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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra O Abolicionismo, 
escrita pelo diplomata Joaquim Nabuco à época da es-
cravidão no Brasil. Leia-o atentamente para responder 
as próximas questões.

“No princípio da nossa colonização, Portugal descar-
regava no nosso território os seus criminosos, as suas 
mulheres erradas, as suas fezes sociais todas, no 
meio das quais excepcionalmente vinham emigrantes 
de outra posição. No século XVI ou XVII o espírito de 
emigração não estava bastante desenvolvido em Por-
tugal para mover o povo, como desde o fim do século 
passado até hoje, a procurar na América portuguesa o 
bem-estar e a fortuna que não achava na Península. 
Os poucos portugueses que se arriscavam a atraves-
sar o oceano à vela e a ir estabelecer-se nos terrenos 
incultos do Brasil, representavam a minoria dos espí-
ritos aventureiros, absolutamente destemidos, indife-
rentes aos piores transes na luta da vida, minoria que 
em Portugal, hoje mesmo, não é grande e não podia 
sê-lo, há dois ou três séculos. Apesar de se haver es-
tendido pelo mundo todo o domínio português à Amé-
rica do Sul, à África ocidental, austral e oriental, à Índia 
e até à China, Portugal não tinha corpo, nem forças, 
para possuir mais do que nominalmente esse imenso 
império. Por isso, o território do Brasil foi distribuído 
entre donatários sem meios, nem capitais, nem recur-
sos de ordem alguma, para colonizar as suas capita-
nias, isto é, de fato entregue aos jesuítas. A população 
européia era insignificante para ocupar essas ilimita-
das expansões de terra, cuja fecundidade a tentava. 
Estando a África nas mãos de Portugal, começou en-
tão o povoamento da América por negros; lançou-se, 
por assim dizer, uma ponte entre a África e o Brasil, 
pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-
-se o hábitat da raça negra das margens do Congo e 
do Zambeze às do São Francisco e do Paraíba do Sul. 
A africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa 
que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face, na sua 
língua, e na única obra nacional verdadeiramente du-
radoura que conseguiu fundar. Se Portugal tivesse tido 
no século XVI a intuição de que a escravidão é sempre 
um erro, e força bastante para puni-la como crime, o 
Brasil não se teria tornado no que vemos; seria ainda 
talvez uma colônia portuguesa, mas estaria crescendo 
sadio, forte e viril como o Canadá e a Austrália”. (Tre-
cho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, assinale a al-
ternativa correta.

a) O autor apresenta uma síntese histórica para refletir 
sobre a origem e os efeitos da escravidão no Brasil.
b) Para o autor, o modelo de colonização seguido por 
Portugal é a principal razão do progresso brasileiro em 
sua época.

d) Devido ao escravismo adotado no Brasil, no Canadá 
e na Austrália, essas nações enfrentavam dificuldades 
em seu desenvolvimento.
d) O argumento central do autor é que Portugal pos-
suía todas as condições para povoar completamente 
suas colônias, sem recurso à escravidão.
___________________________________________
02. No início do texto, o autor afirma que, no princípio 
da colonização, Portugal descarregava em nosso terri-
tório “as suas fezes sociais”. Marque a alternativa que 
indica uma figura de linguagem empregada pelo autor 
nesse trecho.

a) Eufemismo.
b) Metáfora.
c) Onomatopeia.
d) Pleonasmo.
___________________________________________

03. De acordo com Joaquim Nabuco, em certa época, 
“o espírito de emigração não estava bastante desen-
volvido em Portugal”. Em relação ao termo “emigra-
ção”, pode-se afirmar que:

a) possui sentido idêntico ao da palavra “imigração”.
b) seu prefixo indica movimento migratório para fora.
c) trata-se de uma forma arcaica do substantivo “imi-
gração”.
d) não está de acordo com regras do Novo Acordo Or-
tográfico.
___________________________________________

04. Analise as alternativas a seguir e marque a que in-
dica APENAS palavras proparoxítonas que aparecem 
no texto.

a) colonização - território - criminosos - mulheres.
b) excepcionalmente - emigrantes - fortuna - Penínsu-
la.
c) português - nominalmente - população - fecundida-
de.
d) século - espíritos - donatários - África.
___________________________________________
05. A certa altura do texto, o autor emprega o adjetivo 
“européia”. Tendo-se em consideração as normas do 
Novo Acordo Ortográfico, a grafia dessa palavra, como 
aparece no texto, estaria:

a) correta, dado que é facultativo assinalar com acento 
agudo a sílaba tônica das palavras paroxítonas.
b) incorreta, pois não se acentuam as chamadas pro-
paroxítonas aparentes, isto é, que apresentam ditongo 
na sílaba tônica.
c) incorreta, pois não se acentuam graficamente os di-
tongos representados por ei e oi da sílaba tônica das 
palavras paroxítonas.
d) correta, pois as palavras paroxítonas são em geral 
acentuadas graficamente, com raríssima exceções na 
língua portuguesa._________________________________________
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06. Em relação à oração “começou então o povoa-
mento da América por negros”, marque a alternativa 
que indica a função sintática exercida nela pelo termo 
“povoamento”.

a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Núcleo do sujeito.
d) Verbo transitivo direto.
___________________________________________
07. O autor do texto afirma que o povoamento da Amé-
rica por negros se iniciou quando a África estava “nas 
mãos de Portugal”. Nesse caso, o autor se vale de 
linguagem figurada, que pode ser categorizada como:

a) sarcasmo ou ironia.
b) hipérbole ou eufemismo.
c) perífrase ou antonomasia.
d) prosopopeia ou personificação.
___________________________________________
08. Em relação aos primeiros portugueses que se 
aventuraram a atravessar o oceano rumo ao Brasil, o 
autor afirma que eram “indiferentes aos piores transes 
na luta da vida”. Nesse contexto, a palavra “transes” 
carrega o sentido de:

a) êxito.
b) júbilo.
c) exultação.
d) contratempo.
___________________________________________
09. O autor do texto argumenta que “a africanização 
do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pá-
tria imprimiu na sua própria face”. Dentre as opções 
a seguir, identifique a que contém uma palavra que 
poderia substituir no texto a palavra “nódoa”, sem pre-
juízo ao sentido pretendido pelo autor.

a) auréola.
b) láurea.
c) mácula.
d) pompa.
___________________________________________
10. Ao se reportar às origens históricas da escravidão 
do Brasil, Joaquim Nabuco faz referência ao Congo 
e ao Zambeze. Embora não mencione diretamente, 
está implícito no texto que esses nomes próprios di-
zem respeito a:

a) rios africanos.
b) países africanos.
c) navios negreiros.
d) etnias de escravos.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
MATEMÁTICA

11. Em 2013, 15% da população brasileira maior de 
18 anos fumava. Desse total, 62% eram homens. Qual 
porcentagem representa a quantidade de homens fu-
mantes em relação à população brasileira maior de 18 
anos?

a) 4,7%
b) 7,7%
c) 9,3%
d) 11,3%
___________________________________________
12. Assinale a alternativa que apresenta o número 
0,0064 escrito como fração irredutível.

a)  4
    625
b)   1
     64
c) 625
      4
d) 13
    32
___________________________________________
13. A função                  atribui, a cada número real, a 
metade de seu triplo. Assinale a alternativa que apre-
senta a lei de formação dessa função.

a) ƒ (x) =  1 + 3x
               2
b) ƒ (x) = 2x
               3
c) ƒ (x) = 3x
               2
d) ƒ (x) = 2
              3x
___________________________________________
14. Valquíria aplicou R$ 5000,00 em um banco com 
rendimento de 1% am sob um regime de juros com-
postos para resgatar depois de 1 ano. No 8o mês, o 
saldo da aplicação de Valquíria era de R$ 5414,28. 
Qual será seu saldo no 9o mês?

a) R$ 5466,06
b) R$ 5468,42
c) R$ 5828,56
d) R$ 6091,06
___________________________________________
15. Em uma cidade, um poste de espessura despre-
zível está sustentado por dois cabos presos ao chão, 
como ilustra a figura.
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Sabendo que AB mede 6 m, que tg(30°) = √3
                                                                      3
e que tg(45°) = 1, assinale a alternativa que apresenta 
a medida de EF.

a)  1 m.
b) √3  m.
      3
c)  2√3 m.
      3
d) 2√3 m.
___________________________________________

16. As cooperativas de uma cidade fazem grandes lo-
tes de roupas. Para fazer esses lotes em 16 dias, são 
necessários 25 costureiros trabalhando 8 horas por 
dia. Quantos dias são necessários para que 50 costu-
reiros trabalhando com mesmo rendimento em jorna-
das de 6 horas por dia façam os mesmos lotes?

a) 6 dias
b) 10 dias
c) 15 dias
d) 24 dias
___________________________________________

17. Assinale a alternativa que apresenta o resultado 
de √18 - √2  + √128.

a) 12
b) 10√2 
c) √12
d) 144
___________________________________________

18.      Seja                     uma função definida por 
ƒ (x) = - 7 + 12x . Qual é o valor de ƒ (1) + ƒ (-2)?

a) -26
b) -19
c) -12
d) 36
___________________________________________

19. No Brasil, utiliza-se unidades de medidas padroni-
zadas para diversas grandezas. Assinale a alternativa 
que apresenta unidades de medida de comprimento, 
área de superfície e volume nessa ordem.

a) metro (m), metro quadrado (m2) e metro cúbico (m3).
b) metro (m), decâmetro (dam) e centímetro (cm).
c) metro cúbico (m3), metro (m) e decâmetro (dam).
d) metro (m), metro quadrado (m2) e litro (l).
___________________________________________

20. Tito escolheu dois números naturais, m e n, para 
estudar as relações entre eles. Observou que o qua-
drado de m é igual ao sucessor de n. Observou tam-
bém que o dobro de m é igual ao sucessor de n. Qual 
o valor de m + n?

a) -1
b) 4
c) 5
d) 8
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

21. Considerando-se que a adequada quantificação de 
risco para câncer de mama de uma paciente passa por 
criteriosa avaliação de história familiar, história pesso-
al e avaliação da densidade mamográfica, seguindo 
as diretrizes do ACR (American College of radiology) é 
recomendada a realização de determinados exames. 
Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Para pacientes consideradas de médio risco a USG 
de mamas é considerada comumente adequada.   
b) Mulheres consideradas de alto risco a realização de 
mamografia anual (a partir dos 25-30 anos ou 10 anos 
antes do surgimento de câncer em parente de 1.o grau 
acometido) é comumente adequada. 
c) A realização de USG de mamas para mulheres de 
médio risco pode ser adequada. 
d) A realização de ressonância magnética com con-
traste é considerada comumente adequada para mu-
lheres de alto risco.
___________________________________________

22. Para o exercício profissional é essencial que a éti-
ca profissional esteja associada a diversos aspectos, 
entre eles, uma boa relação médico-paciente, respeito 
ao sigilo médico e manter atualização sobre conheci-
mentos específicos de sua área de atuação. Com rela-
ção às principais reclamações decorrentes da falha na 
atuação profissional assinale a alternativa CORRETA.

a) A negligência pode ocorrer quando o médico adota 
procedimento de risco sem prestar esclarecimentos ao 
paciente.
b) Quando o profissional realiza procedimento de risco 
sem respaldo científico pode ser considerada a ocor-
rência de imperícia. 
c) Na ocorrência de atuação profissional com descaso 
e não observação dos deveres exigidos há presença 
de imprudência.  
d)  Nenhuma das anteriores está correta.
___________________________________________
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23. O Royal College de Obstetrícia e Ginecologia 
(RCGO) criou um score para avaliação do risco de 
ocorrência de TEV (tromboembolismo venoso) no ci-
clo grávido puerperal pontuando entre 1 e 4 a presen-
ça de diversos fatores cuja somatória define o uso de 
tromboprofilaxia medicamentosa com enoxaparina ou 
dalteparina. Como exemplo cita-se a presença de ta-
bagismo com pontuação 1. De acordo com esta pontu-
ação assinale a alternativa CORRETA.

a) Se a pontuação total pré-natal for ≥ 3 (ex: presença 
de tabagismo, idade 38 anos e história familiar de TEV 
em parente de 1.o grau) deve ser considerada a trom-
boprofilaxia a partir do 1.o trimestre.
b)  Se a pontuação total pós parto for ≥ 2 (ex: Pré-e-
clâmpsia ne gravidez atual e com realização de ce-
sárea eletiva) deve ser considerada a tromboprofilaxia 
por pelos menos 10 dias. 
c) A tromboprofilaxia deve ser realizada a partir do 1.o 
trimestre para gestantes apenas com pontuação total 
≥ 5 (ex: Obesidade – IMC 42 e presença de anemia 
falciforme). 
d) A presença de hiperêmese associada a multiparida-
de (≥ 3 filhos) - pontuação total 2 - não indica necessi-
dade de tromboprofilaxia.___________________________________________
24. Considerando que o tratamento hormonal é o mais 
efetivo para ondas de calor em mulheres saudáveis 
(melhora de 59 a 78 %) quando tratadas com o uso de 
estrogênios em doses reduzidas, analise as afirmati-
vas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

a) A dose considerada baixa para estrogênios conju-
gados é o uso diário de 0,625 mg.
b) Uso de 2 mg de valerato de estradiol é considerado 
dose baixa.
c) A dose considerada padrão de 2 mg de 17β-estradiol 
micronizado tem melhora de até 96 % dos sintomas.
d) A dose padrão para uso de 17β-estradiol transdér-
mica é de 100 µg/dia.___________________________________________
25. Um dos grandes problemas de saúde pública no 
Brasil é a ocorrência de doenças sexualmente trans-
missíveis, sendo frequente a associação entre elas. 
Considerando o tema assinale a alternativa INCOR-
RETA.

a) A Klebsiella granulomatis é a bactéria causadora de 
Donovanose. É doença considerada curável e sem ne-
cessidade de tratamento do parceiro.
b) No fluxograma da abordagem das úlceras genitais 
(Ministério da Saúde) para pacientes com lesões com 
mais de 4 semanas deve-se tratar sífilis e cancro mole, 
além de biópsia e tratamento para donovanose.
c) Na sífilis secundária a lesão mais típica é a presen-
ça do cancro duro, com exulceração ou ulceração não 
dolorosa, geralmente única de borda regular e fundo 
limpo.  
d) O cancro mole é doença bacteriana (Haemophilus 
ducreyi) curável, caracterizado por uma ou mais úlce-
ras de fundo purulento, dolorosas e de bordas irregu-
lares.

26. Segundo a Organização Mundial de Saúde o plane-
jamento familiar consiste na orientação, informações e 
fornecimento de meios para que casais possam deci-
dir conscientemente e de maneira livre e responsável 
quantos e quando ter filhos. Uma das classificações 
de métodos contraceptivos os define como muito efe-
tivo, efetivo, moderadamente efetivo ou pouco efetivo 
segundo sua falha no uso habitual. Assinale a alterna-
tiva que demonstra uma correlação INCORRETA.

a) Camisinha masculina – moderadamente efetivo
b) Anel vaginal - efetivo 
c) Sistema intrauterino (MIRENA) – muito efetivo
d) Lactação e amenorreia – pouco efetivo ___________________________________________

27. A vulvovaginite de repetição ou recorrente (VVR) é 
caracterizada por quadro clínico de quadro agudo que 
se repete 3 ou mais vezes no período de 1 ano, sendo 
necessário que estes episódios sejam devidamente 
diagnosticados microbiologicamente. A respeito das 
VVR a alternativa CORRETA:

a) Uma das opções para tratamento de candidíase por 
C. albicans e C. tropicalis inclui: indução com itraco-
nazol 200 mg 2 vezes ao dia por 3 dias seguido de 
manutenção com itraconazol 100-200 mg ao dia por 
6 meses. 
b) As principais causas de VVR são a candidíase vagi-
nal e a tricomoníase vaginal.
c) Entre os diagnósticos diferenciais de VVR cita-se: 
Vaginite aeróbica, vaginite citolítica e vaginose bacte-
riana. 
d) O quadro clínico da candidíase vulvovaginal recor-
rente tem como principais sintomas: prurido vulvova-
ginal, irritação, corrimento vaginal, odor fétido após 
atividade sexual e dispareunia.___________________________________________

28. A gravidez na adolescência tem sido considerada 
um problema de saúde pública prioritário, sendo gran-
de problema para alguns países. Considerando suas 
intercorrências mais referidas assinale a alternativa 
CORRETA. 

a) Em adolescentes o risco de ocorrência de anemia é 
semelhante ao da população geral.
b) Há maior risco de ocorrência de restrição de cresci-
mento fetal em adolescentes principalmente nas me-
nores de 15 anos de idade.
c) A doença hipertensiva específica da gestação 
(DHEG) incide principalmente na primeira gestação. 
Na adolescente o risco de DHEG é aumentado com 
relação a mulheres adultas de mesma paridade.
d) A via de parto preferível é a cesariana considerando 
se os aspectos anatômicos da pelve da adolescente.___________________________________________

29. A prevalência da incontinência urinária é extrema-
mente variável sendo definida como condição na qual 
ocorre a perda involuntária de urina. Com relação ao 
tema assinale a alternativa INCORRETA. 
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a) São fatores de risco considerados como promoto-
res: Obesidade, tabagismo e constipação intestinal. 
b) Para casos de incontinência urinária mista a cirurgia 
não é contraindicada, mas apresenta taxa de cura me-
nor do que em pacientes com incontinência de esforço 
pura.
c) A idade avançada, uso de medicamentos e altera-
ções cognitivas (como Alzheimer) são fatores de risco 
predisponentes.
d) Para o tratamento clínico da bexiga hiperativa po-
dem ser usadas medicações como a tolterodina e o 
solifenacin.___________________________________________
30. A endometriose é doença relativamente comum, 
tem caráter progressivo e muitas vezes recidivante, 
sendo uma doença benigna e crônica. Assinale a al-
ternativa INCORRETA.

a) Os sintomas intestinais somente estão presentes 
nos casos de comprometimento com lesão retal ou do 
septo retovaginal (endometriose profunda), sendo os 
mais comuns a dor à evacuação (disquezia), tenesmo 
e distensão abdominal.
b) A classificação mais utilizada é a da American So-
ciety of Reproductive Medicine que é baseada em da-
dos laparoscópicos, sendo mínima, leve, moderada ou 
grave.
c) A tríade clássica de sintomas é composta por infer-
tilidade, dispareunia de profundidade e dismenorréia. 
d) Foi identificada uma associação positiva da endo-
metriose com consumo de álcool e cafeína.   ___________________________________________
31. Os pólipos uterinos são divididos em cervicais 
(ecto ou endocervicais) e endometriais e podem estar 
associados com sangramento uterino anormal, inferti-
lidade e lesões pré malignas ou malignas. Acerca do 
tema assinale a alternativa CORRETA.

a) A polipectomia ambulatorial deve ser evitada pelo 
risco de complicações como hemorragia e exérese in-
completa.
b) A ecografia transvaginal é método de baixa sensi-
bilidade e especificidade no diagnóstico de pólipo en-
dometrial.
c) O exame considerado padrão ouro para avaliação 
de pólipos endometriais é a curetagem uterina semió-
tica com anátomo patológico do mesmo.
d) Embora a malignização seja rara (< 3%), pólipo en-
dometrial maior que 15 mm, idade avançada e sangra-
mento aumentam o risco de malignização. ___________________________________________
32. A avaliação da pelve feminina é essencial para a 
elaboração de um real prognóstico de parto, devendo 
a avaliação clínica da bacia por meio de toque gine-
cológico ser efetuada preferencialmente ao final da 
gestação para apropriada avaliação das modificações 
gravídicas. Assinale a alternativa que correlaciona de 
maneira CORRETA os tipos de bacia e suas principais 
características. 

a) Ginecóide – diâmetro anteroposterior pequeno e di-
âmetro bituberoso aumentado.

b) Antropóide – estreito superior elíptico, ângulo 
subpúbico levemente estreitado, prognóstico no qual 
ocorrendo insinuação evolui bem.  
c) Andróide – diâmetro anteroposterior grande, diâme-
tro bituberoso grande, distócia maior na insinuação 
(amenizada depois).
d) Platipelóide – a menos frequente, estreito superior 
arredondado, prognóstico de distócia crescente com a 
descida.___________________________________________

33. A passagem do maior diâmetro da parte apresen-
tada, perpendicular à linha de orientação fetal, pelo 
estreito superior da bacia materna é definida como in-
sinuação. Assinale a alternativa INCORRETA que rela-
ciona respectivamente apresentação, ponto de reparo, 
ponto de referência e linha de orientação. 

a) Pélvica – ponta do cóccix – sacro – sulco interglúteo
b) cefálica defletida de 1º grau – mento – mento – linha 
facial
c) cefálica defletida de 2º grau - raiz do nariz ou glabe-
la – naso – sutura metópica
d) cefálica fletida – fontanela lambdoide – occipício – 
satura sagital___________________________________________

34. O ganho de peso total da gestante distribui-se de 
forma proporcionalmente diferente nos diversos seg-
mentos do organismo. Assinale a alternativa CORRE-
TA que correlaciona o aumento cumulativo de peso 
nos diferentes compartimentos do organismo materno 
em gestações de feto único.

a) Com 20 semanas o feto tem cerca de 300g, as re-
servas maternas (gordura) 2000g. 
b)  A placenta corresponde a 250g com 30 semanas e 
o útero 320g.
c) Na 40ª semana há cerca de 600g de líquido amnió-
tico e 300g de fluido extravascular.   
d) Nenhuma das alternativas está correta.   ___________________________________________

35. As doenças hepáticas podem ser divididas em 
específicas da gestação, coincidentes com ela e crô-
nicas ou prévias. Analise as alternativas e assinale a 
CORRETA com respeito ao tema citado.

a) Na colestase intra-hepática o prognóstico materno 
não é bom, sendo que o prurido e a icterícia tendem a 
demorar para regredir no pós-parto.
b) O curso da infecção por hepatite B frequentemente 
é alterado pela gravidez, com transmissão via trans-
placentária frequente e, como na hepatite A, há maior 
risco de prematuridade.
c) Na hepatite B há evidência que a realização de ce-
sariana diminui a transmissão para o recém-nascido e 
o aleitamento materno deve ser evitado.
d) A colestase intra-hepática é a doença hepática mais 
comum na gravidez e a segunda causa de icterícia no 
3.o trimestre (atrás apenas das hepatites virais).___________________________________________
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36. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de Campo Mourão, às pesso-
as portadoras de deficiência é assegurado o direito de 
se inscrever em concurso público para provimento de 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a de-
ficiência de que são portadoras, para as quais serão 
reservadas:

a) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em cada 
cargo.
b) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada 
cargo.
c) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.
d) 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.___________________________________________
37. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 
de Campo Mourão, é CORRETO afirmar que:

a) A investidura em cargo público ocorrerá com a no-
meação.
b) O tempo de exercício de outro cargo público exime 
o servidor do cumprimento do estágio probatório no 
novo cargo.
c) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado.
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 
o servidor estável ficará em disponibilidade remunera-
da proporcional ao tempo de serviço público ininterrup-
to no Município de Campo Mourão, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo, e se em estágio pro-
batório, será exonerado.___________________________________________
38. Assinale, abaixo, alternativa que NÃO indica fal-
ta punida com pena de demissão, conforme a Lei nº 
1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Públicos do Município de Campo Mourão:

a) Incontinência pública e conduta escandalosa na re-
partição
b) Ato lesivo à honra e boa fama, praticado no serviço 
contra qualquer pessoa

c) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil.
d) Insubordinação grave em serviço.___________________________________________
39. A respeito do Poder Legislativo, conforme a Lei 
Orgânica do Município de Campo Mourão, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores elei-
tos entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, pelo 
sistema majoritário, mediante pleito direto realizado si-
multaneamente em todo o País.
b) As deliberações da Câmara e de suas Comissões, 
salvo disposições em contrário prevista nesta Lei Or-
gânica, serão tomadas por maioria de votos, presente 
a maioria absoluta de seus membros.
c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, 
palavras e votos, no exercício do mandato e na cir-
cunscrição do Município.
d) Perderá o mandato o Vereador: que deixar de com-
parecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou mis-
são por esta autorizada.___________________________________________

40. Com base na Lei Orgânica do Município de Campo 
Mourão, a respeito da política urbana, é CORRETO 
afirmar que:
a) O direito de propriedade urbana não pressupõe o 
direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Po-
der Público municipal.
b) O Plano Diretor, matéria de lei ordinária, é o instru-
mento básico da política de desenvolvimento e expan-
são urbana.
c) O Plano Diretor será elaborado com a participação 
do povo, através de emendas ao projeto de lei.
d) O Plano Diretor definirá as exigências fundamen-
tais para que a propriedade rural cumpra sua função 
social.___________________________________________
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