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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.

c) 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. Sobre infecções comunitárias comuns e seus tra-
tamentos, assinale a alternativa CORRETA:

a) Pneumonias aspirativas podem ocorrer em situa-
ções como rebaixamento de nível de consciência e 
terapia antimicrobiana anaerobicida deve ser inicial-
mente implementada, associada aos demais antimi-
crobianos.
b) Na suspeita de infecções de pele e partes moles 
comunitárias causadas por Staphylococcus aureus 
resistentes a meticilina (MRSA) sem necessidade de 
hospitalização, clindamicina e co-trimoxazol são op-
ções adequadas.
c) Nas infecções baixas do trato urinário (cistites) em 
mulheres jovens sem comorbidades e sem recorrên-
cia, quinolonas orais são as primeiras opções sugeri-
das nas diretrizes de tratamento.
d) Amigdalites bacterianas agudas causadas por 
Streptococcus pyogenes podem ser tratadas com 
fenoximetilpenicilina oral por 5 dias com segurança, 
apresentando falhas e recorrências equivalentes a 10 
dias de terapia com amoxicilina oral.
___________________________________________
22. Meningites bacterianas são grande causa de mor-
bidade e mortalidade frente a sua gravidade e desafio 
terapêutico. Em pacientes com idade acima dos 50 
anos e/ou imunossuprimidos, com suspeita de menin-
gite bacteriana, qual antimicrobiano deve ser acres-
centado a Ceftriaxona 2g 12/12h para cobertura de 
possível infecção por Listeria monocytogenes?

a) Co-trimoxazol
b) Penicilina cristalina
c) Ampicilina
d) Vancomicina___________________________________________
23. Corrimento uretral pode representar infecção por 
diversos microrganismos, incluindo gonococo e clamí-
dia. Na abordagem atual de tratamento sindrômico do 
corrimento uretral, assinale os antimicrobianos preco-
nizados:

a) Ciprofloxacino + Azitromicina
b) Ciprofloxacino + Doxiciclina
c) Ceftriaxona + Ciprofloxacino
d) Ceftriaxona + Azitromicina
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24. A esporotricose de transmissão felina é uma zoo-
nose emergente do Brasil, com tendência de expan-
são nos estados e para outros países sulamericanos. 
Sobre a esporotricose de transmissão felina, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) Causada por Sporothrix scheenckii, sua transmis-
são ocorre principalmente pela arranhadura e/ou mor-
dedura de gatos domésticos.
b) Assim como na esporotricose clássica, adquirida 
após trauma cutâneo com matéria orgânica, a principal 
apresentação clínica é a forma linfocutânea.
c) As lesões cutâneas da esporotricose no humano 
são ricas em leveduras, sendo importante fonte de in-
fecção de outros humanos.
d) A droga de escolha para início de tratamento é o 
iodeto de potássio.
___________________________________________
25. Em 2016, o consenso internacional chamado Sep-
sis-3 reviu conceitos relacionados a sepse. Qual dos 
conceitos a seguir NÃO consta mais dentre as defini-
ções?

a) Sepse grave
b) Sepse
c) Infecção
d) Choque séptico___________________________________________
26. Sobre o calendário de vacinação do adulto, do ido-
so e da gestante, segundo a Sociedade Brasileira de 
Imunizações, assinale a alternativa CORRETA:

a) A vacina tríplice bacteriana (dTpa) está contraindi-
cada na gestante, em qualquer idade gestacional.
b) Em adultos acima de 40 anos idade, mesmo que 
sem comorbidades, a vacina pneumocócica, seja 
VCP13 ou VPP23, está indicada.
c) As gestantes devem receber vacina para varicela 
após a 20ª semana, 2 doses com intervalo de 30 a 60 
dias.
d) A vacina de herpes zoster deve ser oferecida ao 
paciente acima de 50 anos, havendo maior benefício 
acima dos 60 anos, mesmo que já tenha desenvolvido 
a doença previamente.___________________________________________
27. Sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS) e as doenças oportunistas associadas, assina-
le a alternativa CORRETA:

a) Em pacientes com diagnóstico de meningite cripto-
cócica e AIDS, terapia antirretroviral deve ser imple-
mentada simultaneamente ao tratamento antifúngico.
b) A pneumocistose é uma diagnóstico frequente de 
abertura de quadro de AIDS, sendo causada pelo pro-
tozoário Pneumocystis jirovecii.
c) Presença de candidíase oral, muito comum em pa-
cientes imunossuprimidos, não é critério definidor de 
AIDS.
d) Pacientes com candidíase esofágica devem adiar 
o início da terapia antirretroviral por 2 semanas após 
seu tratamento para evitar síndrome inflamatória de 
reconstituição imune.

28. As infecções hospitalares são importante causa 
de mortalidade intra-hospitalar, principalmente quando 
causadas por bactérias multirresistentes, o que torna 
seu tratamento mais complexo. Sobre o tratamento 
antimicrobiano das infecções hospitalares, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Em infecções causadas por enterobactérias produ-
toras de carbapenemase, independentemente da be-
ta-lactamase produzida, os carbapenêmicos não são 
opção terapêutica.
b) Pneumonias por Stenotrophomonas maltophilia 
ocorrem tardiamente durante a internação hospitalar, 
sendo as polimixinas as primeiras opções terapêuti-
cas.
c) Nas infecções causadas por Pseudomonas aeru-
giosa multirresistente, caso no antibiograma houver al-
gum aminoglicosídeo cuja bactéria é sensível in vitro, 
este pode ser utilizado em monoterapia.
d) Ampicilina-sulbactam é uma combinação adequada 
para tratamento de infecções por Acinetobacter bau-
mannii sensíveis in vitro.
___________________________________________
29. A tuberculose é uma doença ainda muito frequente 
no Brasil e em outros países subdesenvolvidos, im-
pondo diversos desafios em seu tratamento e controle, 
frente aos determinantes sociais que circundam a do-
ença. Sobre o diagnóstico e tratamento da tuberculo-
se, assinale a alternativa CORRETA:

a) Isoniazida e Etambutol são drogas disponíveis e 
validadas para o tratamento da infecção latente pelo 
Mycobacterium tuberculosis.
b) Condições associadas a resultados falso-negativos 
da prova tuberculínica incluem imunodepressão avan-
çada, gravidez e tuberculose disseminada.
c) Rifampicina e Pirazinamida não exigem ajuste de 
dose em pacientes com disfunção renal.
d) A Linezolida, como droga alternativa para tratamen-
to da tuberculose multidrogarresistente, não apresenta 
eventos adversos em uso prolongado, sendo segura 
para terapias de resgate.
___________________________________________
30. Sobre as diarreias infecciosas, é CORRETO afir-
mar:

a) A diarreia secundária à infecção por Clostridioides 
difficile está restrita ao ambiente hospitalar e aos pa-
cientes que fizeram uso de antimicrobianos, especial-
mente a clidamicina.
b) Vibrio cholereae é causador de diarreia intensa em 
países subdesenvolvidos, para o qual não há vacinas 
disponíveis para seu controle.
c) Azitromicina é o antimicrobiano de escolha para 
diarreias em pacientes oriundos de viagens ao sudes-
te asiático, frente à crescente resistência das entero-
bactérias às quinolonas naquela localidade.
d) Dentre os parasitos causadores de diarreia, Giardia 
lamblia está relacionada à translocação e superinfec-
ção em pacientes imunossuprimidos e, principalmen-
te, usuários de altas doses de corticoides.
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31. Tétano é uma doença imunoprevinível grave cau-
sada pelo Clostridium tetani, geralmente relacionada 
a acidentes com matéria orgânica em indivíduos não 
vacinados. Sobre o tétano, é CORRETO afirmar:

a) Pacientes com idade acima de 70 anos têm baixo 
risco de adquirir a doença, portanto, dispensam vaci-
nação.
b) O diagnóstico de tétano é estritamente clínico, asso-
ciando manifestações clínicas compatíveis, portas de 
entrada e história de vacinação inadequada.
c) Antimicrobianos e antitoxinas são as bases do tra-
tamento do tétano, estando dispensadas abordagens 
cirúrgicas da porta de entrada da infecção, o que po-
deria disseminar ainda mais a toxina.
d) A mortalidade relacionada ao tétano está diretamen-
te relacionada à sepse causada por C. tetani.
___________________________________________
32. Sobre síndromes febris ictéricas e hemorrágicas, é 
CORRETO afirmar:

a) Na dengue, a principal causa de óbito é o sangra-
mento maciço, comum no quadro hemorrágico.
b) A insuficiência renal hipocalêmica é uma das princi-
pais complicações da leptospirose.
c) No diagnóstico de dengue, zika e chikungunya, a 
detecção dos vírus por PCR é possível nos primeiros 
15 dias de doença, sendo seguido pelo teste sorológi-
co após esse período.
d) Uma mudança na composição da vacina da febre 
amarela possibilitou sua extensão de imunização para 
toda a vida em dose única.
___________________________________________
33. Sobre as pneumonias adquiridas na comunidade 
(PAC) e suas complicações, é CORRETO afirmar:

a) As bactérias atípicas são consideradas atualmente 
a principal etiologia geral de PAC, suplantando o pneu-
mococo.
b) Consolidação alveolar unilobar não está relaciona-
da à pneumonia viral.
c) Pneumatocele está relacionada mais frequentemen-
te à pneumonia por Streptococcus pneumoniae.
d) Pneumonias pelo vírus da influenza predispõem 
a infecções por Staphylococcus aureus e Aspergillus 
spp. subsequentes.
___________________________________________
34. A natureza diversa dos achados clínicos e do perfil 
epidemiológico da Endocardite Infecciosa contribuem 
para que esta seja uma doença de diagnóstico desa-
fiador. De acordo com os critérios de Duke modifica-
dos, assinale a única alternativa CORRETA em que se 
pode considerar o diagnóstico de endocardite infeccio-
sa definida:

1. Hemoculturas (duas amostras separadas) com 
crescimento de Streptococcus gallolyticus.
2. Febre > 38ºC.
3. Lesões de Janeway.

4. Amostra única de hemocultura positiva para Co-
xiella burnetii.
5. Nódulos de Osler.
6. Hemocultura (duas amostras separadas) com cres-
cimento de Pseudomonas aeruginosa.
7. Detecção ao PET/CT de atividade anormal visuali-
zada no sítio de implantação de prótese valvar (com 
implante realizado há mais de 3 meses).

a) 1, 3 e 5.
b) 2, 3, 5 e 6.
c) 2, 4 e 7.
d) 2, 3 e 7. 
___________________________________________

35. Acerca das doenças infecciosas com acometimen-
to cardíaco, é CORRETO afirmar:

a) A ocorrência de embolização relacionada à Endo-
cardite Infecciosa consiste em indicação absoluta de 
tratamento cirúrgico da valva afetada.
b) A Endocardite Infecciosa de valvas do lado direi-
to (pulmonar e tricúspide) têm como principal fator de 
risco a presença de  dispositivos intravasculares (ex: 
cateter venoso central, balão intra-aórtico) ou disposi-
tivos cardíacos eletrônicos (ex: marcapasso, desfibri-
lador, dispositivos de assistência ventricular).
c) A apresentação de insuficiência cardíaca direita, ca-
quexia e a presença de calcificação das bordas cardí-
acas à radiografia de tórax corroboram para a hipótese 
de etiologia tuberculosa de pericardite, sobretudo nos 
países subdesenvolvidos.
d) Em decorrência de inflamação dos vasa vasorum, a 
sífilis pode ter como manifestação o enfraquecimento 
da parede da aorta, resultando classicamente em di-
latação da sua porção descendente, porém raramente 
leva à dissecção.
___________________________________________
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:
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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.
___________________________________________


