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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 ESPECÍFICOS

21. Em relação aos achados da função pulmonar na 
fibrose intersticial difusa, assinale V (Verdadeira) ou 
F (Falsa) para cada assertiva e assinale a alternativa 
que corresponde à sequência CORRETA:

(    )  A relação VEF1/CVF é reduzida.
(   )  Todos os volumes pulmonares são reduzidos, 
destacando-se a capacidade pulmonar total, capaci-
dade residual funcional e o volume residual.
(    ) A resistência de via aérea é aumentada se relacio-
nada com o volume pulmonar.
(     ) O achado de hipoxemia arterial é causado princi-
palmente por desequilíbrio entre ventilação-perfusão. 
(     ) A capacidade de difusão do monóxido de carbono 
encontra-se reduzida.

a) F, V, V, F, V
b) V, F, V, V, F
c) V, V, F, V, F
d) F, V, F, V, V
___________________________________________

22. Sobre as vias aéreas e fluxo aéreo, assinale a al-
ternativa INCORRETA:

a) A traqueia se divide em brônquio principal direito e 
brônquio principal esquerdo, os quais, por sua vez, se 
dividem em brônquios lobares e, após, em brônquios 
segmentares.
b) As vias aéreas condutoras não contêm alvéolos e, 
portanto, não participam da troca gasosa, constituindo 
o espaço morto anatômico.
c) A traqueia e os brônquios não são cartilaginosos, 
já os bronquíolos são estruturas formadas por cartila-
gem, sendo extremamente numerosos e curtos. 
d) Os ductos alveolares são recobertos por alvéolos e 
formam a região chamada de zona respiratória.
___________________________________________
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23. Sobre o abscesso pulmonar, é CORRETO afirmar 
que:

a) As manifestações clínicas costumam ser agudas 
(menos de 2 semanas).
b) São causados por populações mistas de bactérias.
c) As bactérias aeróbias são as mais comumente en-
volvidas.
d) O aspecto característico em uma radiografia toráci-
ca é uma cavidade de parede fina sem nível de fluído 
hidroaéreo.
___________________________________________
24. Durante o atendimento no ambulatório de Pneu-
mologia, um paciente masculino de 52 anos refere tos-
se produtiva que iniciou há 30 dias, acompanhado de 
sudorese noturna e emagrecimento com perda de 7Kg 
no período. O mesmo realiza tratamento para Espon-
dilite Anquilosante com Infliximab (imunobiológico da 
classe dos anti-TNF-alfa). Esse paciente apresenta, 
provavelmente:

a) Pneumonia adquirida na comunidade
b) Sarcoidose
c) Tuberculose
d) Asma
___________________________________________

25. Sobre o quadro clínico, diagnóstico e tratamento 
do derrame pleural, assinale a alternativa INCORRE-
TA:

a) A maioria dos exsudatos surge de pneumonia, ma-
lignidade ou embolia pulmonar.
b) Nos transudatos, geralmente os níveis de proteína 
no líquido pleural são aumentados.
c) Os exsudados se caracterizam por uma concentra-
ção relativamente alta de proteína e/ou LDH no líquido 
pleural.
d) Se a distância entre a parte interna da cavidade to-
rácica e a parte externa do pulmão for superior a 10 
milímetros, deve-se fazer uma tentativa de toracocen-
tese para determinar a causa do derrame pleural.
___________________________________________

26. Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), são complicações da doença, EXCETO:

a) Pneumotórax
b) Cor pulmonale
c) Bolhas gigantes
d) Pectus excavatum___________________________________________

27. Na avaliação da Hipertensão Arterial Pulmonar 
Idiopática, o ____________________ é obrigatório 
para documentar a presença e a gravidade da hiper-
tensão pulmonar, descartar causas cardíacas e deter-
minar se existe vasorreatividade pulmonar aguda. O 
método diagnóstico a que a frase anterior se refere é:

a) Ecocardiograma Transtorácico
b) Cateterismo Cardíaco
c) Teste da caminhada de 6 minutos
d) Eletrocardiograma
___________________________________________

28. Dentre as alternativas a seguir, qual contempla a 
CORRETA classificação das bronquiectasias:

a) Cilíndrica, Varicoide e Sacular (ou cística)
b) Cilíndrica, Faveolamento e Sacular (ou cística)
c) Cavitária, Varicoide e Sacular (ou cística) 
d) Cilíndrica, Varicoide e Atelectásica
___________________________________________

29. Quanto aos principais sinais e sintomas encontra-
dos durante uma crise grave de asma , é INCORRETO 
afirmar que o paciente apresenta:

a) Frequência respiratória maior que 30 irpm.
b) Uso de musculatura acessória.
c) Saturação periférica de oxigênio maior ou igual a 
95%.
d) Frequência cardíaca maior que 120 bpm.
___________________________________________

30. Considere as assertivas a seguir e assinale a IN-
CORRETA quanto às possibilidades terapêuticas que 
auxiliam na terapia de cessação do tabagismo:

a) Captopril
b) Bupropiona
c) Vareniclina
d) Adesivos transdérmicos de nicotina
___________________________________________

31. Em relação ao nódulo pulmonar solitário, é COR-
RETO afirmar:

a) Nódulo com margens espiculadas sugere benigni-
dade. 
b) Nódulo em paciente idoso sugere malignidade.
c) Nódulo em paciente tabagista ou ex-tabagista suge-
re benignidade.
d) Nódulo de grandes dimensões sugere benignidade.
___________________________________________
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32. Quanto ao Tromboembolismo Pulmonar (TEP), as-
sinale a alternativa CORRETA:

a) A cintilografia de ventilação/perfusão fornece a ca-
pacidade de visualizar os êmbolos diretamente.
b) As trombofilias hereditárias não são consideradas 
fatores de risco tromboembólico.
c) O uso adequado dos anticoagulantes aumenta o ris-
co adicional de trombose e embolia recorrente. 
d) Níveis normais de Dímero-D afastam o diagnóstico 
de TEP.
___________________________________________

33. Considere as assertivas a seguir e assinale a IN-
CORRETA quanto à asbestose:

a) A asbestose tende a ser proeminente nos lobos in-
feriores e áreas subpleurais. 
b) O amianto é classificado como um carcinogêneo 
humano.
c) As placas pleurais são manifestações raras da do-
ença.  
d) A asbestose geralmente se associa a um perfil de 
função pulmonar restritiva.
___________________________________________

34. Em relação à Pneumonia Adquirida na comunida-
de, é CORRETO afirmar que:

a) Em pacientes imunocomprometidos e idosos, os si-
nais e sintomas são idênticos aos pacientes sem co-
morbidades.
b) A pneumonia é caracterizada pela presença de fe-
bre, mal estar geral e sintomas respiratórios. 
c) O nível sérico de proteína C-reativa e a taxa de se-
dimentação de eritrócitos estão em valores mais ele-
vados nas pneumonias virais do que nas bacterianas.
d) A confusão mental e/ou saturação arterial menor ou 
igual a 90% no ar ambiente não constituem critérios 
para considerar admissão em UTI.
___________________________________________

35. Na investigação diagnóstica de um paciente com 
história de infecções de trato respiratório recorrentes 
desde a infância, foi solicitado o teste de cloreto no 
suor. O resultado foi de 86 mmol/L. O diagnóstico des-
se paciente, provavelmente é:

a) Fibrose Cística
b) Asma
c) Sarcoidose
d) Linfangioleiomiomatose
___________________________________________

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 desnecessida-
de, o servidor estável ficará em disponibilidade re-
munerada proporcional ao tempo de serviço público 
ininterrupto no Município de Campo Mourão, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo, e se em es-
tágio probatório, 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.
___________________________________________
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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.
___________________________________________


