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Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identiﬁcação do candidato
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Nº do Documento

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 escravidão no Brasil. Leia-o atentamente para responder
as próximas questões.
“No princípio da nossa colonização, Portugal descarregava 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 Portugal 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 atravessar o oceano à vela e a ir estabelecer-se nos terrenos
incultos do Brasil, representavam a minoria dos espíritos aventureiros, absolutamente destemidos, indiferentes 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 estendido pelo mundo todo o domínio português à América 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 recursos de ordem alguma, para colonizar as suas capitanias, isto é, de fato entregue aos jesuítas. A população
européia era insignificante para ocupar essas ilimitadas expansões de terra, cuja fecundidade a tentava.
Estando a África nas mãos de Portugal, começou então 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 duradoura 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”. (Trecho com adaptações).
01. Em relação à interpretação do texto, assinale a alternativa 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 possuía 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 território “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 desenvolvido em Portugal”. Em relação ao termo “emigração”, 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 “imigração”.
d) não está de acordo com regras do Novo Acordo Ortográfico.
___________________________________________
04. Analise as alternativas a seguir e marque a que indica APENAS palavras proparoxítonas que aparecem
no texto.
a) colonização - território - criminosos - mulheres.
b) excepcionalmente - emigrantes - fortuna - Península.
c) português - nominalmente - população - fecundidade.
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 proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam ditongo
na sílaba tônica.
c) incorreta, pois não se acentuam graficamente os ditongos 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 povoaQUESTÕES DE 11 A 20 mento da América por negros”, marque a alternativa
MATEMÁTICA
que indica a função sintática exercida nela pelo termo
“povoamento”.
11. Em 2013, 15% da população brasileira maior de
18 anos fumava. Desse total, 62% eram homens. Qual
a) Objeto direto.
porcentagem representa a quantidade de homens fub) Objeto indireto.
mantes em relação à população brasileira maior de 18
c) Núcleo do sujeito.
anos?
d) Verbo transitivo direto.
___________________________________________ a) 4,7%
07. O autor do texto afirma que o povoamento da Amé- b) 7,7%
rica por negros se iniciou quando a África estava “nas c) 9,3%
mãos de Portugal”. Nesse caso, o autor se vale de d) 11,3%
linguagem figurada, que pode ser categorizada como: ___________________________________________
12. Assinale a alternativa que apresenta o número
a) sarcasmo ou ironia.
0,0064 escrito como fração irredutível.
b) hipérbole ou eufemismo.
c) perífrase ou antonomasia.
a) 4
d) prosopopeia ou personificação.
625
___________________________________________ b) 1
08. Em relação aos primeiros portugueses que se
64
aventuraram a atravessar o oceano rumo ao Brasil, o c) 625
autor afirma que eram “indiferentes aos piores transes
4
na luta da vida”. Nesse contexto, a palavra “transes” d) 13
carrega o sentido de:
32
___________________________________________
a) êxito.
13. A função
atribui, a cada número real, a
b) júbilo.
metade de seu triplo. Assinale a alternativa que aprec) exultação.
senta a lei de formação dessa função.
d) contratempo.
___________________________________________ a) ƒ (x) = 1 + 3x
09. O autor do texto argumenta que “a africanização
2
do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pá- b) ƒ (x) = 2x
tria imprimiu na sua própria face”. Dentre as opções
3
a seguir, identifique a que contém uma palavra que c) ƒ (x) = 3x
poderia substituir no texto a palavra “nódoa”, sem pre2
juízo ao sentido pretendido pelo autor.
d) ƒ (x) = 2
3x
a) auréola.
___________________________________________
b) láurea.
14. Valquíria aplicou R$ 5000,00 em um banco com
c) mácula.
rendimento de 1% am sob um regime de juros comd) pompa.
postos para resgatar depois de 1 ano. No 8o mês, o
___________________________________________ saldo da aplicação de Valquíria era de R$ 5414,28.
10. Ao se reportar às origens históricas da escravidão Qual será seu saldo no 9o mês?
do Brasil, Joaquim Nabuco faz referência ao Congo
e ao Zambeze. Embora não mencione diretamente, a) R$ 5466,06
está implícito no texto que esses nomes próprios di- b) R$ 5468,42
zem respeito a:
c) R$ 5828,56
d) R$ 6091,06
a) rios africanos.
___________________________________________
b) países africanos.
15. Em uma cidade, um poste de espessura desprec) navios negreiros.
zível está sustentado por dois cabos presos ao chão,
d) etnias de escravos.
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 lotes 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 costureiros trabalhando com mesmo rendimento em jornadas 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 padronizadas 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 quadrado de m é igual ao sucessor de n. Observou também 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. Sobre a esquizofrenia assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sintomas como mudança de comportamento, isolamento social, queda no rendimento funcional, alterações sensoriais, ideias bizarras, irritabilidade e desconfiança podem indicar um quadro prodrômico de
esquizofrenia.
b) É um transtorno psiquiátrico grave, complexo e muitas vezes debilitante, a evolução é crônica com períodos de exacerbação e remissão, ocorrendo em cerca
de 1% da população mundial.
c) A incidência ocorre predominantemente em adultos,
entre 50-60 anos de idade.
d) O tratamento da esquizofrenia deve incluir, além da
abordagem medicamentosa, intervenções psicossociais e medidas para melhorar a adesão ao tratamento
e para evitar hospitalizações frequentes.
___________________________________________
22. Sobre os transtornos de ansiedade assinale a alternativa INCORRETA:
a) Transtorno de pânico: ataques de pânico inesperados e recorrentes, com sintomas de ansiedade e
desconforto intensos, acompanhados por sintomas
somáticos e psíquicos. O indivíduo está persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade
de sofrer novos ataques de pânico.
b) Agorafobia: medo em locais ou situações dos quais
a fuga pode ser difícil ou em que a ajuda pode não
estar disponível. Essas situações quase sempre induzem a medo ou ansiedade e com frequência são evitadas ou requerem a presença de um acompanhante.
c) Transtorno de ansiedade social (fobia social): o indivíduo é temeroso, ansioso ou se esquiva de interações e situações sociais, porém não apresenta medo
relacionado a possibilidade de ser avaliado negativamente.
d) Fobia específica: medo excessivo ou irracional de
objetos isolados ou situações. O medo é fora de proporção em relação ao risco real que se apresenta.
___________________________________________
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23. Assinale a alternativa que apresenta alteração 26. Sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), assinale
NÃO relacionada ao transtorno de déficit de atenção/ a alternativa CORRETA:
hiperatividade:
a) O episódio maníaco/hipomaníaco tem pouca ima) Comportamentos de desatenção como divagação portância para o diagnóstico, visto que os pacientes
em tarefas, falta de persistência, dificuldade em man- passam a maior parte de suas vidas com sintomas depressivos.
ter o foco e desorganização.
b) Comportamento motor repetitivo, aparentemente di- b) Durante o episódio de mania/hipomania o paciente
recionado e sem propósito, como apertar as mãos ou apresenta sintomas relacionados ao humor elevado,
abanar, balançar o corpo, bater a cabeça, morder-se incluindo euforia, sentimento de grandeza, hiperatividade, aumento da atividade sexual, diminuição da neou golpear o próprio corpo.
c) Comportamentos relacionados a atividade motora cessidade de sono, comportamentos de risco, irritação
excessiva quando não apropriado ou remexer, batucar e agressividade.
ou conversar em excesso. Em adultos, pode se mani- c) As medicações mais utilizadas para o tratamento
são o carbonato de lítio, anticonvulsivantes, antipsicófestar como inquietude.
d) Comportamentos impulsivos com ações precipita- ticos atípicos e antidepressivos. Devido as inúmeras
das que ocorrem sem premeditação e com elevado po- opções terapêuticas, o manejo do tratamento meditencial para dano à pessoa (por exemplo: atravessar a camentoso no TAB é muito simples e com excelente
rua sem olhar). Podem se manifestar com intromissão prognóstico.
social e/ou tomada de decisões importantes sem con- d) A psicoterapia tem pouca importância no tratamento
siderações acerca das consequências no longo prazo. do quadro, não havendo indicação de seu emprego
___________________________________________
como adjuvante no tratamento do transtorno afetivo
24. Considere as seguintes afirmativas:
bipolar.
I – Delirium é uma síndrome neuropsiquiátrica grave, ___________________________________________
caracterizada por distúrbio da consciência e rebaixa- 27. Sobre a medicação risperidona assinale a alternamento cognitivo global, de início abrupto e curso flu- tiva INCORRETA:
tuante, acompanhada por alterações do ciclo sono-via) Pacientes em risco para síndrome metabólica em
gília.
uso de risperidona não necessitam de monitoramento
II – Entre os fatores de risco estão: idade acima de 65
de ganho de peso, circunferência abdominal, pressão
anos, prejuízo cognitivo preexistente, comorbidades
arterial, glicemia e perfil lipídico.
clínicas e distúrbios metabólicos.
b) Está indicada para o tratamento de esquizofrenia e
III – O uso de medicamentos ou de substâncias psicotranstorno afetivo bipolar.
ativas não são fatores de risco para o desenvolvimento
c) Entre os efeitos colaterais mais comuns estão: acadessa condição.
tisia, sonolência, aumento de apetite, ganho de peso,
fadiga e tremor.
Das afirmativas anteriores, estão CORRETAS:
d) É utilizada com frequência para tratamento de sina) Somente a afirmativa I.
tomas de agitação e agressividade em crianças com
b) Somente a afirmativa II.
transtorno do espectro autista.
c) Somente as afirmativas II e III.
___________________________________________
d) Somente as afirmativas I e II.
___________________________________________ 28. A depressão costuma ser a apresentação inicial do
25. Sobre o transtorno por uso de álcool, assinale a transtorno afetivo bipolar. Dessa forma, na abordagem
inicial de um paciente deprimido, é fundamental invesalternativa INCORRETA:
tigar ativamente a ocorrência de sintomas maníacos
a) O transtorno por uso de álcool, assim como outros ou hipomaníacos no passado, bem como antecedentranstornos por uso de substância, é uma doença neu- tes familiares de transtorno bipolar, além de outros farobiológica em que o sistema de recompensa encon- tores de risco. São características sugestivas de bipotra-se alterado devido ao uso repetitivo do álcool.
laridade na depressão, EXCETO:
b) Uma porcentagem dos indivíduos que são dependentes de álcool pode apresentar síndrome de absti- a) Idade de início precoce (antes dos 25 anos).
nência do álcool, com sintomas de tremor, frequência b) Depressão puerperal.
cardíaca e pressão arterial elevadas, sudorese e agi- c) Resposta satisfatória ao antidepressivo, tanto na
fase aguda quanto na profilática.
tação, entre outros sintomas.
c) A síndrome de abstinência do álcool começa algu- d) Mania ou hipomania induzidas por antidepressivo.
mas horas após a descontinuação do uso da bebida ___________________________________________
alcóolica e pode durar de alguns dias até uma semana. 29. Sobre o tratamento do transtorno depressivo anad) O tratamento dos sintomas de abstinência deve ser lise as seguintes afirmativas:
realizado sempre em ambiente hospitalar, indepenI – A escolha do antidepressivo a ser utilizado depende
dente da gravidade dos sintomas.
___________________________________________ de alguns fatores como, por exemplo, perfil de efeitos
colaterais, segurança e tolerabilidade da medicação.
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II – A resposta anterior individual ou em membros da
família ao uso de determinado antidepressivo tem pouca importância para a escolha do medicamento mais
adequado.
III – Quando a resposta é parcial com o uso do medicamento, é mandatório otimizar o tratamento aumentando a dose até a máxima permitida e tolerada pelo
paciente.
IV – Diante de uma resposta insatisfatória ou ausente,
algumas opções para o manejo são a troca por um antidepressivo mais eficaz, a associação de antidepressivo, a potencialização com lítio e eletroconvulsoterapia.

d) Transtorno da personalidade antissocial é um padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros.
___________________________________________
33. A clozapina é um antipsicótico e vem sendo utilizada principalmente no tratamento de esquizofrenia refratária. Sobre essa medicação, assinale a alternativa
CORRETA:

a) Seu uso é limitado pelo risco de agranulocitose, um
efeito colateral raro, mas grave, e que demanda a realização de exames de rotina.
b) Não é necessário cuidado adicional em pacientes
com história de convulsões ou consumo de substâncias que diminuam o limiar convulsivo.
c) É recomendado o seu uso durante o período de lacDas afirmativas anteriores estão CORRETAS:
tação, pois não é excretada pelo leite materno.
a) Apenas as afirmativas I e IV.
d) Os efeitos colaterais extrapiramidais são significatib) Apenas a afirmativa II.
vos e não dependem da dose utilizada.
___________________________________________
c) Apenas as afirmativas II e III.
34. Considera-se comportamento suicida uma série
d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
___________________________________________ de cognições, atos, gestos e manifestações comporta30. O aripiprazol é considerado um medicamento da mentais ligados à autodestruição, que inclui ideia, pensamento, plano e tentativa de suicídio, progredindo em
classe:
gravidade até o suicídio completo. Sobre esse tema,
a) antidepressivo.
assinale a alternativa INCORRETA:
b) ansiolítico.
a) O reconhecimento dos fatores de risco é imprescinc) antipsicótico atípico.
dível para uma avaliação adequada do risco de suicíd) psicoestimulante.
___________________________________________ dio, uma vez que eles antecedem a sua ocorrência.
31. Considere as seguintes afirmativas sobre a medi- b) A entrevista psiquiátrica é o melhor meio para a avacação lítio:
liação do risco de suicídio, não existindo exame comI – Tem indicação para o tratamento de todas as fases plementar que possa prever o comportamento suicida
do transtorno afetivo bipolar, dos episódios de mania em determinado caso.
aguda e depressivos agudos, além de apresentar efi- c) A abordagem de pacientes suicidas deve merecer
cácia profilática comprovada na fase de manutenção. uma atenção individualizada, focalizando os transtorII – Durante o período de uso da medicação, recomen- nos psiquiátricos subjacentes, os fatores precipitantes
dam-se alguns controles laboratoriais, como da lite- psicossociais e a gravidade do quadro, o que permite
o correto manejo do paciente.
mia, da função renal e da tireoide.
III – O uso concomitante de anti-inflamatórios, diuréti- d) Detectar e avaliar os comportamentos e cognições
cos, inibidores da enzima conversora de angiotensina suicidas não fatais (tais como pensamentos suicidas,
e antagonistas da angiotensina II pode diminuir os ní- ideação suicida, planos de suicídio e tentativas de suicídio) pouco auxilia na prevenção de suicídio, uma vez
veis sanguíneos de lítio.
IV – Níveis séricos considerados adequados para a que esses fenômenos não são preditores de morte por
suicídio.
fase de mania aguda estão entre 0,8 e 1,2 mEq/L.
___________________________________________
35. O tabaco é uma das substâncias lícitas com efeitos
Das afirmativas anteriores, estão CORRETAS:
psicoativos e potencial de desencadear dependência
mais amplamente consumida. Sobre o transtorno por
a) somente I e II.
uso de tabaco, assinale a alternativa INCORRETA:
b) somente I, II e IV.
c) somente II, III e IV.
a) A retirada abrupta da nicotina provoca sintomas de
d) somente I, II e III.
___________________________________________ abstinência, os quais aparecem nas primeiras horas
32. Sobre os transtornos de personalidade, assinale a após fumar o último cigarro e, em muitos fumantes,
pode durar até seis meses.
alternativa INCORRETA:
b) Sintomas mais frequentes de abstinência a nicotina
a) Transtorno da personalidade borderline é um padrão são: desejo intenso de fumar, humor deprimido, disde instabilidade nas relações interpessoais, na autoi- foria, irritabilidade, ansiedade, insônia, dificuldade de
magem e nos afetos, com impulsividade acentuada.
concentração e aumento do apetite.
b) Transtorno da personalidade narcisista é um padrão c) Entre as opções para o tratamento farmacológico da
de comportamento submisso e apegado relacionado a dependência de nicotina estão: vareniclina, bupropiouma necessidade excessiva de ser cuidado.
na e reposição de nicotina.
c) Transtorno da personalidade paranoide é um padrão d) O tratamento não farmacológico pode ser realizado
de desconfiança e de suspeita tamanhas que as moti- em grupo ou individualmente, existindo baixa relação
vações dos outros são interpretadas como malévolas. entre intensidade e resposta.
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36. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos do Município de Campo Mourão, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de
se inscrever em concurso público para provimento de
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão
reservadas:

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
a) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em cada
alternativa INCORRETA.
cargo.
b) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada a) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores eleitos entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, pelo
cargo.
c) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas em sistema majoritário, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o País.
cada cargo.
d) 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas em b) As deliberações da Câmara e de suas Comissões,
salvo disposições em contrário prevista nesta Lei Orcada cargo.
___________________________________________
gânica, serão tomadas por maioria de votos, presente
37. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime
a maioria absoluta de seus membros.
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município
c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões,
de Campo Mourão, é CORRETO afirmar que:
palavras e votos, no exercício do mandato e na cira) A investidura em cargo público ocorrerá com a no- cunscrição do Município.
d) Perderá o mandato o Vereador: que deixar de commeação.
b) O tempo de exercício de outro cargo público exime parecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das
o servidor do cumprimento do estágio probatório no sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada.
novo cargo.
___________________________________________
c) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de
40. Com base na Lei Orgânica do Município de Campo
sentença judicial transitada em julgado.
Mourão, a respeito da política urbana, é CORRETO
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade,
afirmar que:
o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de serviço público ininterrup- a) O direito de propriedade urbana não pressupõe o
to no Município de Campo Mourão, até seu adequado direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Poaproveitamento em outro cargo, e se em estágio pro- der Público municipal.
b) O Plano Diretor, matéria de lei ordinária, é o instrubatório, será exonerado.
___________________________________________
mento básico da política de desenvolvimento e expan38. Assinale, abaixo, alternativa que NÃO indica falsão urbana.
ta punida com pena de demissão, conforme a Lei nº
c) O Plano Diretor será elaborado com a participação
1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Serdo povo, através de emendas ao projeto de lei.
vidores Públicos do Município de Campo Mourão:
d) O Plano Diretor definirá as exigências fundamena) Incontinência pública e conduta escandalosa na re- tais para que a propriedade rural cumpra sua função
social.
partição
b) Ato lesivo à honra e boa fama, praticado no serviço ___________________________________________
contra qualquer pessoa

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 (um) dia util após a aplicação da prova
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