
DIRETORIA DE CONCURSO VESTIBULAR

EDITAL Nº 064/2010-DCV

CADERNOS DE PROVAS DE CONHECIMENTOS 
DO CONCURSO PÚBLICO 001/2010 PARA 

PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS DO QUADRO 
DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO 

MOURÃO, DO ESTADO DO PARANÁ, NOS 
GRUPOS OCUPACIONAIS ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO/PROFISSIONAL E MAGISTÉRIO.

O Diretor de Concurso Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e considerando o Edital 
001/2010-PMCM, de 20 de agosto de 2010,

TORNA PÚBLICO:

Os cadernos  das  Provas  Objetivas  de  Conhecimentos  do  Concurso  Público 
001/2010 para Provimento Efetivo de Cargos do Quadro de Pessoal do Município de Campo  
Mourão,  do  Estado  do  Paraná,  nos  Grupos  Ocupacionais  Administrativo,  
Técnico/Profissional e Magistério.

DISPOSIÇÕES:

Art. 1º Ficam publicados os cadernos das Provas Objetivas do Concurso Público 
001/2010 para Provimento Efetivo de Cargos do Quadro de Pessoal do Município de Campo  
Mourão,  do  Estado  do  Paraná,  nos  Grupos  Ocupacionais  Administrativo,  
Técnico/Profissional e Magistério, conforme anexo único deste edital.

Art.  2º O  candidato  que  julgar  constatar  irregularidade  sobre  questões  das 
provas poderá utilizá-los para fundamentar o recurso que impetrar.

Publique-se.

Cascavel, 24 de outubro de 2010.

JOÃO CARLOS CATTELAN
Diretor de Concurso Vestibular



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Observações
1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno  contém a  prova  de  MÉDICO CLÍNICO GERAL que  é 
constituída  de  uma matéria:  Conhecimentos  Específicos.  A matéria  possui  30  questões  objetivas;  cada 
questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a 
impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO CLÍNICO GERAL
1. Assinale dentre as opções abaixo aquela que contém 250 miliquevalentes de sódio.

A. Soro fisiológico 0,9% 4000 mL.

B. Bicarbonato de sódio 8,4% 250 mL.

C. Cloreto de sódio 20% 60 mL. 

D. Cloreto de sódio 20% 90 mL. 

E. Ringer lactato 1500 mL.

2. No tratamento da hipercalemia é uma medida que transfere o potássio do meio extracelular para o meio 
intracelular:

A. Carbonato de cálcio.

B. Gluconato de sódio.

C. Propranolol.

D. Furosemida.

E. Bicarbonato de sódio.

3. Paciente masculino, 30 anos, admitido com quadro de cefaléia e mialgias intensas que se iniciaram há 2 
dias com piora progressiva. Há algumas horas notou urina escura e coloração amarelada na pele. Familiares 
referem que o paciente não viaja há mais de 6 meses. Ao exame apresenta-se em regular estado geral, febril, 
letárgico, com força muscular e tônus muscular preservados, porém havia rigidez de nuca +/4+, icterícia 
+++/IV, petéquias subconjuntivais, fígado e baço não eram palpáveis. Colhido líquor, este era claro, com 98 
leucócitos,  sendo  80%  de  células  linfomononucleares.  Glicose  e  proteínas  eram  normais.  Não  se 
observaram bactérias no GRAM; leucograma com 14.500 leucócitos, 20% bastões; 70% de segmentados e 
0  (zero)  eosinófilo  e  plaquetas=74.000;  Na+  =  135  mEq/l;  K+  =  2,0  mEq/l;  creatinina  =  5,2mg/dl; 
bilirrubina total de 12 mg/dl com 9,0 de direta; AST(TGO) e ALT(TGP) de 100 e 110 UI. Com esses dados, 
você pode considerar como principal hipótese:

A. Dengue Visceral.

B. Granulomatose de Wegener.

C. Síndrome hemolítico-urêmica.

D. Leptospirose.

E. Hantavirose.

4.  Presença de hipercelularidade mesangial e endotelial, infiltrado glomerular polimorfonuclear, depósitos 
imunes,  granulares,  subendoteliais  de  IgG,  IgM,  C3  e  depósitos  subepiteliais  em forma  de  corcovas 
(humps) caracterizam anatomopatologicamente:

A. Amiloidose renal. 

B. Nefropatia diabética. 

C. Púrpura trombocitopênica trombótica.

D. Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.

E. Glomerulonefrite por lesões mínimas.

5. Qual das doenças abaixo cursa mais habitualmente com pulso paradoxal?

A. Estenose aórtica.

B. Insuficiência aórtica.



C. Pericadite constritica.

D. Persistência do canal arterial.

E. Estenose mitral.

6. Anti-hipertensivo com ação inibidora da renina como seu principal mecanismo de ação:

A. Candesartan.

B. Losartan.

C. Clonidina.

D. Alisquireno.

E. Manidipina.

7. O sinal  de Giordano é positivo e considerado classicamente importante no exame físico de paciente 
portador de

A. pielonefrite aguda.

B. lombociatalgia.

C. pnemonia com derrame pleura.

D. obstrução arterial periférica.

E. edema aguda de pulmão.

8. Paciente jovem, sexo masculino, encaminhada ao Pronto Socorro com alteração no nível de consciência, 
febrícula, sangramento nasal leve. Exame físico mostrou palidez, discreta icterícia de mucosas, equimoses 
em tronco e membros, ausência de sinais de localização neurológica. Familiares informaram flutuação no 
estado de consciência, de início há 2 dias. Hemograma mostrou leucócitos= 9.500/ul (diferencial normal), 
hemoglobina=8,5g/dl, plaquetas=45000/ul. Foram observados policromatofilia, eritroblastos e células em 
elmo no sangue periférico. Qual o diagnóstico provável?

A. Púrpura trombocitopênica trombótica.

B. Hemoglobinúria paroxística noturna.

C. Glomerulonefrite aguda.

D. Anemia de doença renal crônica.

E. Coagulação intravascular disseminada.

9. Qual dos exames abaixo é mais adequado para monitorizar cumarínicos?

A. D-dímero.

B. Tempo de tromboplastina parcial ativada.

C. Atividade protombínica.

D. Tempo de coagulação.

E. Agregação plaquetária.

10.  A  diminuição  da  pressão  osmótica  provoca  ascite,  secundariamente  às  doenças  abaixo  citadas, 
EXCETO,

A. Desnutrição.

B. Insuficiência hepática.

C. Síndrome nefrótica.



D. Enteropatia perdedora de proteínas.

E. Insuficiência cardíaca congestiva.

11. Qual destas drogas pode induzir uma crise de gota?

A. Colchicina.

B. Hidroclorotiazida.

C. Captopril.

D. Losartan.

E. Telmisartan.

12. Assinale a INCORRETA.

A. Diuréticos podem ser indicados em algumas doenças não edematosas.

B. Manitol e aminofilina tem efeito diurético.

C. Os diuréticos tiazídicos agem no túbulo proximal.

D. A associação de furosemida e aminoglicosídeo resulta em aumento do risco de nefro e ototoxicidade.

E. Alguns diuréticos podem causar hiperglicemia e hiperuricemia.

13. Uma mulher de 32 anos, negra, filha de pais hipertensos e previamente hígida, procurou algumas vezes 
uma Unidade Básica de Saúde com queixa de fraqueza muscular e dispnéia aos esforços há cinco meses. O 
único dado relevante do exame físico foi  a pressão arterial  variando de 170 x 110 mmHg. Os exames 
laboratoriais inicias mostraram hemoglobina de 13 g/dL, glicemia de 85 mg/dL, creatinina de 0,9 mg/dL, 
sódio  de  137 mEq/L,  potássio  de  2,3  mEq/L,  colesterol  de  190 mg/dL,  triglicérides  de  200 mg/dL e 
sedimento urinário normal. A repetição da dosagem dos eletrólitos confirmou os resultados. A conduta mais 
adequada neste momento é:

A. Encaminhar para realizar arteriografia renal.

B. Encaminhar para dosagem de renina e aldosterona.

C. Considerar hipertensão essencial como mais provável e iniciar tratamento com hidroclorotiazida.

D. Encaminhar uma amostra de urina para dosagem de ácido vanilmandélico e catecolaminas.

E. Apenas iniciar tratamento com inibidor de ECA (enzima conversora de angiotensina).

14. Para o tratamento de verminose causada por Strongiloides Stercoralis a melhor conduta é:

A. Metronidazol 500 mg 8/8 horas por 14 dias.

B. Ampicilina 500 mg 6/6 horas por 10 dias.

C. Albendazol 400 mg em dose única.

D. Albendazol 400 mg ao dia durante três dias.

E. Albendazol 400 mg ao dia durante 10 dias.

15. Presença de cilindros hialinos e granulosos no sedimento urinário ocorrem comumente em pacientes 
com:

A. Hematúria.

B. Proteinúria.

C. Infecção do trato urinário.

D. Nefrolitíase.



E. Doença de Kawasaki.

16. São as três principais causas de doença renal crônica dialítica:

A. Hipertensão arterial, diabete melito e tuberculose urinária.

B. Neoplasias, sarcoidose e uropatia obstrutiva.

C. Dislipidemias, hiperuricemias e diabete melito.

D. Hipertensão arterial, diabete melito e glomerulonefrite crônica.

E. Glomerulonefrites agudas, neoplasias prostáticas e bexiga neurogênica.

17.  Doença  autoimune  que  pode  causar  espessamento  da  pele,  disfagia,  fenômeno  de  Raynaud  e 
comprometimento articular:

A. Lúpus eritematoso sistêmico

B. Doença de Kawasaki

C. Síndrome de Churg-Strauss

D. Esclerodermia sistêmica

E. Poliarterite nodosa

18. Anticonvulsivante que pode causar nefrolitíase por ação semelhante à acetazolamida causando uma 
acidose tubular renal proximal com hipocitratúria:

A. Diazepan.

B. Sulfato de magnésio.

C. Valproato de sódio.

D. Carbamazepina.

E. Topiramato.

19. No atendimento de uma parada cardiorrespiratória assinale a alternativa INCORRETA.

A. Cada ciclo de massagem/ventilação deve ser na proporção de 30:2.

B. Sempre iniciar o atendimento utilizando o desfibrilador e aplicando um choque de 360 Joules.

C. As compressões torácicas devem ser numa frequência de aproximadamente 100/minuto.

D. Drogas vasopressoras como a adrenalina e/ou a vasopressina devem ser utilizadas.

E. A primeira droga antiarrítmica indicada é a amiodarona.

20. Quanto ao atendimento de uma emergência de suspeita de parada cardiorrespiratória, ritmos cardíacos 
passíveis de choque são:

A. Fibrilação atrial e taquicardia supraventricular.

B. Assistolia e extrassístolia.

C. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.

D. Bloqueio de ramo direito e fibrilação atrial.

E. Bigeminismo e assistolia.

21. Cursa com quadro de poliúria que não cede com a prova de restrição hídrica, infusão de solução salina 
hipertônica ou administração de hormônio antidiurético:

A. Diabete melito.



B. Diabetes insipidus central.

C. Diabetes insipidus nefrogênico.

D. Tumor de hipófise.

E. Poliúria associada ao trauma de crânio.

22. No tratamento da dengue clássica é mais correto realizar

A. hidratação e medicação sintomática.

B. antibioticoterapia.

C. tratamento com ácido acetilsalicílico 500 mg a cada 4 horas.

D. internamento em todos os casos.

E. associar antiinflamatórios e antibióticos.

23. São medidas importantes no tratamento da esofagite de refluxo, EXCETO,

A. anticolinérgicos.

B. medidas higieno-dietéticas.

C. antiácidos.

D. postura elevada no leito.

E. medicação anti-refluxo.

24. Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa INCORRETA.
A. O gluconato  de  cálcio  é  uma medida  importante  para  diminuição  dos  níveis  séricos  séricos  de 

potássio. 

B. O bicarbonato de sódio e a solução polarizante (glicose + insulina) deslocam o potássio do meio 
extracelular para o intracelular.

C. A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia. 

D. A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular. 

E. As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento rápido do potássio. 

25. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que inclui condutas contra-indicadas no tratamento da 
ascite na cirrose hepática:

A. Paracentese de alívio respiratório. 

B. Paracenteses repetidas e restrição de volume.

C. Dieta hipossódica

D. Restrição hídrica e administração de colóide.

E. Espironolactona.

26.  Em paciente  cirrótico  com ascite  volumosa em tratamento  com espironolactona  100 mg/dia  e  que 
apresenta hiponatremia de 125 mEq/l, sem alterações neurológicas, a conduta mais adequada é:

A. Não corrigir a concentração de sódio nunca, pois o cirrótico é hiponatrêmico. 

B. Restrição hídrica.

C. Aumentar a ingestão de sódio na dieta. 

D. Solução salina 0,9% associada à furosemida.

E. Solução salina 0,9% 2000mL por sonda nasogástrica.



27. Num paciente diabético, encontrado em coma, no caso de dúvida a medida mais adequada é:

A. Hidratação vigorosa

B. Glicose a 25% ou 50% via venosa

C. Insulina venosa ou subcutânea

D. Reposição de potássio

E. Determinação da glicemia

28.  Das  alternativas  abaixo,  uma  não  apresenta  critérios  diagnósticos  para  a  síndrome  da  secreção 
inapropriada de hormônio antidiurético(SIADH).

A. Osmolalidade plasmática abaixo de 270mOsmol/kg.

B. Sódio urinário menor que 20 mEq/l.

C. Concentração urinária inapropriada (>100mOsmol/kg).

D. Euvolemia clínica.

E. Ausência de doença adrenal, tireoidiana e função renal normal.

29. Assinale a alternativa correta.

A. Ganciclovir pode ser usado para o tratamento da infecção por citomegalovírus.

B. A acidose tubular renal distal causa comprometimento do desenvolvimento em crianças e não causa 
nefrolitíase.

C. A síndrome de Barter  é uma disfunção do túbulo proximal  com acidose metabólica,   glicosúria, 
fosfatúria, bicarbonatúria e aminoacidúria. 

D. A  síndrome  de  Liddle  não  é  causa  de  hipertensão  arterial,  apenas  de  acidose  metabólica 
hipocalêmica.

E. Proteinúria de 500 mg em adulto caracteriza o quadro de síndrome nefrótica. 

30. Quanto à infecção urinária na gestação assinale a alternativa INCORRETA.

A. O germe causador mais frequente é o Proteus Mirabilis.

B. Podem ocorrer quadros de cistite ou pielonefrite agudas que aumentam a morbimortalidade fetal.

C. Bacteriúria assintomática deve ser tratada com antibióticos.

D. Cefuroxima pode ser uma opção de antibioticoterapia.

E. Pode cursar sem sintomatologia.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

MÉDICO DO TRABALHO

Observações
1.  CADERNO  DE  PROVAS: Este  caderno  contém  a  prova  de  MÉDICO  DO  TRABALHO que  é 
constituída  de  uma matéria:  Conhecimentos  Específicos.  A matéria  possui  30  questões  objetivas;  cada 
questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a 
impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO DO TRABALHO
1. Aprendiz é definido como

A. todo aquele maior de 16 anos e menor de 18 anos de idade que, mediante acordo verbal, submete-se a 
formação profissional metódica de oficio ou ocupação em qualquer empresa.

B. todo aquele maior  de 14 anos de idade e menor de 18 anos de idade que, mediante contrato de 
trabalho, submete-se a formação profissional metódica de oficio ou ocupação em curso do Senai, 
Senac ou em cursos reconhecidos por estas instituições.

C. todo aquela maior  de 16 anos de idade e menor de 18 anos de idade que, mediante contrato de 
trabalho, submete-se a formação profissional metódica de ofício ou ocupação em curso do Senai, 
Senac ou em cursos reconhecidos pelo Ministério da Previdência Social.

D. todo sujeito maior de 16 anos e menor de 18 anos de idade, que presta serviços de natureza eventual a 
empregador, sob dependência deste, mediante salário.

E. todo sujeito maior de 14 anos e menor de 21 anos de idade, que presta serviçõs de natureza eventual a 
empregador, sob dependência deste, mediante salario.

2. O benzeno, reconhecido como agente cancerígeno é um hidrocarboneto aromático

A. lííquido, hidrossolúvel, não inflamável, esverdeado e de odor característico.

B. líquido, lipossolúvel, inflamável, incolor e de odor característico.

C. sólido, lipossolúvel, não inflamável, esverdeado e de odor ocre.

D. sólido, lipossolúvel, inflamável, incolor e de odor citrino.

E. líquido, hidrossolúvel, inflamável, escuro e de odor característico.

3. O trabalhador que esteve exposto a agentes mielotóxicos e que passou a apresentar sintomas compatíveis 
com leucemia mielóide aguda deve ser encaminhado imediatamente a um

A. posto de saúde.

B. ambulatório do Cerest.

C. departamento de patologia.

D. Cacon.

E. serviço de transplante.

4. Segundo o Código de Saúde do Parana em vigência, a garantia do atendimento ao acidentado do trabalho 
e ao suspeito de doença relacionada ao trabalho, por meio de rede própria ou contratada, dentro do seu nível 
de responsabilidade da atenção, assegurando todas as condições necessárias para o acesso aos serviços de 
referência, sempre que a situação exigir, visando a reabilitação da saúde do trabalhador cabe a(o)

A. Secretaria Municipal de Saúde.

B. Secretaria Estadual de Saúde.

C. Instituto Nacional de Seguridade Social.

D. Ministério da Saúde.

E. Ministério do Trabalho.

5. São riscos ocupacionais:

A. Ruído, substancias químicas e príons.

B. Poeira, barulho e chumbo.

C. Ruído, frio e estresse.



D. Vibrações, lesão de esforço repetitivo e trabalho em turno.

E. Radiações ionizantes, tendinite bicipital e príons.

6. Considerando o disposto no Código de Saúde do Estado do Parana (Seção V – Da Saúde e Trabalho) 
indique a afirmacão INCORRETA.

A. São considerados trabalhadores, todos que exerçam atividade produtiva e ou serviços, seja do setor 
formal ou informal da economia, vinculados ao setor publico ou privado.

B. Apenas a instituição ou empresa privada,  regida pela  CLT é que deve elaborar  e implementar  o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

C. Nas atividades  que exijam sobrecarga muscular  estática  ou dinâmica do pescoço,  ombros dorso, 
membros  superiores  e  inferiores,  devem ser  incluídas  pausas  programadas  durante  a  jornada  de 
trabalho, afim de prevenir doenças ocupacionais.

D. Serão considerados para fins de investigação todos os óbitos, amputações, doenças ocupacionais de 
caráter epidêmico, bem como, outros acidentes graves relacionados com o trabalho e considerados 
como eventos sentinela.

E. Em todo local de trabalho devera ser fornecido aos trabalhadores água potável e fresca, através de 
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copo coletivo.

7. A percussão sobre o local de um nervo que provoca uma sensação de formigamento na extremidade distal 
de um membro e que indica uma lesão parcial é uma manobra conhecida como sinal de

A. Valsalva.

B. Froment.

C. Finkelstein.

D. Phalen.

E. Tinel.

8. PAIR ou perda auditiva induzida pelo ruido é a degeneração das celulas ciliadas do Órgão de Corti e tem 
como características:

A. Ser sempre neurossensorial e bilateral além de produzir perda maior que 60 dB (NA) nas frequências 
baixas e de 90dB(NA) nas altas.

B. Ser geralmente neurossensorial e sempre bilateral além de produzir perda maior e 90 dB(NA) em 
todas as frequências.

C. Ser  sempre  neurossensorial,  geralmente  bilateral  e  não produzir  perda  maior  que 40dB(NA) nas 
frequências baixas e que 75 dB(NA) nas altas.

D. Ser geralmente neurossensorial acometendo o ouvido mais próximo do ruido com perdas em torno de 
40 dB na média.

E. Ser exclusivamente unilateral, neurossensorial porém sem provocar intolerância a sons intensos.

9. A avaliação dos efeitos auditivos da PAIR deve ser feita sob determinadas condições como utilizacão de 
cabina acústica , equipamento calibrado, profissional qualificado e 

A. repouso acústico de 14 horas.

B. repouso acústico de 08 horas.

C. não é necessário o repouso acústico.

D. repouso acústico de 03 horas.

E. repouso acústico de 10 horas.



10. A epicondilite lateral ocorre com mais frequência em trabalhadores que desenvolvem atividades com 
movimentos repetitivos de

A. dorso flexão (extensão) ou desvio lateral de punho e supinação de antebraço.

B. abdução do punho com rotação do antebraço.

C. flexão forçada do punho com antebraço pronado.

D. dorso flexão do polegar e extensão do 3º quirodáctilo.

E. arremesso com flexão forçada do punho.

11. Trabalhador têxtil que desenvolve dispnéia, tosse e opressão torácica 2 ou 3 horas após o inicio da 
jornada mesmo que já trabalhe nesta função há muitos anos sem ter apresentado qualquer tipo de alteração 
até hoje muito provavelmente apresenta a síndrome das manhãs de segunda-feira ou

A. Beriliose.

B. Estanhose.

C. Siderose.

D. Bissinose.

E. Algodonose.

12. A cloracne pode ser resultante de contato com substâncias fungicidas, derivados clorados do fenol como 
o

A. penta-clorofenol, conhecido no Brasil como pó da China.

B. asbesto utilizado na fabricação de soda caustica.

C. acrilatos que também provocam fibrose pulmonar cronica.

D. brometo de ipratrópio que causa bronquite crônica.

E. dissulfeto de hidrogênio ou Sulfeto de carbono.

13. No atestado de óbito o CID-Classificação Internacional das Doenças relativo a cada diagnóstico deve 
ser preenchido pelo(a) 

A. médico assistente.

B. médico do trabalho.

C. instituto médico legal.

D. codificador da secretaria de saúde.

E. Funerária.

14. Coeficiente de Prevalência mede 

A. a velocidade de ocorrência de uma doença ou a frequência de adição de novos casos

B. o risco de adoecer em um momento ou em um período

C. a proporção de óbitos entre os casos da doença ou agravo na população em um período de tempo ou 
local

D. população de nascidos vivos em determinada área e período

E. a frequência da ocorrência de todos os casos de uma doença nova ou antiga em um período de tempo 
ou local



15. São deveres do médico do trabalho, exceto 

A. Ao  constatar  enfermidade  ou  deficiência  que  incapacite  o  empregado  para  funções  que  vinha 
exercendo, informá-lo e orientá-lo para mudança de função

B. Ao constatar  inaptidão por motivos médicos para determinado posto de trabalho,  não informar o 
interessado dos motivos

C. Manter  sigilo  das  informações  confidenciais  da  empresa,  técnica  e  administrativas,  de  que  tiver 
conhecimento no exercício de suas funções, exceto nos casos em que este sigilo cause dano a saúde 
do trabalhador ou da comunidade

D. Exercer suas atividades com total independência profissional e moral, com relação ao empregador e 
ao empregado

E. Atuar visando, essencialmente, a promoção da saúde dos trabalhadores

16. A Raiva é produzida por um vírus com invólucro de ARN pertencente ao grupo dos arbovírus. Sua 
transmissão ocorre geralmente pela saliva do animal infectado, sendo o período de incubação médio de 1 a 
2 meses ( faixa de 10 dias a > 1 ano). Em relação as manifestações clínicas pode-se afirmar que

A. o período prodrômico é de no mínimo 20 dias, caracterizado por hipotermia, tosse produtiva, disuria 
e hematuria.

B. é comum a ocorrência de hipoestesia com manifestações que incluem miose pupilar regular, dispnéia 
e hipertensão.

C. a  disfunção  do  tronco  encefálico  se  manifesta  por  diplopia,  paralisias  faciais,  neurite  óptica  e 
dificuldade a deglutição, priapismo e ejaculação espontânea.

D. o período médio de sobrevida após o início dos sintomas é de 45 dias.

E. a recuperação é demorada porém frequente quando oferecido suporte avançado de vida precoce.

17. O protocolo para fins de notificação de acidentes do trabalho NÃO inclui

A. trabalhadores domésticos com e sem carteira assinada.

B. funcionários públicos estatutários e militares nos três níveis de governo.

C. presidiários com atividade remunerada.

D. trabalhadores  de  atividades  domésticas  realizadas  por  integrantes  da  família  ou  moradores  da 
residência.

E. pessoas  que  trabalham em residências  em atividades  destinadas  a  fins  econômicos com ou sem 
percepção de rendimentos.

18. Os Cerests – Centros de Referência em Saúde do Trabalhador são unidades de propagação de politicas 
de saúde do trabalhador, disseminados pelo país (mais de 140 unidades) e subordinados a:

A. Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

B. Secretaria Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde.

C. Federação dos Centros de Referencia em Saúde do Trabalhador- FEREST.

D. Federação do Sindicatos de Trabalhadores do Brasil- FETABRAS.

E. Secretaria Municipal do Trabalho.

19. Entre os fatores relacionados ao trabalho é clássica a descrição de uma maior incidência de doença 
coronariana, incluindo infarto agudo do miocárdio, em trabalhadores expostos ao

A. sulfeto de brometo.

B. sulfeto de chumbo.



C. sulfeto de alumínio.

D. sulfeto de carbono.

E. sulfeto de manganês.

20.  Uma enfermeira que se acidentou com material perfurocortante, durante um procedimento com um 
paciente portador do HIV, deve se submeter imediatamente ao teste anti-HIV, com o objetivo de

A. encaminhá-la imediatamente ao acidente de trabalho.

B. verificar se já era portadora do vírus.

C. verificar se ela foi contaminada pelo acidente sofrido.

D. iniciar o tratamento retroviral imediatamente.

E. orientá-la sobre os riscos e as medidas preventivas.

21.  Podemos  encontrar  como  manifestação  de  exposição  ocupacional,  transtorno  cognitivo  leve  em 
trabalhadores em contato com as substancias abaixo, EXCETO,

A. brometo de metila.

B. sulfeto de carbono.

C. tricloroetileno.

D. benzodiazepínicos.

E. manganês.

22. A hemorragia é definida como uma perda aguda de volume sanguíneo. Para calcular aproximadamente a 
gravidade da mesma devemos considerar que um adulto normal tem uma volemia em torno de

A. 10 % do seu peso corpóreo.

B. 05 % do seu peso corpóreo.

C. 03 % do se peso corpóreo.

D. 12 % do seu peso corpóreo.

E. 07 % do seu peso corpóreo.

23. Você recebe um paciente com história de intoxicação exógena. O acompanhante relata que o produto 
que o intoxicou foi o PARAQUAT ( intoxicação por ingestão). Entre os procedimentos usuais para este tipo 
de intoxicação quais dos procedimentos abaixo devem ser utilizado apenas em último caso?

A. Sondagem naso gástrica.

B. Lavagem gástrica e carvão ativado.

C. Acesso venoso periférico.

D. Lavagem exaustiva da pele e mucosas expostas.

E. Suplementação de Oxigênio.

24 Você recebe uma intimação judicial para entregar cópia de prontuário médico de um trabalhador da sua 
empresa. Estes documentos, segundo o código de ética médica podem apenas ser entregues ao

A. delegado de polícia ou escrivão.

B. juiz de direito ou oficial de justiça.

C. promotor de justiça ou escrevente.

D. trabalhador ou seu representante legal.



E. nenhum dos anteriores.

25. Trabalhador sofre queimadura produzida por álcool. Você observa que queimou a cabeça, pescoço e 
membro superior direito todo. Chamado o SIATE o colega lhe pergunta qual é a extensão da área queimada. 
Segundo a regra dos nove você responde que é de

A. 19,00%.

B. 15,00%.

C. 27,00%.

D. 10,00%.

E. 17,00%.

26. São exames obrigatórios no desenvolvimento do PCMSO:

A. Admissional, demissional, retorno de férias, mudança de função, pós reabilitação.

B. Admissional, retorno ao trabalho, mudança de função, pré demissional, demissional.

C. Admissional, demissional, retorno ao trabalho, mudança de função, periódico.

D. Admissional, periódico, demissional, mudança de função, pós acidente.

E. Admissional, periódico, mudança de emprego, demissional e retorno pós férias.

27. Em que ano as Normas Regulamentadoras – NR´s foram criadas e quantas são atualmente?

A. 1943/28.

B. 1978/33.

C. 1994/33.

D. 1980/32.

E. 1994/35.

28. Qual das alternativas abaixo apresentam os profissionais que são obrigatórios no SESMT?

A. Engenheiro de Segurança do Trabalho/Psicólogo do Trabalho/Técnico de Segurança/Enfermeiro do 
Trabalho.

B. Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho/Médico  do  Trabalho/Enfermeiro  do  Trabalho/Auxiliar  de 
Enfermagem do Trabalho.

C. Técnico de Segurança/Engenheiro de Segurança do Trabalho/Odontólogo/Auxiliar de Enfermagem 
do Trabalho.

D. Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho/Médico  do  Trabalho/Psicólogo/Odontólogo/Técnico  de 
Segurança.

E. Nenhuma das anteriores.

29. A OIT-Organização Internacional do Trabalho foi criada no ano 1919 e tem sede em

A. Genebra.

B. Londres.

C. Nova York.

D. Paris.

E. Moscou.



30 – A respeito do modelo do programa de saúde da família, implantado no país a partir de 1994, é correto 
afirmar que

A. visa substituir a atenção primária em saúde (APS).

B. veio para garantir a assistência médica de alta complexidade para todos.

C. substitui o SUS.

D. visa substituir o modelo de assistência à saúde hospitalocêntrico.

E. prioriza o atendimento ao idoso e a criança.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

MÉDICO PEDIATRA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MÉDICO PEDIATRA que é constituída de 
uma matéria:  Conhecimentos Específicos. A matéria possui 30 questões objetivas; cada questão tem cinco 
alternativas (A, B, C,  D, E),  das quais somente  uma está  correta.  Verifique  agora se a impressão deste 
caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala  de provas  antes  das 10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PEDIATRIA
1.  Crianças  infectadas  pelo  vírus  HIV  estão  sob  risco  de  desenvolver  infecções  graves  por  agentes 
infecciosos preveníveis por vacinas. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. a vacinação de rotina é em geral, insegura e ineficaz nas crianças infectadas pelo vírus HIV.

B. a vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) está contra-indicada para portadores de 
HIV.

C. as vacinas aplicadas  em crianças  infectadas  pelo HIV frequentemente  determinam taxas de soro 
conversão inferiores àquelas verificadas em crianças não infectadas pelo HIV.

D. a vacina contra rotavírus está contra-indicada em crianças com exposição perinatal ao HIV.

E. há um aumento importante da replicação viral do HIV com a aplicação de vacinas. 

2. A Hipótese da Higiene avalia a correlação entre exposição a poluentes e alérgenos ambientais com a 
asma. Tendo por base o anuncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. crianças criadas em zona rural (em fazendas e em contato com animais) adoecem menos com asma.

B. as maiores prevalências da doença foram verificadas em crianças que tiveram contato regular com 
estábulos ou com leite obtido de animais criados nas fazendas.

C. contato  com ambientes  com altas  concentrações  de  componentes  bacterianos  induzem respostas 
imunológicas Th1 ao invés de Th2, que não marcam as reações alérgicas e asma.

D. as crianças criadas em ambientes de fazenda e com contato com certos animais têm maiores chances 
de desenvolverem rinite alérgica.

E. as crianças que são submetidas a higiene corporal rigorosa apresentam menor prevalência de asma.

3.  Refluxo gastroesofágico é um evento funcional  frequente e mais  observado em lactentes até os seis 
meses de idade. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que 

A. este fenômeno ocorre pela menor capacidade de acomodação do conteúdo gástrico refluido nesta 
faixa etária.

B. há tendência a resolução espontânea.

C. somente uma parcela desses lactentes apresenta complicações ou sintomas associados ao refluxo que 
caracterizam a doença do refluxo gastroesofágico.

D. o primeiro trimestre de vida é marcado por alterações adaptativas fisiológicas e psicossociais.

E. a  frequência  da  esofagite  de  refluxo,  a  complicação  mais  comum  do  doença  do  refluxo 
gastroesofágico,  está diminuindo no mundo ocidental,  enquanto aumenta  a prevalência  da úlcera 
duodenal pela infecção pelo Helicobacter pylori.

4. Dermatite atópica, também denominada de eczema atópico, é uma dermatose inflamatória e pruriginosa, 
eczematosa, de curso crônico, recidivante e de etiologia multifatorial. Sobre o anúncio transcrito acima, 
NÃO se pode afirmar que 

A. os dois distúrbios capitais na dermatite atópica são disfunção de barreira epidérmica e disfunção do 
sistema imunológico.

B. a hipereosinofilia sanguínea é um fato raro.

C. o diagnóstico é basicamente clínico.

D. história pessoal ou familiar de atopia corroboram no diagnóstico clínico.

E. a IgE sérica em altos níveis se correlacionam com a gravidade da dermatite atópica.

5. A pressão arterial na infância é dependente do estágio de crescimento e desenvolvimento. Considerando 
a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que



A. a hipertensão arterial na infância é na grande maioria das vezes secundária, ou seja, consequência de 
enfermidades bem determinadas.

B. a pressão arterial aumenta com a idade, independente de sexo, peso ou estatura.

C. considera-se hipertensão arterial quando o valor de pressão sistólica e diastólica apresentam valores 
maiores que percentil 50 para a idade, independente de sexo e estatura, com apenas uma tomada.

D. a  monitoração  ambulatorial  da  pressão  arterial  (MAPA)  é  um procedimento  que  não  detecta  a 
hipertensão noturna.

E. o objetivo no controle  da hipertensão arterial  é  alcançar  um nível  de pressão arterial  que esteja 
abaixo do percentil 50 para a idade, independente do sexo e da estatura.

6. A febre reumática é uma complicação tardia,  inflamatória e não supurativa de uma infecção de vias 
aéreas superiores em indivíduos suscetíveis. Tendo por base o anúncio transcrito é correto afirmar que

A o diagnóstico de febre reumática é feito na presença de 3 critérios maiores ou de 2 critérios maiores e 
2 critérios menores.

B. a coréia de Sydenham é considerada característica da febre reumática, não sendo necessários outros 
critérios para o diagnóstico.

C. no tratamento das manifestações clínicas da febre reumática, como a artrite, não se utiliza mais o 
ácido acetil salicílico, sendo preconizado apenas o uso de prednisolona.

D. a profilaxia secundária da febre reumática é feita até 15 anos de idade.

E. cardite, artralgia, coréia de Sydenham, febre e eritema marginado são critérios maiores de Jones para 
diagnóstico de febre reumática. 

7. A doença celíaca é uma intolerância permanente induzida pelo glúten. Há consenso sobre a importância 
de  se  investigar  doença  celíaca  em pessoas  de  risco.  Considerando o anúncio  acima,  é  INCORRETO 
afirmar que

A. entre esses grupos podem ser citados os familiares de pacientes com doença celíaca.

B. entre esses grupos estão incluídos indivíduos com anemia ferropriva resistentes a ferroterapia oral. 

C. estão nesses grupos as crianças obesas.

D. indivíduos portadores de diabetes melito estão nestes grupos.

E. indivíduos com atraso puberal e baixa estatura sem causa aparente estão neste grupos.



8. Um menino de 8 anos de idade é levado ao pediatra com queixa de baixa estatura. Nasceu com 50cm e 
3200g.  O gráfico de crescimento pôndero-estatural  (padrão NCHS) com os dados da criança indicados 
pelos pontos, estão apresentados abaixo. A mãe relata que o filho sempre foi saudável. O exame físico atual 
é normal 

Sobre o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. a curva de crescimento revela crescimento normal.

B. a curva de crescimento é compatível com nanismo hipofisário, sendo indicado uso de hormônio de 
crescimento.

C. a curva de crescimento revela que a velocidade de crescimento é de 6 cm por ano, entre 6 e 7 anos de 
idade.

D. a curva é compatível com a normalidade, sem necessidade de investigação.

E. a projeção da estatura fina é de aproximadamente 173cm.

9. A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores que se manifesta por 
episódios recorrentes de sibilância. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. indivíduos com tosse crônica podem ser asmáticos.

B. o quadro clínico da asma é reversível apenas com uso de broncodilatadores.

C. a prevalência da asma tem diminuído em todas as faixas etárias.

D. a coexistência da asma com outros quadros alérgicos, como a rinite alérgica, tem sido associada a um 
efeito protetor contra aparecimento de asma grave.

E. a presença de alergia alimentar nas crianças com asma diminui a morbidade da doença.

10. Uma criança de 2 anos de idade, do sexo masculino, é levada ao pronto socorro, numa noite fria, com 
queixa de tosse de cachorro (sic) e rouquidão. Na anamnese a mãe relata que a criança foi dormir bem e 
subitamente acordou com tosse, rouquidão e sufocamento. Ao exame físico havia sinais de insuficiência 
respiratória discreta sem ruídos adventícios. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar 



que

A. o diagnóstico clínico mais provável é de bronquiolite.

B. o diagnóstico clínico mais provável é de asma.

C. o diagnóstico clínico mais provável é de pneumonia.

D. o diagnóstico clínico mais provável é de laringite espasmódica aguda.

E. o diagnóstico clínico mais provável é de faringite.

11. Conceitua-se diarréia crônica como aquela que se estende por período superior a 30 dias associada ou 
não à síndrome de má-absorção. Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. fibrose cística pode cursar com diarréia cronica.

B. síndrome do colon irritável pode ser causa de diarréia crônica.

C. intolerância à lactose pode levar a um quadro de diarréia crônica. 

D. doença de Crohn pode ser causa de diarréia crônica.

E. a doença celíaca na sua forma clássica não cursa com diarréia crônica.

12. A cianose da criança com cardiopatia congênita é do tipo central e quase sempre generalizada.
Sobre o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. a transposição das grandes artérias é a cardiopatia cianótica mais comum em recém-nascidos.

B. a tetralogia de Fallot  é um defeito anatômico onde a medida que a estenose pulmonar progride, 
aparece a cianose.

C. quando o ventrículo único coexiste com estenose pulmonar, a cianose é precoce.

D. a comunicação interventricular permite a mistura de sangue venoso com sangue arterial, produzindo 
cianose precoce.

E. na atresia pulmonar com septo interventricular íntegro a cianose é precoce.

13. A rinossinusite é definida como uma inflamação da mucosa nasossinusal, ocorrendo, em geral, como 
complicação das infecções virais do trato respiratório superior. Considerando a manchete do anúncio acima, 
pode-se afirmar que

A. para o diagnóstico da rinossinusite aguda na criança,  a história  e o exame clínico – incluindo a 
endoscopia nasal – são fundamentais e suficientes.

B. não se  pode  considerar  como critério  diagnóstico,  a  presença  de  rinorréia  purulenta  anterior  ou 
posterior acompanhados de tosse diurna e noturna e obstrução nasal.

C. a radiografia simples é a ferramenta mais importante no diagnóstico da rinossinusite.

D. a tomografia computadorizada é recomendada em casos com menos de 10 dias de evolução.

E. a ressonância magnética é menos sensível que a tomografia para diagnóstico de rinossinusite.

14.  O hipotireoidismo  congênito  é  a  principal  causa  evitável  de  deficiência  mental.  Tendo por  base  o 
anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. bócio é sinal de hipotireodismo congênito.

B. sucção débil e icterícia prolongada fazem parte do quadro clínico.

C. hérnia umbilical e macroglossia não são manifestações de hipotireoidismo congênito. 

D. fontanelas amplas e hipotonia não são manifestações de hipotireoidismo congênito.

E. diarreia e pele quente e úmida são manifestações de hipotireoidismo congênito.



15. Na gravidez, a mama é preparada para a lactação sob a ação de diferentes hormônios. Após o parto, há 
liberação pela pituitária anterior de um hormônio que estimula a lactogênese e pela pituitária posterior de 
outro hormônio que age sobre as células mioepiteliais ejetando o leite contido nos alvéolos. Considerando o 
anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. o estrogênio é o hormônio mais importante pela ramificação dos ductos lactíferos.

B. o progestagênio é responsável pela formação do lóbulos. 

C. o lactogênio placentário está envolvido na aceleração do crescimento mamário.

D. a pituitária anterior libera a prolactina e a posterior libera a ocitocina.

E. os hormônios envolvidos na fisiologia da lactação, por ordem, são: GH, TSH, FSH e LH.

16.  A  diarreia  aguda  de  etiologia  infecciosa,  na  grande  maioria  dos  casos,  está  associada  a  elevada 
mortalidade  infantil  em países  em desenvolvimento.  Sobre  o  anúncio  transcrito  acima,  NÃO se  pode 
afirmar que

A. os rotavírus constituem-se na principal causa de diarréia grave em menores de 2 anos de idade.

B. em sua grande maioria, os casos de diarréia aguda são autolimitados.

C. quando o  conteúdo  da  luz  intestinal  exerce  força  osmótica  em relação  ao  meio  interno,  ocorre 
diarreia. 

D. durante a fase de reidratação é importante suspender toda a alimentação,  inclusive o aleitamento 
materno. 

E. em casos de choque hipovolêmico, infunde-se SF 0,9% 20ml/kg em gotejamento aberto. 

17. De acordo com o Manual de Normas da Vacinação do Programa Nacional de Imunização, as vacinas de 
bactérias ou vírus atenuados são contra-indicados para algumas pessoas.
Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. portadores de sequelas de doença neurológica estável não devem receber estas vacinas.

B. criança que estiveram hospitalizadas e receberam alta recentemente não devem ser vacinadas.

C. crianças recebendo vacinação contra a raiva, não devem receber as vacinas convencionais.

D. a vacina BCG deve ser aplicada nas crianças com 2kg ou mais de peso.

E. crianças portadoras de imunodeficiências não podem receber as vacinas convencionais.

18. A parada cardio-respiratória é uma situação caracterizada por inconsciência,  ausência de resposta a 
estímulos, apnéia e ausência de pulsos palpáveis. Tendo por base o anúncio acima, é correto afirmar que

A. primeira providência é garantir o acesso venoso.

B. monitorizar e desfibrilar imediatamente.

C. ventilar e oxigenar a 100%.

D. iniciar imediatamente as compressões toráxicas.

E. garantir vias aéreas, posicionando e aspirando.

19. O homem depende exclusivamente de vitamina B12 exógena, já que nele o local de síntese do nutriente 
é distal (colo) ao sítio de absorção (íleo). Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. crianças alimentadas exclusivamente com leite materno, cuja mãe utiliza dieta vegetariana estrita por 
tempo prolongado, podem desenvolver anemia e manifestações neurológicas.

B. na anemia perniciosa, por diminuição na produção de Fator Intrínseco, ocorre a falta de absorção da 
vitamina B12.

C. c  deficiência  de  vitamina  B12  produz  anemia  carencial  que  é  caracterizada  pela  presença  de 



icterícia, esplenomegalia e dores articulares. 

D. As manifestações neurológicas pela carência de vitamina B12, consistem, no início, de parestesias de 
extremidades de mãos e pés.

E. As principais fontes de vitamina B12 são: fígado, carne, ovos, moluscos e laticínios.

20. Uma criança de 10 anos de idade, vem a consulta com queixa de que há 10 dias tem apresentando 
intolerância a alimentos gordurosos e cansaço físico. Há 3 dias dor no hipocondrio direito e vômitos pós-
prandiais. Há 2 dias com colúria e icterícia. Paciente é hemofílico e recebeu transfusão de fator VIII. Exame 
físico com bom estado geral, icterícia e hepatomegalia. Exames laboratoriais: TGP = 1.500U, HbsAg = 
positiva, HbeAg = positiva. Sobre o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. trata-se de hepatite viral B com certeza.

B. trata-se de um paciente com baixo potencial de contágio.

C. trata-se de um paciente com alto risco de contágio.

D. trata-se de um paciente com hepatite viral B e alto potencial de contágio.

E. trata-se de um paciente que provavelmente não foi vacinado contra hepatite B ou não apresentou 
soro conversão. 

21.  No seu  desenvolvimento,  o  bebê  apresenta  funções  cerebrais  importantes,  como a  função  motora, 
perceptiva, proprioceptiva, cognitiva, afetiva e principalmente a de linguagem. Considerando a manchete 
do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. de 24 a 36 meses de idade usa a linguagem por meio de palavras isoladas.

B. de 10 a 12 meses de idade expande o vocabulário (50 a 400 palavras) e diz a primeira frase.

C. de 6 a 10 meses de idade balbucia, apresenta gestos para comunicação mostra uma sequência de 
consoantes e vogais.

D. de 5 a 6 meses percebe a fala, ri e brinca com os sons que ouve.

E. de 18 a 24 meses  de idade começa a compreender palavras,  usa gestos sociais e diz  a primeira 
palavra.

22. Lactente de 6 meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, está com diarréia há 48 horas. As 
fezes são líquidas, inúmeras vezes ao dia, sem muco, pus ou sangue. Apresenta-se com os olhos encovados, 
mucosa oral seca e com turgor do tecido celular subcutâneo diminuído. A mãe refere febre e irritabilidade 
nas últimas 24 horas. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. a conduta adequada é terapia de reidratação oral (TRO) na unidade de saúde.

B. hidratação venosa com antibiótico.

C. hidratação venosa sem antibiótico.

D. TRO em domicílio.

E. introduzir sonda nasogástrica e iniciar TRO por gastroclise.

23. A hipertrofia de adenóides é um fator mecânico que faz obstrução das vias aéreas superiores com o 
aparecimento de respiração bucal e roncos. Comprovado o aumento de volume existe indicação de exerese 
cirúrgica  quando  há  associação  com  algumas  condições  clínicas.  Considerando  o  anúncio  acima,  é 
INCORRETO afirmar que

A. há indicação cirúrgica quando coexiste otite média aguda de repetição que não cede ao tratamento 
habitual.

B. proceder  adenoidectomia  quando  existe  diminuição  da  acuidade  auditiva,  comprovada  por 
audiometria.



C. quando coexiste história de resfriados de repetição, inapetência, magreza e halitose crônica.

D. quando existe otite média serosa com a hipertrofia.

E. a presença de apnéia do sono é indicação formal de adenoidectomia.

24.A atresia de esôfago é a interrupção da luz esofágica na sua porção toráxica, acompanhada da falta de 
um segmento. Sobre o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. em 90% dos casos existe uma fístula que comunica o segmento esofágico proximal com a traquéia.

B. em 40% dos casos existe anomalias associadas.

C. as anomalias associadas mais frequentes são as cardiovasculares, especialmente em prematuros.

D. em 10% dos casos de anus imperfurado coexiste a atresia esofágica.

E. há casos raros de fístula traqueo-esofágica com os dois segmentos (distal e proximal).

25.  Crianças  portadoras  de  Transtorno  do  Déficit  de  Atenção  e  Hiperatividade  (TDAH)  apresentam 
dificuldade  de  aprendizado  e  se  constituem  no  problema  mais  frequente  da  Pediatria  no  campo 
neurocomportamental. Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. cerca  de  80%  das  crianças  diagnosticadas  com  TDAH  terão  as  manifestações  atenuadas  na 
adolescência e nenhum vestígio da síndrome na vida adulta.

B. a síndrome das pernas inquietas é uma manifestação de impulsividade do TDAH.

C. o metilfenidato é a terapia medicamentosa indicada.

D. o diagnóstico do TDAH deve ser confirmado laboratorialmente.

E. o tratamento do TDAH segue os princípios básicos da psicologia comportamental,  não havendo 
espaço para tratamento farmacológico.

26. As doenças exantemáticas agudas são, à primeira vista, muito parecidas, o que dificulta o diagnóstico 
diferencial. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmas que

A. aparecimento  súbito  e  progressão  rápida  da  erupção,  de  pequenas  máculas  que  desenvolvem 
vesículas e evoluem para crostas, é a evolução da varicela.

B. o exantema súbito apresenta rush cutâneo facial em forma de asa de borboleta (fácies esbofeteada).

C. o eritema infeccioso é próprio  do lactente,  cursa com febre alta,  à  vezes chegando a apresentar 
convulsões febris.

D. escarlatina apresenta um sinal patognomônico chamado sinal de Koplick.

E. rubéola apresenta uma tríade característica que constituída pela amigdalite membranosa, adenopatia 
cervical e exantema generalizado.

27. Uma das poucas dermatoses em que a mãe ou o próprio adolescente já traz o diagnóstico é a acne. 
Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que

A. reduzir a oleosidade com sabonetes de enxofre ou solução desengordurante é uma medida útil.

B. o tratamento é baseado na classificação por gravidade das lesões.

C. peróxido de benzila e ácido retinóico são esfoliantes.

D. o tratamento é baseado na idade do adolescente, sendo padrão o uso de terapia tópica e sistêmica.

E. o antimicrobiano mais utilizado é a tetraciclina.

28. As infecções respiratórias agudas correspondem à quarta parte de todas as doenças e mortes entre as 
crianças nos países em desenvolvimento. Cerca de 2 a 3% dos casos evoluem para infecção do parênquima 
pulmonar e dessa percentagem, 10 a 20% terão exito letal por não terem tido acesso ao tratamento em 



tempo hábil. Sobre o anúncio transcrito acima, NÃO se pode afirmar que

A. são vários os fatores de risco para pneumonia, os mais importantes são a desnutrição, a baixa idade e 
as co-morbidades. 

B. algumas crianças portadoras do vírus HIV apresentam alto risco para infecção pelo pneumococo.

C. os estudos conduzidos pela OMS em diversos países apontaram a taquipnéia como o sinal de maior 
sensibilidade para o diagnóstico de pneumonia em crianças.

D. crianças  menores  de 2 meses  de idade portadoras  de  broncopneumonia poderão ser  tratadas  em 
ambiente domiciliar.

E. crianças sem sinais de gravidade devem ser tratadas ambulatorialmente.

29.  A displasia do desenvolvimento do quadril,  nova denominação para a antiga luxação congênita do 
quadril, cuja principal característica é a perda do contato articular entre a cabeça do fêmur e a cavidade 
acetabular,  tem  como  melhor  método  para  seu  diagnóstico  em  recém-nascidos  o  estudo  de  imagem. 
Considerando a manchete do anúncio acima, pode-se afirmar que

A. o melhor método é a radiografia de quadril em posição de rã.

B. o melhor método é a tomografia computadorizada.

C. o melhor método é a cintilografia do quadril.

D. o melhor método é a planigrafia do quadril.

E. o melhor método é a ultrassonografia do quadril.

30. Pode ocorrer anemia pela lesão do tecido eritropoiético por ação de medicamentos, agentes infecciosos, 
venenos, agentes físicos ou pela falta de fatores estimulantes de eritropoiese. O sangue periférico apresenta-
se com certas particularidades. Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que

A. anemia hipocrômica e normocítica com reticulócitos baixos.

B. anemia normocrômica e normocítica com reticulócitos baixos.

C. anemia hipocrômica e microcítica com reticulócitos baixos.

D. anemia normocrômica e microcítica com reticulócitos baixos.

E. anemia normocrômica e normocítica com reticulócitos normais.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

NUTRICIONISTA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  NUTRICIONISTA que é constituída de 
uma matéria:  Conhecimentos Específicos. A matéria possui 30 questões objetivas; cada questão tem cinco 
alternativas (A, B, C,  D, E),  das quais somente  uma está  correta.  Verifique  agora se a impressão deste 
caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala  de provas  antes  das 10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: NUTRICIONISTA
1.  As  alternativas  abaixo  refere-se  ao descongelamento seguro  de carnes,  aves  e  pescados,  segundo a 
Portaria CVS – 6/99 de 10.03.99, é INCORRETO afirmar que

A. após o descongelamento o produto deve ficar na geladeira a 4ºC.

B. em câmara fria ou geladeira a 4º C.

C. em água com temperatura superior a 21ºC por 6 horas.

D. em temperatura ambiente, em local  sem contaminação ambiental (vento, pó, excesso de pessoas, 
utensílios,  etc.)  monitorando  a  temperatura  superficial,  sendo  que  ao  atingir  3  a  4ºC  deve-se 
continuar o degelo na geladeira a 4ºC.

E. em forno de confecção ou microondas.

2.  Segundo a  Resolução  RDC nº216,  de  15  de  setembro  de  2004,  quando  os  ingredientes  não  forem 
utilizados em sua totalidade em uma preparação, qual deve ser o procedimento a ser tomado?

A. Deve-se descartar a sobra.

B. Acondicionar adequadamente com etiqueta contendo informações de designação do produto, data de 
fracionamento e prazo de validade após a abertura da embalagem original.

C. Acondicionar  adequadamente  na  embalagem  original,  considerando  que  a  mesma  possui  as 
informações nutricionais do produto.

D. Armazenar adequadamente com identificação apenas da data de fabricação do produto. 

E. Acondicionar em potes transparentes que facilite a visualização do produto, dispensando desta forma 
a necessidade de identificação.

3.  Aproximadamente  02  horas  após  terem  se  alimentado  na  cantina  do  Colégio  um grupo  de  alunos 
apresentou sintomas de vômito e náuseas. Após investigação por parte do Colégio, foi detectado que o 
único  alimento  ingerido  em comum foi  o  arroz  cozido e  que havia  sido preparado no dia  anterior.  O 
provável agente causador da doença transmitida pelo alimento foi 

A. Listeria monocitogenes.

B. Straphytococcus aureus.

C. Salmonella sp.

D. Clostridium botulinum.

E. Bacillus cereus.

4. A modificação estrutural de uma proteína chama-se desnaturação. Os fatores que podem desnaturar uma 
proteína são:

A. Extremos de temperatura e presença de ácidos fortes.

B. Extremos de temperatura e presença de glicose.

C. Agitação mecânica e presença de ácidos graxos.

D. Agitação mecânica e presença de calciferol.

E. Extremos de temperatura e presença de aminoácidos.

5. A Vitamina A tem como uma das principais funções, evitar o resfriado. Quais alimentos são fontes desta 
Vitamina?

A. Cereais integrais, feijão, ovo e leite.

B. Vegetais de cor vermelha, laranja ou amarela, gema de ovo e fígado.



C. Vegetais de folha, carnes, ovos, fígados e leite.

D. Frutas cítricas, tomate, vegetais de folha e pimentão.

E. Vegetais de cor vermelha, frutas cítricas e leite.

6.  Segundo  a  Resolução  RDC  216,  de  15  de  setembro  de  2004,  os  serviços  de  alimentação  devem 
implementar Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados aos seguintes itens, EXCETO, 

A. higienização de instalações, equipamentos e móveis.

B. controle integrado de vetores e pragas urbanas.

C. higienização do reservatório.

D. elaboração do fluxograma da área de distribuição dos alimentos.

E. higienização e saúde dos manipuladores.

7. A doença celíaca é uma enfermidade ocasionada pela ingestão do glúten. Assinale o item que NÃO 
apresenta glúten e pode ser consumido pelo celíaco.

A. Trigo.

B. Centeio.

C. Cevada.

D. Araruta.

E. Aveia.

8. De acordo com a Resolução RDC 216, de 15 de setembro de 2004, o processo de resfriamento de um 
alimento preparado deve ser realizado de forma correta, a fim de evitar a proliferação de microrganismos. A 
temperatura desse alimento em ºC, deve ser reduzida, em duas horas, de

A. 60 para 18.

B. 55 para 10.

C. 60 para 10.

D. 55 para 18.

E. 60 para 21.

9. O arroz manifesta uma mudança típica, quando coccionado em meio úmido a uma temperatura de 61 a 
78ºC, esta mudança acontece em função do teor de amido em sua composição. Qual é a mudança observada 
e o nome do processo que a determina, respectivamente?

A. Consistência dura e resistente pela desidratação do amido.

B. Consistência gelatinosa pela gelatinização do amido.

C. Consistência gelatinosa pela hidratação do amido. 

D. Cor caramelo pela dextrinização do amido.

E. Cor leitosa pela decomposição do amido em lactose e glicose.

10. Considerando o processo de envelhecimento humano,  algumas alterações na dieta poderão se fazer 
necessárias para atender as necessidades desta etapa da vida. Dentre elas, podemos citar:

A. Reduzir o número de refeições e aumentar o volume por refeição e abrandar as fibras dietéticas por 
cocção ou por subdivisão.

B. Reduzir o volume por refeição, diminuir o número de refeições e usar suplementos nutricionais, 



obrigatoriamente.

C. Aumentar o número de refeições, reduzir o volume por refeições e usar suplementos nutricionais, 
obrigatoriamente.

D. Aumentar o número de refeições, aumentar o volume por refeição e usar suplementos nutricionais, 
obrigatoriamente.

E. Aumentar o número de refeições, reduzir o volume por refeição e abrandar as fibras dietéticas por 
cocção ou por subdivisão.

11. A Resolução RDC 216/2004 estabelece que, após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados 
deverão ser mantidos em que temperatura e por quanto tempo?

A. Maior ou igual a 55ºC por até 08 horas.

B. Igual a 60º por até 04 horas.

C. Maior ou igual 60º por 08 horas.

D. Maior que 60º por até 06 horas.

E. Maior que 55º por até 10 horas.  

12.  Embora  seja  considerado  um dos principais  formadores das  placas  de  ateroma, sendo desta  forma 
considerado nocivo à saúde, o colesterol possui funções fisiológicas importantes, tais como

A. formação de membranas celulares, síntese de hormônios esteróides, formação de ácidos biliares.

B. síntese de glicogênio, síntese de proteína e energia celular.

C. síntese de hormônios esteróides, síntese de proteína e síntese de glicogênio. 

D. síntese de hormônios esteróides, síntese de proteínas, formação de ácidos biliares. 

E. degradação celular, síntese de hormônios esteróides e formação de ácidos biliares.

13.  A  segurança  alimentar  está  relacionada  com  o  padrão  de  higiene  dos  produtos  e  dos  processos 
operacionais envolvidos em sua produção. Por isso, o Nutricionista Responsável Técnico (RT) ao elaborar 
o Manual de Boas Práticas NÃO deve

A. aprofundar-se na legislação sanitária vigente.

B. buscar e aplicar a segurança e qualidade alimentar sob o ponto-de-vista higiênico-sanitário.

C. garantir a manutenção da saúde do consumidor.

D. descrever, adotar e monitorar, no estabelecimento produtor de alimentos, normas específicas de Boas 
Práticas de Produção e/ou de Prestação de Serviços.

E. quando solicitado pela autoridade sanitária deve acompanhar as inspeções e tirar as duvidas quando 
necessário.

14. Os alimentos devem ser armazenados de forma organizadas em local limpo, livre de pragas e atender a 
diferentes critérios, EXCETO,

A. separados por categorias.

B. os produtos destinados à devolução ou descarte devem ser colocados em locais apropriados, não 
sendo necessário a identificação.

C. dispostos longe do piso, sobre estrados fixos ou moveis.

D. nos ambientes  caracterizados  como despensa,  distantes  da  parede  10 cm e  do forro  60 cm, em 
prateleiras de material liso, resistente e impermeável, com altura de 25 cm do peso.

E. os produtos devem ser utilizados, segundo o sistema PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai.



15. Considerando que os rótulos são elementos essenciais de comunicação entre o produto e o consumidor. 
Diante disso, ressalta-se a a importância das informações serem claras para poderem orientar o consumidor 
na escolha adequada dos alimentos. Sobre os rótulos é correto afirmar que o mesmo deve 

A. informar  na  lista  de  ingredientes  que  compõem  o  produto,  apenas  os  nutrientes  com  maior 
porcentagem.

B. a lista de ingredientes deve estar em ordem alfabética e crescente. 

C. os produtos devem apresentar pelo menos o dia e o mês quando o prazo de validade for inferior a 
três meses.

D. destacar a presença ou ausência de componentes que sejam próprios de alimentos de igual natureza.

E. a apresentação da medida caseira não é obrigatória, sendo esta apenas uma informação para ajudar o 
consumidor, a entender melhor as informações nutricionais.

16. De acordo com o Código de Ética do profissional nutricionista, no que diz respeito aos deveres do 
profissional, é INCORRETO afirmar que

A. recusar-se a executar atividades incompatíveis com suas atribuições profissionais, ou que não sejam 
de sua competência legal.

B. primar pelo decoro profissional,  assumindo inteira  responsabilidade pelos  seus atos  em qualquer 
ocasião.

C. comprometer-se em assegurar as condições para o desempenho profissional e ético, quando investido 
em função de chefia ou direção.

D. permitir a utilização do seu nome e título profissional a quantas instituições solicitarem, desde que 
esta solicitações sejam feitas por escrito, podendo desta forma assinar para várias instituições ao 
mesmo tempo.

E. utilizar todos os recursos disponíveis de diagnósticos e tratamento nutricionais a seu alcance, em 
favor dos indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional.

17. Dietary Reference Intakes – DRIs, correspondem às estimativas quantitativas da ingestão de nutrientes 
estabelecidas para serem utilizados no planejamento e avaliação das dietas de indivíduos saudáveis segundo 
a idade e o sexo. Qual deve ser a recomendação diária respectivamente de energia e proteínas para crianças 
na idade escolar entre 7 e 10 anos?

A. 1.800 kcal; 24g proteína.

B. 2.000 kcal; 24g proteína.

C. 1.800 kcal; 28g proteína.

D. 2.200 kcal;25g proteína.

E. 2000 kcal; 28g proteína.

18. Qual é a recomendação diária de cálcio e Vitamina C , segundo RDA, para crianças na faixa etária de 4 
a 8 anos respectivamente?

A. 800m/g e 25m/g.

B. 1.300m/g e 45m/g.

C. 1.300m/g e 25m/g.

D. 800m/g e 40m/g.

E. 500m/g e 25m/g.

19. A Organização Mundial  da Saúde (OMS) determina que os indicadores antropométricos devem ser 



utilizados  na  determinação  do  estado  nutricional  e  de  saúde  de  indivíduos  e  coletividades,  sendo 
importantes no diagnóstico e acompanhamento da situação nutricional e crescimento corporal. A análise 
dos dados de peso e altura coletados deve ser feita com os seguintes índices antropométricos: Peso/Idade; 
Peso/Altura; Altura/Idade e IMC. Em relação ao índice Altura/Idade a desvantagem é

A. não identifica o processo de desnutrição crônica ou aguda.

B. a  altura  é pouco sensível  a  pequenas  oscilações  a  imprecisão da data  de  nascimento e  a  difícil 
obtenção da altura devido a técnicas ou instrumentos inadequados.

C. não é tão confiável em estudos transversais e epidemiológicos, além de não avaliar crianças de muita 
baixa estatura.

D. a  altura  é  muito  sensível  a  pequenas  oscilações  a  imprecisão  da  data  de  nascimento  embora  a 
obtenção da altura seja fácil quando utilizado a técnica e/ou instrumentos adequados. 

E. aumenta a proporção de crianças com excesso de peso.

20. A Desnutrição Protéico-Energética (DPE) ou Protéico-Calórica (DPC) ocorre quando as necessidades 
nutricionais de proteínas e de combustíveis energéticos, ou ambos, não puderem ser supridas pela dieta. As 
deficiências calórica e proteica geralmente ocorrem juntas, porem, quando há predomínio de deficiência 
protéica temos caracterizado o quadro de

A. marasmo.

B. estresse agudo.

C. Kwashiokor.

D. marasmo – Kwashiokor.

E. aumento das concentrações de hemoglobina. 

21.  As  proteínas  desempenham papéis  importantes  no  organismo,  elas  fornecem amino-ácidos  para  a 
síntese protéica e possuem outras funções metabólicas, EXCETO,

A. reparar as proteínas teciduais corporais gastas.

B. mantém o equilíbrio ácido-básico do sangue e do tecido.

C. fazem parte integrante de fluídos e secreções corporais essenciais, como enzimas e hormônios.

D. eficiente forma de reservar energia no organismo.

E. constituem o plasma do sangue, particularmente albumina que participa das relações osmóticas.

22. O período pré-escolar compreende as crianças de 2 a 6 anos. Nesta fase inicia-se o vínculo entre as 
crianças  e  os  alimentos,  sendo  ele  o  responsável  pelo  início  dos  hábitos  alimentares.  Em relação  às 
recomendações para esta etapa da vida, assinale a alternativa INCORRETA.

A. A criança dever ter um intervalo de 2 a 3 horas entre a ingestão de qualquer alimento e o horário das 
principais refeições. 

B. A criança deve ingerir sempre pequenas quantidades de alimento nas refeições.

C. Se houver recusa da refeição principal, substituir por leite ou outros produtos lácteos.

D. Os pais e/ou responsáveis devem manter a presença de verduras e legumes nas refeições, mesmo que 
a criança não aceite, mas sem a obrigatoriedade do consumo e sem comentários.

E. Os pais  e/ou  responsáveis  devem servir  as  refeições  sem a  presença de sucos,  refrigerantes,  ou 
líquidos açucarados.

23.  As  fibras  alimentares  são  um  conjunto  de  polissacarídeos  não  digeridos  pelas  enzimas  do  trato 
gastrointestinal humano, possuem a propriedade de absorver e fixar água, bem como de reter substâncias 
orgânicas absorvidas pela mucosa Diante disso, é correto afirmar que



A. é recomendada a ingestão diária de 10g/dia de fibras.

B. as fibras solúveis retardam o esvaziamento gástrico, tornam lenta a absorção de glicose e reduzem os 
níveis de colesterol.

C. as fibras solúveis são representadas pela pectina e celulose.

D. as fibras insolúveis são encontradas nas frutas e gomas. 

E. as fibras insolúveis encurtam o tempo de trânsito intestinal, aumentam o volume fecal e reduzem os 
níveis de colesterol. 

24. Segundo a RDA, a recomendação diária das Vitaminas B¹² e C para adultos, respectivamente, são de

A. 3ug e 60mg.

B. 3g e 80mg.

C. 3mg e 60mg.

D. 4g e 100mg.

E. 4ug e 60mg.

25.Assinale a alternativa correta.

A. O hiperparatireoidismo pode ser decorrente de uma alteração no metabolismo de cálcio, fósforo e 
vitamina D.

B. O quadro de Kwashiorkor é caracterizado por descamação da pele e anemia.

C. Na ausência de Vitamina E, os radicais livres catalisam a peroxidação lipídica de ácidos graxos no 
endotélio, motivo pelo qual a Vitamina E tem sido utilizada como antioxidante.

D. As fibras insolúveis retardam o esvaziamento gástrico.

E. Carência de Vitamina A pode ser devido a doenças hepáticas, desnutrição protéico-calórica e má 
absorção por insuficiência de ácidos biliares.

26. Na elaboração de um cardápio a distribuição recomendável dos macronutrientes é de

A. 40 a 70 % de carboidratos, 20 a 30% de gordura e 10 a 15 % de proteínas.

B. 50 a 60 % de carboidratos, 20 a 30% de gordura e 15 a 20 % de proteínas. 

C. 50 a 60 % de carboidratos, 15 a 20% de gordura e 20 a 30% de proteínas.

D. 20 a 30 % de carboidratos, 40 a 50% de gordura e 15 a 20 % de proteínas.

E. 30 a 50 % de carboidratos, 20 a 30 % de gordura e 10 a 30 de proteínas.

27. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. As fibras solúveis são totalmente fermentadas nos intestinos, retardam o trânsito e o esvaziamento 
gástrico.

B. A restrição de carboidratos na dieta leva ao aumento de corpos cetônicos no sangue.

C. As fibras solúveis aceleram a entrada de glicose na circulação.

D. As fibras insolúveis se correlacionam mais com função mecânica e as solúveis conferem a formação 
de camadas viscosas nas paredes intestinais.

E. Regimentos  de  Serviços,  Normas  e  Rotinas  fazem  parte  da  Organização  de  uma  Unidade  de 
Alimentação e Nutrição. 

28. A antropometria é um método de investigação utilizado na Avaliação Nutricional, baseado na medição 



das variações físicas e na composição corporal global, em diferentes idades, Existem várias vantagens neste 
método, EXCETO a de

A. menor custo.

B. fácil obtenção.

C. método não-invasivo.

D. amplamente aceito pela população.

E. difícil padronização.

29. Há diferentes causas de inapetência do Pré-escolar, EXCETO,

A. inclusão de alimentos complementares. A utilização preferencial de alguns alimentos como batata e 
legumes, sopas liquidificadas, dificultando o estímulo do paladar.

B. o desinteresse pelo ambiente, diminuindo o interesse pela alimentação.

C. ansiedade dos pais,  que tem maior  expectativa quanto à quantidade de alimentos que seus filhos 
podem ingerir.

D. criar estratégias para fazer a criança comer como: televisão, brincadeiras que distraiam a criança para 
que ela coma sem perceber.

E. chantagens às primeiras recusas.

30. A idade escolar considerada dos 7 aos 10 anos é caracterizada como um período de crescimento com 
exigências nutricionais altas, com relação a esta fase da vida, é INCORRETO afirmar que

A. o trato gastrointestinal do escolar esta mais desenvolvido, no entanto o volume gástrico é pequeno se 
comparado com o de um adulto.

B. a  alimentação  nessa  idade  destaca-se  como  um  dos  fatores  ambientais  mais  importantes, 
relacionados ao crescimento e desenvolvimento infantil.

C. nessa  faixa  etária  existe  maior  socialização  e  independência,  e  esta  situação  promove a  melhor 
aceitação de preparações alimentares diferentes.

D. apresenta um metabolismo muito mais intenso que o adulto, por isso possui um alto gasto energético.

E. possui uma intensa atividade corporal e mental, necessitando de um consumo maior de alimentos.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
que é constituída de duas matérias: Conhecimentos Específicos e Fundamentos da Educação. As matérias 
possuem, respectivamente, 20 e 10 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), 
das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 
30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para preen-
cher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer ou-
tro tipo de caneta.

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclas-
sificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há pre-
visão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é per-
mitido anotar as respostas dadas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
1. A Jovem Guarda, movimento da MPB surgido em 1965, revolucionou a população adolescente do Brasil, 
estabelecendo padrões específicos de gosto, atitudes e vestuário. Sobre a Jovem Guarda é correto afirmar 
que

A. foi um fenômeno artístico que surgiu de um festival, sendo liderado por Roberto Carlos Braga.

B. o programa Jovem Guarda, surgiu ironicamente, como uma alternativa para ocupar a grade de pro-
gramação da TV Globo no lugar da transmissão dos programas políticos, que haviam sido proibidos.

C. suas canções revelavam parte do discurso universal sobre o amor, os carros bonitos e o fascínio pelo 
perigo, carregados de implicações políticas. 

D. o iê-iê-iê foi uma inovação criada no Brasil, sendo acompanhado pela guitarra elétrica. 

E. as composições expressavam, tanto na temática quanto na melodia, uma atitude de rebeldia, a qual 
chocou a sociedade da época.

2. O caráter essencial do Barroco está no apelo às emoções, na busca do movimento, na dramatização das 
expressões, nas composições em diagonal e nos contrastes de claro-escuro. Sobre o barroco brasileiro, é 
correto afirmar que foi um estilo artístico

A. estático e moderado, conforme as determinações da Academia Imperial de Belas Artes.

B. idealista e austero, por estar ainda vinculado ao renascimento italiano e ao classicismo greco-romano.

C. erudito e inacessível à população, atendendo ao gosto da classe burguesa.

D. transitório e superficial, por não corresponder aos requisitos da arte praticada, na época, no Brasil.

E. exuberante e original, sintonizado com o barroco europeu e assimilando elementos da cultura regio-
nal.

3. A cor constitui-se num elemento visual importante nas Artes Visuais. Todos os corpos possuem a proprie-
dade de absorver ou de refletir a luz. Isso faz com que utilizemos a cor como um dos atributos que nos per-
mitem identificar os objetos. Assinale o que for INCORRETO sobre as cores.

A. A cor pigmento é a cor física ou substância material que, dependendo de sua natureza, absorve e re-
flete os raios luminosos que incidem sobre ela.

B. As cores apresentam três características básicas: tom, matiz e intensidade.

C. A cor é uma sensação, uma interpretação cerebral de todas as ondas luminosas que sensibilizam os 
bastões e cones de nossa retina.

D. A cor não é material. Não podemos pegá-la, apenas senti-la. Na ausência de luz, não há cor.

E. As cores transmitem sensações sinestésicas, como sentir frio ou calor, ao olharmos uma imagem. 
Esse fenômeno ocorre conforme a harmonização de cores e tons.

4. Os cubistas criaram modelos novos que revolucionaram as opções tradicionais. Segundo eles, as coisas 
não se veem tal como são; o que se vê são os seus arquétipos e cada geração tem os seus. Analise as afirma-
tivas relacionadas ao cubismo. 

I. No cubismo analítico aparece o desligamento entre o objeto e suas partes, as cores tornam-se 
mais vivas e contrastantes. 
II. As formas  dos objetos aparecem decompostas em sua representação no espaço bidimensional 
da tela.
III. Com o Cubismo surgem as experimentações no campo da colagem, que passa a ocupar um lu-
gar, digamos,mais nobre no universo da arte.

Assinale a opção correta.



A. Somente a afirmativa III está correta.

B. Somente a afirmativa II está correta.

C. Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

D. Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

E. As afirmativas I, II e III estão corretas.

5. Analise as afirmativas sobre a Arte Antiga (egípcia, grega e romana) e assinale a alternativa INCORRE-
TA.

A. As esculturas gregas apresentam uma forte sugestão de movimento.

B. A Arte Romana era a representação de um ideal de beleza humana.

C. Os teatros gregos eram divididos em três partes: orquestra, palco e o espaço reservado para os espec-
tadores.

D. No princípio da Arte Grega, percebe-se uma grande influência da Arte Egípcia.

E. Para os egípcios, todas as esculturas deveriam revelar as características do retratado, como a fisiono-
mia, os traços raciais e a condição social.

6. O artista impressionista centrou-se, sobretudo, na paisagem e seu interesse voltou-se para a natureza. Ao 
observá-la, ao ar livre, o artista expressava sua relação pessoal com ela e captava em sua tela a impressão 
percebida. Em relação ao Impressionismo é correto afirmar que

A. as sombras, na pintura, são escuras e foscas tal como é a impressão visual que nos causam.

B. ao  olharmos  uma  pintura  impressionista  de  perto,  vemos  as  pinceladas  unidas,  definidas,  que 
produzem a sensação de realismo.

C. as figuras não tinham contornos nítidos e as cores empregadas são primárias e secundárias.

D. as cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor.

E. para conseguir o efeito de volume e sombra era utilizado o preto e não as cores complementares.

7. O teatro é tão antigo quanto a própria humanidade. Durante a representação de uma peça teatral, podem 
reunir-se todas as expressões: plástica, oral , corporal e musical.  Nos dias de hoje, constituem elementos 
fundamentais do teatro:

A. Personagem, espaço cênico e público.

B. Personagem, cenário e público.

C. Narrador, personagem e texto.

D. Diretor, personagem e espaço cênico.

E. Personagem, texto e público.

8. A textura é uma qualidade da superfície. Assinale a alternativa correta.

A. A textura pode ser reconhecida tanto pela visão, pelo tato ou graficamente.

B. A textura visual e tátil pode ser produzida através da fotocópia e da fotografia.

C. A textura tátil é aquela que pode ser vista, sentida no olhar e observada. 

D. Textura pode ser reconhecida somente em objetos táteis.

E. A textura não tem a propriedade de criar sensações visuais, reproduzindo a aspereza dos objetos.

9.  O Brasil possui um dos folclores mais ricos de todo o mundo. São danças, festas, comidas, obras de arte, 
superstições, comemorações e representações que, pelos quatro cantos do país, exaltam a nossa cultura. So-



bre o folclore analise as afirmativas. 

I. O folclore é representado por tradições e crenças populares expressas das mais diversas formas. 
Para se tornarem folclore, é necessário que tenham origem definida, ou seja, que se saiba ao certo 
quem as criou.
II. É considerado fato folclórico, todo fato moderno e popular que tiver a aceitação coletiva em um 
curto espaço de tempo.
III. Parlenda é uma narrativa fantasiosa, transmitida pela tradição oral através dos tempos. De cará-
ter fantástico e/ou fictício, combina fatos reais e históricos com fatos irreais.

Assinale a opção correta. 

A. Apenas a afirmativa III é a correta. 

B. Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

C. Apenas as afirmativas I e III são corretas. 

D. Todas as afirmativas são corretas. 

E. Todas as afirmativas são incorretas.

10. Numa composição visual, reúne-se uma série de elementos para expressar uma ideia. Em relação aos 
elementos essenciais da linguagem das artes visuais, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Volume, luz e cor ultrapassam a estrutura bidimensional. São elementos mais dinâmicos que a linha e 
a superfície.

B. A cor é uma sensação provocada pela ação dos raios de luz sobre nossos olhos. 

C. Através do jogo de luz e sombra percebemos a terceira dimensão de uma cor. 

D. A linha cria várias dimensões , sendo uma delas o espaço.

E. A luz, como elemento de linguagem visual, não pode ser confundida com a representação do fenôme-
no natural luz. Nas pinturas impressionistas o elemento visual que é elaborado formalmente é a cor. 

11. A música erudita é a música tradicionalmente dita como "culta" e no geral, mais elaborada. Heitor Villa-
Lobos se tornou conhecido como um revolucionário que provocava um rompimento com a música acadê-
mica no Brasil. Foi um compositor de renome internacional na música erudita brasileira. Das alternativas 
apresentadas, assinale a INCORRETA.

A. Desde cedo entrou em contato com vários instrumentos, principalmente o violão e posteriormente 
criou músicas com sons produzidos por garrafas, ferramentas, vasilhas de estanho e cobre.

B. As várias viagens que fez pelo Brasil, pesquisando a música popular e folclórica, forneceram-lhe ma-
téria prima para suas composições.

C. Iniciador do modernismo musical teve participação especial na Semana de Arte Moderna. 

D. Apoiado pelo Estado Novo, Villa-Lobos desenvolveu amplo projeto educacional, em que teve papel 
de  destaque  o  canto  orfeônico  e  que  resultou  na  compilação  do  Guia  prático(temas  populares 
harmonizados). 

E. Uma de suas composições mais conhecidas, as Bacchianas, constitui uma síntese muito original entre 
elementos do folclore brasileiro e a música de Bach.

12. A Semana de Arte Moderna, na verdade, foi a explosão de ideias inovadoras que aboliam por completo 
a perfeição estética tão apreciada no século XIX. Os artistas brasileiros buscavam uma identidade própria e 
a liberdade de expressão; com este propósito, experimentavam diferentes caminhos sem definir nenhum pa-
drão. Surgiram diversos movimentos e manifestos:

A. Losango-Cáqui, Pau-Brasil e Os Condenados.

B. Abaporú, dos Mineiros e de Renovação.



C. Antropofágico, Abaporú e Pau-Brasil.

D. Pau-Brasil, Antropofágico e Verde-Amarelo.

E. Verde-Amarelo, Renovação e Pau-Brasil.

13. No final dos anos 1950 e início dos anos 1960 , um movimento musical, que foi chamado bossa nova, 
teve uma significativa participação dos estudantes universitários. A bossa nova, com influências do samba e 
do jazz, traz novas batidas no violão, arranjos musicais mais elaborados, voz mais intimista, uso de lingua-
gem simples. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Ela surge na classe média carioca e vai ter apoio nos meios de comunicação em São Paulo, que reco-
nhecem os valores deste novo estilo musical.

B. João Gilberto teve como companheiros neste movimento o maestro e compositor Antônio Carlos Jo-
bim, Vinícius de Moraes, Ronaldo Bôscoli, Roberto Menescal, entre outros.

C. Em sua segunda fase a bossa nova explora temas políticos e sociais, com canções de protesto contra 
o subdesenvolvimento, a exploração no trabalho e a favor da reforma agrária.

D. A bossa nova ultrapassou os limites nacionais devido à sua qualidade musical, obtendo o reconheci-
mento dos norte-americanos.

E. Em um show apresentado na Europa, João Gilberto e Antônio Carlos Jobim conquistaram o público e 
os músicos de vanguarda do jazz europeu.

14. Embora conhecido como a terra do samba, o Brasil possui muitos outros ritmos musicais em seu folclo-
re. Alguns deles resistem ao tempo e viram uma referência importante para algumas regiões, que se torna-
ram conhecidas por causa desses ritmos. Analisando este aspecto do folclore brasileiro, assinale a alternati-
va que NÃO é verdadeira.

A. CARIMBÓ – Homens e mulheres dançam num grande círculo e depois fazem configurações ou giros 
com diferentes movimentos. Música e dança característica do Pará.

B. BUMBA-MEU-BOI- È acompanhado por instrumentos de percussão e sopro e os participantes per-
correm as ruas cantando e dançando, após ter homenageado Nossa Senhora do Rosário. 

C. CAPOEIRA- É um misto de dança, jogo e luta, de origem africana, muito popular na Bahia com letra 
e ritmo repetitivos.

D. FANDANGO- É um conjunto de danças, um bailado popular especialmente rural. De origem portu-
guesa, muito comum em festas. Utiliza muito o sapateado e o palmeado rítmico.

E. FREVO- Os dançarinos usam roupas coloridas e carregam guarda-chuvas, com os quais se equili-
bram. Os passos do frevo tem nomes como: dobradiça, tesoura, parafuso, entre outros.

15. Os gregos davam grande importância ao teatro. Não só escreviam os textos das peças como também 
construíam teatros para que elas fossem encenadas. Sobre o teatro grego analise as afirmativas:

I. Durante a encenação das peças os atores gregos usavam máscaras que mostravam as característi-
cas de deuses e heróis e, também, seus sentimentos.
II. Os principais escritores de comédia grega foram Eurípedes, autor de Alceste; Téspis, autor de 
Os Persas e Sófocles autor de Édipo Rei.
III. A tragédia tem origem nos primeiros, e mais sérios, momentos do cerimonial religioso das fes-
tas dionisíacas da Antiga Grécia e narra, além de feitos heroicos, acontecimentos que ressaltam o 
poder dos deuses sobre o destino dos humanos.

Assinale a alternativa correta.

A. As afirmações I, II e III são corretas.

B. Apenas as afirmações II e III são corretas.

C. Apenas as afirmações I, III são corretas.



D. Apenas as afirmações I e III são corretas.

E. Apenas as afirmações I e II são corretas.

16. Ao longo da História da Arte a figura humana tem sido representada das mais variadas formas, de acor-
do com as diferentes culturas e períodos. Observando as características da escultura de cada época, analise 
as seguintes afirmações: 

I. A escultura do período gótico estava associada à arquitetura. Os trabalhos de escultura enriqueci-
am artisticamente as construções e documentavam, na pedra, os aspectos da vida humana.
II.  Uma das primeiras representações humanas em escultura na pré-história é a figura de mulher 
com seios volumosos, o ventre saltado e as grandes nádegas. 
III. Para os gregos, uma estátua que representasse um homem não deveria ser apenas semelhante a 
um homem, mas também um objeto belo em si mesmo. 

Assinale a alternativa correta. 

A. Somente as afirmativas I e III estão corretas.

B. Somente a afirmativa II está correta. 

C. Somente a afirmativa III está correta.

D. Somente as afirmativas II e III estão corretas.

E. As afirmativas I, II e III estão corretas. 

17. No plano pictórico, a linha e a superfície são elementos de seu contexto, mas o volume ultrapassa a bi-
dimensionalidade desse plano e é considerado elemento mais dinâmico. Sobre linha, superfície e volume 
assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Quanto à direção, as linhas podem ser convergentes, divergentes e paralelas. 

B. A representação da dimensão em formatos visuais bidimensionais também depende da ilusão mas o 
principal artifício para simulá-la é o uso da perspectiva. 

C. Como elemento plástico, a linha existe desde a Pré-História quando o homem fez suas primeiras gra-
vações nas rochas. 

D. Não é possível criar uma composição plástica apenas com o elemento plástico linha. 

E. Em uma superfície plana conseguiremos dar a profundidade, utilizando as linhas diagonais criando a 
sensação do volume. 

18. O tropicalismo integrou elementos da música de vanguarda vindos de setores diferentes da chamada 
música erudita e rompeu com a forma tradicional de fazer música. Os principais expoentes deste movimen-
to foram:

A. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé.

B. Gal Costa, Maria Bethânia e Chico Buarque.

C. Gilberto Gil, Maria Bethânia e Carlos Lyra.

D. Marcos e Paulo Sérgio Valle e Gal Costa.

E. Caetano Veloso, Tom Zé e Chico Buarque.

19. O pioneiro da moderna dramaturgia brasileira é Nelson Rodrigues, que constrói uma obra coerente e 
original,  expondo o inconsciente da classe média com seus ciúmes, loucuras, incestos e adultérios.  São 
obras deste renomado autor:

A. “Flores de Sombra” e “Chuvas de Verão”.

B. “Deus lhe Pague” e “Pirandelo”.



C. “Mulher sem Pecado” e “Álbum de Família”.

D. “Onde Canta o Sabiá” e “Eles Não Usam Black-Tie".

E. “As Burletas” e “O Pagador de Promessas”.

20. As cores só existem, porque há luz. A luz natural do sol é branca e esta contém todas as outras cores.  
Existem três matizes primários ou elementares: amarelo,vermelho e azul. Cada um representa qualidades 
fundamentais. Sobre estas qualidades, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O azul é passível e suave. O amarelo e o vermelho tendem a expandir-se; o azul, a contrair-se. 

B. As cores quentes criam a ilusão de profundidade, enquanto que as cores frias a ilusão de diminuição 
do ambiente. 

C. O vermelho, um matiz provocador, é abrandado ao misturar-se com o azul e intensificado ao mistu-
rar-se com o amarelo.

D. O vermelho é a mais ativa e emocional.

E. O amarelo é a cor que se considera mais próxima da luz e do calor.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
21. Como é para Piaget o esquema mínimo de todo raciocínio pré-formista?

A. Há uma coisa mais ou menos dada que não se atualiza, portanto, não evolui com o simples contato 
gratificante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.

B. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, porém, não evolui com o simples contato grati-
ficante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.

C. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, isto é, que evolui graças ao simples contato 
gratificante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.

D. Há uma coisa mais ou menos já dada que ao evoluir depende do contato com uma realidade pensada 
como seu exterior.

E. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, exclusivamente, pelo contato gratificante com 
uma realidade pensada como seu exterior.

22. A perspectiva sócio-histórica baseia-se na tentativa de superar os reducionismos das concepções empi-
ristas e idealistas, o que se evidencia nas teorias de Vygotsky (1896-1934) ao procurar construir uma nova 
psicologia. Essa nova psicologia proposta pelo autor deveria

A. refletir o indivíduo de forma parcial, levando em consideração apenas os aspectos externos.

B. refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando dialeticamente os aspectos externos com os inter-
nos.

C. refletir o indivíduo em sua totalidade sem considerar a articulação entre os aspectos externos e inter-
nos.

D. refletir o indivíduo de forma parcial, levando em consideração apenas os aspectos internos.

E. refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando os aspectos externos com os internos de forma es-
tática.

23. A constituição de 1937 introduz o ensino profissionalizante e a obrigatoriedade de as indústrias e sindi-
catos criarem escolas de aprendizagem, além de declarar obrigatória a disciplina de educação moral e polí-
tica. Em consequência são criadas as

A. escolas religiosas.

B. escolas sindicais.

C. escolas científicas.
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D. escolas técnicas profissionalizantes.

E. escolas técnicas não-profissionalizantes.

24. A constituição de 1946 fixa a necessidade de elaboração de novas leis e diretrizes para o ensino, mas, 
apenas em 1961 foi sancionada a primeira LDB (Lei 4.024/61), resultado de compromisso entre duas ten-
dências: um projeto de lei que faz concessão às classes trabalhadoras, propondo a extensão da rede escolar 
gratuita e outro projeto de lei que pregava a privatização do ensino. Este último despertou a reação de inte-
lectuais e educadores, culminando em 1959 com a segunda grande campanha nacional em defesa do ensino 
público e gratuito, intitulado

A. Manifesto dos Educadores.

B. Manifesto dos Políticos.

C. Manifesto dos Estudantes.

D. Manifesto da Igreja.

E. Manifesto Popular.

25. A Constituição de 1988 estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado, tornando a edu-
cação infantil etapa constitutiva da organização da educação nacional. Com isso, ela perdeu a condição an-
terior de área assistencial e é responsabilidade administrativa prioritária

A. dos Estados.

B. da União

C. dos Municípios.

D. da Família.

E. da Igreja.

26.  Em 1996 foi  promulgada a  nova Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  LDB (Lei  n 
9394/96). Nela ficou determinado que a Educação Escolar compõe-se de: Educação Básica e Educação Su-
perior. A Educação Básica é formada pela

A. Educação Especial, ensino fundamental e ensino médio.

B. Educação Infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.

C. Educação Infantil e ensino fundamental.

D. Educação Infantil, ensino fundamental e ensino superior.

E. Educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio.

27. O artigo 29 da LDB preconiza que a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade. Diante disto, é correto afirmar que

A. a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica.

B. a Educação Infantil é a etapa intermediária da educação básica.

C. a Educação Infantil é a última etapa da educação básica.

D. a Educação Infantil é única etapa da educação básica.

E. a Educação Infantil não compõe a educação básica.

28. A Educação Especial é referenciada no Capítulo V da LDB (artigos 58; 59 e 60) como uma modalidade 
de educação escolar, determinando que os sistemas de ensino assegurem aos educandos com necessidades 
especiais o acompanhamento por



A. professores sem especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializa-
do.

B. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializa-
do, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns.

C. professores com especialização adequada exclusivamente em nível superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 
nas classes comuns.

D. professores com especialização adequada exclusivamente em nível médio, para atendimento especi-
alizado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns.

E. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento exclusivo 
aos educandos com necessidades especiais, sem propiciar a integração desses educandos nas classes 
comuns.

29. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil é um documento produzido pelo MEC que 
integra a série de documentos Parâmetros Curriculares Nacionais. A versão final do RCNEI , divulgada a 
partir de outubro de 1998, permite constatar a presença de conceitos como: criança, educar, cuidar, brincar, 
relações creche-família, professor de educação infantil, educar crianças com necessidades especiais, entre 
outros. Sobre o RCNEI, é correto afirmar que

A. trata-se do único documento capaz de servir para os professores da educação infantil refletirem sobre 
o trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação.

B. trata-se de um dos documentos que podem servir para os professores da educação infantil refletirem 
sobre o trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação.

C. trata-se de um documento capaz de servir para os professores da educação infantil refletirem sobre o 
trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação, em 
substituição as Diretrizes Curriculares Nacionais.

D. trata-se de um documento capaz de servir para os profissionais da educação refletirem sobre o traba-
lho a ser realizado com adolescentes em instituições coletivas de educação.

E. trata-se de um documento obrigatório, capaz de nortear o trabalho com as crianças de 0 a 6 anos em 
instituições coletivas de educação, exclusivamente na organização de conteúdos escolares.

30. De acordo com ARANHA (1998), o conhecimento não está no sujeito, como queriam os inatistas, nem 
no objeto, como diziam os empiristas, mas resulta da interação entre ambos. As tendências pedagógicas que 
valorizam as ideias interacionistas concebem o conhecimento como

A. resultado de técnicas que produzem indivíduos competentes para o mercado de trabalho, transmitin-
do, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas.

B. resultado de técnicas de aprendizagem receptiva e mecânica, sem se considerar as características 
próprias de cada idade.

C. resultado da ação que se passa entre o sujeito e um objeto.

D. resultado de técnicas específicas e modeladoras do comportamento humano.

E. resultado de técnicas específicas que propiciam a aprendizagem sem intermediação do professor ou 
do meio. 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
que é constituída de duas matérias: Conhecimentos Específicos e Fundamentos da Educação. As matérias 
possuem, respectivamente, 20 e 10 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), 
das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 
30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para preen-
cher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer ou-
tro tipo de caneta.

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclas-
sificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há pre-
visão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é per-
mitido anotar as respostas dadas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENSINO RELIGIOSO
1. A Declaração Universal aos Direitos Humanos, promulgada em 1948, afirma em seu artigo XVIII: “Toda 
pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mu-
dar de religião ou de crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, 
pelo culto e pela  observância isolada ou coletivamente,  em público ou em particular”.  Considerando o 
transcrito acima é INCORRETO afirmar que

A. no Brasil a força desses posicionamentos só foi sentida em meados da década de 60.

B. o aspecto confessional do Ensino Religioso foi suprimido do inciso IV do artigo 168 da Constituição 
de 1967.

C. as aulas de Ensino Religioso passaram a ser catequéticas para a religião Católica Apostólica Roma-
na. 

D. “o Ensino Religioso passou a constituir disciplina dos horários normais das escolas oficiais dos graus 
primário e médio”.

E. abriu-se, então, a possibilidade de reelaboração da disciplina em função de uma perspectiva aconfes-
sional de ensino.

2. O texto dos PCNER, ao orientar a pluralidade da escola brasileira sobre os conteúdos curriculares a se-
rem trabalhados nas aulas de ER, se fixa em cinco eixos organizadores e define individualmente cada um 
deles. Considerando o texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. o eixo Ritos é o estudo da série de práticas celebrativas das tradições religiosas, série esta que em sua 
totalidade abrange três conjuntos: o dos rituais, o dos símbolos e o das espiritualidades.

B. o eixo Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais se atem ao estudo dos textos que transmitem, con-
forme a fé dos seguidores uma mensagem do Transcendente, onde pela revelação, cada forma de 
afirmar o Transcendente faz conhecer aos seres humanos seus mistérios e sua vontade,dando origem 
às tradições […]. Nas Tradições que não possuem textos sagradas escritos, a transmissão é feita oral-
mente.

C. o eixo Ethos é o estudo da forma interior da moral humana em que se realiza o próprio sentido do 
ser, sentido esse, materializado expressivamente em valores e deveres assumidos pela consciência 
datada e situada numa reposta comunitária e pessoal do ser humano que se deixa conduzir conse-
quentemente pelo que apreende o fenômeno religioso.

D. o eixo Cultura e Tradições Religiosas é o estudo do fenômeno religioso à luz da fé, analisando ques-
tões como: funções e valores da tradição religioso e ética, existência e destino do ser humano nas di-
ferentes culturas.

E. o eixo Teologias, é o estudo do conjunto de afirmações e conhecimentos sobre o Transcendente, ela-
borado [ por cada ] religião. E repassados aos seus fiéis de um modo organizado e sistematizado. E 
como o Transcendente é a entidade ordenadora e o senhor absoluto de todas as coisas, expressa-se 
esse estudo como verdades de fé.

3. “ A religião é o ópio do povo”, referindo-se ao Judaísmo, ao Cristianismo e ao Islamismo. Sobre a frase 
acima é correto afirmar que

A. é de autoria de Feuerbach.

B. é de autoria de Kar Marx.

C. é de autoria de Durkhein.

D. é de autoria de berger.

E. é de autoria de Hegel.

4. Brahma, Vishnu e Xiva são os deuses mais conhecidos de uma das maiores religiões do mundo.
Considerando o enunciado acima, é correto afirmar que



A. Essa religião chama-se Budismo.

B. Essa religião chama-se Cristianismo.

C. Essa religião chama-se Judaísmo.

D. Essa religião chama-se Hinduísmo.

E. Essa religião chama-se Islamismo.

5 Estudiosos sobre a diversidade religiosa no mundo, descobriram a existência de religiões monoteístas e 
religiões politeístas. Considerando o enunciado acima, é correto afirmar que

A. o Cristianismo, o Judaísmo e o Hinduísmo são religiões monoteístas.

B. o Cristianismo, o Islamismo e o Hinduísmo são religiões monoteístas.

C. o Cristianismo, o Judaísmo e o Islamismo são religiões monoteístas.

D. o Cristianismo,o Judaísmo e o Budismo são religiões monoteístas.

E. o Cristianismo, o Islamismo e o Budismo são religiões monoteístas.

6. O Judaísmo surgiu no Oriente Médio (1800 a.C ). Abraão é considerado pelos judeus como o primeiro 
dos patriarcas, a quem Deus único se revelou. É correto afirmar sobre o símbolo oficial do Judaísmo que

A. o símbolo oficial do Judaísmo é a Cruz.

B. o símbolo oficial do Judaísmo é o Memorá.

C. o símbolo oficial do Judaísmo é a Roda da Lei.

D. o símbolo oficial do Judaísmo é o OM.

E. o símbolo oficial do Judaísmo é a Lua Crescente.

7. No Brasil, a possibilidade de um Ensino Religioso aconfessional e público só se concretizou
legalmente na redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e sua respectiva corre-
ção, em 1997, pela Lei 9.475. De acordo com o artigo 33 da LDBEN, o ER recebeu a seguinte caracteriza-
ção: o Ensino Religioso, de matrícula Facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e cons-
titui disciplina dos horários normais das escolas públicas de Educação Básica assegurando o respeito à di-
versidade religiosa do Brasil, vedadas quaisquer forma de proselitismo. Considerando o transcrito acima, é 
correto afirmar que

A. a disciplina de Ensino Religioso deve ser ofertada apenas nas escolas confessionais .

B. nos estabelecimentos públicos de ensino, essa disciplina deve ser trabalhada de forma laica, pois o 
Brasil é um país laico.

C. Apenas as religiões “Cristãs” devem ser trabalhadas no Ensino Fundamental.

D. cabe à escola fazer a escolha de uma única religião para realizar a sua prática de fé.

E. o Ensino Religioso NÂO deve acarretar ônus aos poderes públicos.

8. Atualmente, o Cristianismo é a religião mais praticada no mundo. Sobre essa frase, é correto afirmar que

A. os cristãos dividem-se em católicos ortodóxos e protestantes.

B. os cristãos dividem-se em protestantes, budistas e católicos.

C. os cristãos dividem-se em católicos, protestantes e espíritas.

D. os cristãos dividem-se em espíritas, ortodóxos e protestantes.

E. os cristão dividem-se em protestantes, budistas e islâmicos.

9. ''Os Negros que foram trazidos como escravos para o Brasil, agarraram-se especialmente à suas tradições 



religiosas, como único meio de conservar sua identidade ameaçada pela opressão do poder dominante”. 
( Giorgio Paleari ). Considerando a citação acima é INCORRETO afirmar que

A. a Umbanda e o Candomblé são consideradas as maiores religiões afro-brasileiras.

B. o universo das religiões afro-brasileiras é bastante complexo, visto que diferentes grupos étnicos de-
ram origem à uma constelação de denominações religiosas.

C. o Candomblé e a Umbanda foram trazidas da África pelos negros, como herança religiosa, pois já as 
praticavam, no mesmo formato em seu país de origem.

D. para Roger Bastido, a Umbanda é a nova religião dos brasileiros.

E. o Candomblé e a Umbanda deram origem ao sincretismo religioso existente no Brasil.

10. Desde o século XVIII, o mais comum dos esquemas não religiosos para explicar a religião tem sido o 
do racionalismo. Ele é uma tentativa de substituir o pensamento sobrenaturalista, sustentando que a razão é 
a única fonte válida de conhecimento do mundo. Dentre as diversas expressões do racionalismo como posi-
ção interpretativa específica do fenômeno religioso. Considerando o transcrito acima, é INCORRETO afir-
mar que

A. A teoria de Mircea Eliade.

B. A teoria do filósofo escocês David Hume.

C. A teoria evolucionista de Charles Darwwin.

D. A teoria do animismo de Edward Taylor.

E. A teoria de James Frazer.

11. Considerando critério de verdade o que dizem os estudiosos sobre a visão racionalista a respeito da reli-
gião, é INCORRETO afirmar que

A. para a visão racionalista, as crenças sobrenaturais,são anticientíficas e infundadas, produtos que são 
de um pensamento primitivo pré-crítico.

B. para a visão racionalista, o mundo parece subsistir muito bem sozinho, sem nenhuma necessidade da 
hipótese de um Deus criador ou agentes espirituais.

C. para a visão racionalista, a religião em suas crenças e doutrinas expressa visão antípoda, visão razão, 
razão racionalista.

D. para a visão racionalista, a religião é uma mentalidade assistida por critérios racionais, que conhece a 
fronteira entre o fato e a imaginação.

E. para a visão racionalista, a religião representa a infância do pensamento, uma espécie de conto de fa-
das organizado, a tentativa primitiva da humanidade conceber e explicar o desconhecido e o assusta-
dor, as assombrosas forças da natureza, a vida e a morte.

12. Conjunto de livros bíblicos que constituem o patrimônio do Judaísmo, formado por Gênesis,Êxodo, Le-
vítico, Números e Deuteronômio, todos do Antigo Testamento que contempla outros livros e, também en-
cerraria, de acordo com a tradição Judaica, o texto diretamente transmitido por Deus à Moisés.
Tendo por base o transcrito acima, é correto afirmar que

A. Esse conjunto de Textos Sagrados chama-se Bíblia.

B. Esse conjunto de Textos Sagrados chama-se Bhagavad Gita.

C. Esse conjunto de Textos Sagrados chama-se Torá.

D. Esse conjunto de Textos Sagrados chama-se Alcorão.

E. Esse conjunto de Textos Sagrados chama-se Dhammapada.

13. ”Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. 



Para odiar as pessoas precisão aprender; e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar”. Consi-
derando o pensamento acima, como um ensinamento de respeito à diversidade religiosa, é correto afirmar 
que

A. o autor é Sergio Junqueira.

B. o autor é Mircea Eliade.

C. o autor é Mahnaz Heydarpoor.

D. o autor é Nelson Mandela.

E. o autor é Valfrido Piloto.

14. A recente decisão tomada em Estrasburgo contra a exposição de crucifixo em salas de aula nas escola 
públicas italianas, pode ser considerada como pertinente e coerente entre si, tendo como ponto de vista uma 
argumentação de natureza jurídica que não pondera a posição do olhar de outras ciências humanas e soci-
ais. Considerando o enunciado acima é INCORRETO afirmar que

A. a exposição do símbolo de uma única religião, em todas as salas de uma escola pública, não pode ser 
considerada direito, pois é privilégio que viola a laicidade estatal e o princípio universal da liberdade 
religiosa.

B. a exposição de símbolos religiosos pelo próprio Estado viola sua neutralidade e isonomia com rela-
ção à diversidade religiosa existente na sociedade.

C. o Estado é sempre o titular ativo do direito à liberdade religiosa. O cidadão não é e, por isso, deve 
aceitar.

D. o Estado, em tese, não tem o direito em ostentar símbolos religiosos, cabe a ele, proteger o direito e a 
liberdade do cidadão.

E. a exposição do crucifixo, em escola pública no Estado laico, restringe o direito de alguns pais educa-
rem suas crianças em conformidade com suas próprias convicções religiosas.

15. O Cristianismo surgiu dos ensinamentos de Jesus Cristo, e, ao longo da história, acabou formando no-
vos ramos, como as igrejas protestantes e ortodoxas. Tendo por base o enunciado acima, é correto afirmar 
que

A. o livro que fundamenta o Cristianismo chama-se Catecismo.

B. o livro que fundamenta o Cristianismo chama-se Torá.

C. o livro que fundamenta o Cristianismo chama-se Vedas.

D. o livros que fundamenta o Cristianismo chama-se Bíblia.

E. o livro que fundamenta o Cristianismo chama-se Corão.

16. Muitas tradições religiosas não possuem seus Textos Sagrados de forma escrita. Seus Textos se matem 
na forma oral e a mensagem sagrada é transmitida através dos mitos, lendas, canções, contos, danças, pro-
vérbios, adivinhações e ritos para explicar, vivenciar e perpetuar suas crenças e tradições. Considerando a 
texto acima, é correto afirmar que

A. O Hinduísmo não possui Textos Sagrados escritos.

B. O Taoísmo e o Judaísmo mantêm seus Textos Sagrados somente na oralidade.

C. As religiões indígenas e afro-brasileiras possuem seus Textos Sagrados somente na oralidade.

D. Todas as religiões possuem Textos Sagrados escritos.

E. O livro que fundamenta as religiões indígenas e afro-brasileiras chama-se Kitá-i-Aqdas.

17. A Bíblia é o livro que fundamenta o Cristianismo. Tendo por base o texto acima, é correto afirmar que 

A. o Antigo Testamento é composto por 28 livros.



B. o Antigo Testamento é composto por 32 livros.

C. o Evangelho segundo São Mateus, compõe o Antigo Testamento.

D. a Bíblia é formada pelo Antigo Testamento Judaico e pelo Novo testamento, que contem os Evange-
lhos e outros livros aparecidos depois do nascimento de Jesus.

E. a Bíblia foi escrita pelo profeto Maomé.

18. As Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Religioso apresenta a disciplina dividida 
em oito unidades temáticas, sendo que a quinta unidade está constituída por Símbolos Religiosos. Conside-
rando o texto acima, é correto afirmar que

A. a Roda da Lei é o símbolo do Judaísmo.

B. o principal símbolo do Cristianismo é a Cruz.

C. o Islamismo NÃO possui símbolo religioso.

D. os símbolos religiosos NÃO comunicam ideias sobre o Transcendente.

E. as religiões indígenas e afro-brasileiras não possuem símbolos religiosos.

19. […] aquilo que para as igrejas é objeto de fé, para a escola é objeto de estudo. Isto supõe a distinção en-
tre fé/crença e religião, entre o ato subjetivo de crer e o fato objetivo que o expressa. (COSTELLA, 2004, 
p. 105-106). Considerando o transcrito acima, é correto afirmar que é objetivo do Ensino Religioso

A. Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõe o fenômeno religioso, a partir das 
experiências religiosas percebidas no contexto do educando.

B. Fazer-se ensino da religião oficial, religião católica, como fruto do processo de evangelização e cristi-
anização.

C. Fazer do educando um seguidor da religião imposta pelo Estado.

D. Buscar o maior número possível de adeptos para as religiões.

E. Deixar claro ao educando, que somente a religião imposta pelo Império deve ser seguida.

20.  O  objeto  de  estudo  do  Ensino  Religioso  é  o  Sagrado.  (  Diretrizes  Curriculares  da  Educação 
Básica,2008, p.47). Considerando o transcrito acima, é correto afirmar que

A.. o fenômeno religioso compreende o conjunto das diferentes manifestações do sagrado no âmbito in-
dividual e coletivo.

B. o Sagrado só existe nas pequenas organizações religiosas.

C. as religiões indígenas e afro-brasileiras não possuem o Sagrado como objeto de fé.

D. a sacralização não etá ligada ao Sagrado.

E. O estudo do Sagrado não necessita da interpretação etimológica da religião.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
21. Como é para Piaget o esquema mínimo de todo raciocínio pré-formista?

A. Há uma coisa mais ou menos dada que não se atualiza, portanto, não evolui com o simples contato 
gratificante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.

B. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, porém, não evolui com o simples contato grati-
ficante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.

C. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, isto é, que evolui graças ao simples contato 
gratificante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.

D. Há uma coisa mais ou menos já dada que ao evoluir depende do contato com uma realidade pensada 
como seu exterior.



E. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, exclusivamente, pelo contato gratificante com 
uma realidade pensada como seu exterior.

22. A perspectiva sócio-histórica baseia-se na tentativa de superar os reducionismos das concepções empi-
ristas e idealistas, o que se evidencia nas teorias de Vygotsky (1896-1934) ao procurar construir uma nova 
psicologia. Essa nova psicologia proposta pelo autor deveria

A. refletir o indivíduo de forma parcial, levando em consideração apenas os aspectos externos.

B. refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando dialeticamente os aspectos externos com os inter-
nos.

C. refletir o indivíduo em sua totalidade sem considerar a articulação entre os aspectos externos e inter-
nos.

D. refletir o indivíduo de forma parcial, levando em consideração apenas os aspectos internos.

E. refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando os aspectos externos com os internos de forma es-
tática.

23. A constituição de 1937 introduz o ensino profissionalizante e a obrigatoriedade de as indústrias e sindi-
catos criarem escolas de aprendizagem, além de declarar obrigatória a disciplina de educação moral e polí-
tica. Em consequência são criadas as

A. escolas religiosas.

B. escolas sindicais.

C. escolas científicas.

D. escolas técnicas profissionalizantes.

E. escolas técnicas não-profissionalizantes.

24. A constituição de 1946 fixa a necessidade de elaboração de novas leis e diretrizes para o ensino, mas, 
apenas em 1961 foi sancionada a primeira LDB (Lei 4.024/61), resultado de compromisso entre duas ten-
dências: um projeto de lei que faz concessão às classes trabalhadoras, propondo a extensão da rede escolar 
gratuita e outro projeto de lei que pregava a privatização do ensino. Este último despertou a reação de inte-
lectuais e educadores, culminando em 1959 com a segunda grande campanha nacional em defesa do ensino 
público e gratuito, intitulado

A. Manifesto dos Educadores.

B. Manifesto dos Políticos.

C. Manifesto dos Estudantes.

D. Manifesto da Igreja.

E. Manifesto Popular.

25. A Constituição de 1988 estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado, tornando a edu-
cação infantil etapa constitutiva da organização da educação nacional. Com isso, ela perdeu a condição an-
terior de área assistencial e é responsabilidade administrativa prioritária

A. dos Estados.

B. da União

C. dos Municípios.

D. da Família.

E. da Igreja.

26.  Em 1996 foi  promulgada a  nova Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  LDB (Lei  n 



9394/96). Nela ficou determinado que a Educação Escolar compõe-se de: Educação Básica e Educação Su-
perior. A Educação Básica é formada pela

A. Educação Especial, ensino fundamental e ensino médio.

B. Educação Infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.

C. Educação Infantil e ensino fundamental.

D. Educação Infantil, ensino fundamental e ensino superior.

E. Educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio.

27. O artigo 29 da LDB preconiza que a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade. Diante disto, é correto afirmar que

A. a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica.

B. a Educação Infantil é a etapa intermediária da educação básica.

C. a Educação Infantil é a última etapa da educação básica.

D. a Educação Infantil é única etapa da educação básica.

E. a Educação Infantil não compõe a educação básica.

28. A Educação Especial é referenciada no Capítulo V da LDB (artigos 58; 59 e 60) como uma modalidade 
de educação escolar, determinando que os sistemas de ensino assegurem aos educandos com necessidades 
especiais o acompanhamento por

A. professores sem especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializa-
do.

B. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializa-
do, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns.

C. professores com especialização adequada exclusivamente em nível superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 
nas classes comuns.

D. professores com especialização adequada exclusivamente em nível médio, para atendimento especi-
alizado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns.

E. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento exclusivo 
aos educandos com necessidades especiais, sem propiciar a integração desses educandos nas classes 
comuns.

29. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil é um documento produzido pelo MEC que 
integra a série de documentos Parâmetros Curriculares Nacionais. A versão final do RCNEI , divulgada a 
partir de outubro de 1998, permite constatar a presença de conceitos como: criança, educar, cuidar, brincar, 
relações creche-família, professor de educação infantil, educar crianças com necessidades especiais, entre 
outros. Sobre o RCNEI, é correto afirmar que

A. trata-se do único documento capaz de servir para os professores da educação infantil refletirem sobre 
o trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação.

B. trata-se de um dos documentos que podem servir para os professores da educação infantil refletirem 
sobre o trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação.

C. trata-se de um documento capaz de servir para os professores da educação infantil refletirem sobre o 
trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação, em 
substituição as Diretrizes Curriculares Nacionais.



D. trata-se de um documento capaz de servir para os profissionais da educação refletirem sobre o traba-
lho a ser realizado com adolescentes em instituições coletivas de educação.

E. trata-se de um documento obrigatório, capaz de nortear o trabalho com as crianças de 0 a 6 anos em 
instituições coletivas de educação, exclusivamente na organização de conteúdos escolares.

30. De acordo com ARANHA (1998), o conhecimento não está no sujeito, como queriam os inatistas, nem 
no objeto, como diziam os empiristas, mas resulta da interação entre ambos. As tendências pedagógicas que 
valorizam as ideias interacionistas concebem o conhecimento como

A. resultado de técnicas que produzem indivíduos competentes para o mercado de trabalho, transmitin-
do, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas.

B. resultado de técnicas de aprendizagem receptiva e mecânica, sem se considerar as características 
próprias de cada idade.

C. resultado da ação que se passa entre o sujeito e um objeto.

D. resultado de técnicas específicas e modeladoras do comportamento humano.

E. resultado de técnicas específicas que propiciam a aprendizagem sem intermediação do professor ou 
do meio. 



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

MONITOR SOCIAL

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MONITOR SOCIAL que é constituída de 
três  matérias:  Língua  Portuguesa,  Matemática e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem, 
respectivamente, 10, 10 e 10 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
1. TEXTO 01

Desmontada rede de pedofilia no Facebook

Por Filipe Tavares Serrano
Uma rede internacional  de pornografia infantil  que operava via  Facebook foi  desativada com a 

ajuda do site, disse a polícia australiana nesta sexta-feira, 27. Onze pessoas foram indiciadas na Austrália, 
Grã-Bretanha e Canadá. O grupo utilizava a rede social para expor e distribuir as imagens.

O jornal  The Sydney Morning Herald  informou que o Facebook sabia sobre a pornografia e teria 
desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não havia informado à polícia.

O  Facebook e  a  Polícia  Federal  australiana  emitiram uma declaração  conjunta  em resposta  ao 
relatório dizendo que “o site tomou atitudes imediatamente após o início da investigação policial e sua 
ajuda foi essencial para desmantelar o grupo internacional de pornografia infantil”.

A declaração  reconhece  as  dificuldades  da  rede  social  em deter  o  grupo,  já  que  os  usuários 
poderiam criar novas contas falsas após terem as suas desativadas. “É importante que os prestadores de 
serviços de conteúdo, incluindo o  Facebook, procurem constantemente por material contendo exploração 
infantil em seus sites, e, em seguida, informem as autoridades sobre seus resultados”.

A polícia australiana disse que começou a investigar o caso em março após um agente secreto ter 
criado um perfil online no Facebook e ter sido abordado por um membro do grupo ilegal.

Em junho,  a  investigação  passou  a  agir  também nos  Estados  Unidos,  Canadá,  Grã-Bretanha, 
Alemanha, África do Sul e Suíça. Segundo a polícia, a investigação continua.

Joe Sullivan, chefe de segurança do  Facebook, disse que um membro da sua equipe irá visitar a 
Austrália, onde a empresa não tem funcionários, em setembro para reuniões com a polícia e defensores de 
segurança infantil.

Ele disse que o Facebook e a polícia australiana estavam produzindo protocolos a fim de garantir 
que atividades ilegais sejam relatadas o mais rapidamente à polícia.
AP

http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/

TEXTO 02

Menor Perverso (Crônica publicada no jornal Gazeta de Notícias.)

É este o título, com que aparece em todos os jornais a notícia de um caso triste, - uma criança de 
três anos assassinada por outra de dez, em condições que ainda não foram bem tiradas a limpo. Diz-se que o 
"menor perverso" ensopou em espírito de vinho as roupas da vítima e ateou-lhes fogo. Propositalmente? 
parece impossível... Mas nada é impossível na vida.

O fato é que, consumado o seu ato de perversidade (ou de imprudência?) o pequeno fugiu, e andou 
vagando pelas ruas, até que, já tarde, exausto, banhado em lágrimas, foi encontrado na praça da República e 
conduzido para uma delegacia policial. E os jornais,  terminando a narração do caso triste,  pedem quase 
todos, em quase unânime acordo de ideia e de expressão, que "se castigue esse precoce facínora, cujos 
instintos precisam ser refreados". (…) 

Tive muita pena da pobre criança de três anos, morta no meio de horríveis torturas. Mas tenho 
também muita pena dessa outra criança, que uma brincadeira funesta (ou uma inconsciente moléstia moral, 
perfeitamente  curável)  levou  à  prática  de  um  ato  tão  cruel.  Nesse  pequeno  infeliz,  que  os  jornais 
consideram um grande criminoso, há um homem que se vai  perder,  por nossa culpa,  -  porque não lhe 
podemos dar o tratamento que a sua enfermidade requer... 

Fonte: Obra reunida. Olavo Bilac. Editora Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1997. p. 737-738.

1. Com relação aos textos 01 e 02 é correto afirmar que

A. o texto no.1 e o texto no.2 foram publicado somente em jornais impressos.

B. o texto no.1 não foi publicado na internet.

C. o texto no. 1 e o texto no. 2 foram publicados na internet e em jornal impresso.

D. o texto no.2 foi publicado num jornal e num livro.

http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/
http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/


E. o texto no. 1 foi publicado somente em livro.

2. Com relação ao texto 01, aponte a alternativa correta. 

A. O Facebook não admite a dificuldade de deter a pedofilia na rede.

B. Segundo o Facebook, os usuários criaram novas contas falsas após terem as suas contas desativadas.

C. Segundo o Facebook, existiu a possibilidade de os usuários terem criado novas contas falsas, após as 
suas terem sido desativadas.

D. Segundo o Facebook, os usuários poderão criar novas contas falsas após terem as suas desativadas.

E. Segundo  o  Facebook, os  usuários  não  podem  criar  novas  contas  falsas  após  terem  as  suas 
desativadas.

3. Aponte a alternativa INCORRETA. 

A. O autor do texto 02 concorda que a criança de dez anos que assinou uma de três foi monstruosa.

B. Segundo  o  texto  01,  o  site  Facebook ajudou  a  polícia  a  impedir  as  atividades  de  uma  rede 
internacional de pedofilia.

C. Para  o autor  do texto  02,  a  sociedade  também é  responsável  pela  não  recuperação  de  menores 
infratores.

D. Segundo o texto 01, um funcionário do Facebook viajará à Austrália para se reunir com a polícia e 
defensores de segurança infantil.

E.  O autor do texto 02 discorda que a criança assassina seja monstruosa.

4. Assinale a alternativa que analisa os trechos abaixo corretamente

(1) O jornal The Sydney Morning Herald informou que o Facebook sabia sobre a pornografia e  
teria desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não havia informado à polícia (texto 01) 

(2)  Diz-se que o “menor perverso” ensopou em espírito de vinho as roupas e ateou-lhes fogo  
(texto 02)

(3) (...) os jornais, terminando a narração do caso triste, pedem quase todos, em quase unânime  
acordo de ideia e de expressão, que "se castigue esse precoce facínora, cujos instintos precisam  
ser refreados” (texto 02)

A. Em todos os trechos, há discurso indireto.

B. Nos dois primeiros, há discurso indireto e, no último, discurso direto.

C. Há discurso direto no primeiro trecho e discurso indireto nos demais.

D. No dois primeiros, há discurso direto e, no último, discurso indireto.

E. Há discurso direto em todos os trechos. 

5. Escolha a alternativa que está de acordo com o texto nº 01.

A. Pela declaração feita pela polícia federal e pelo site Facebook, é fácil uma rede social deter um grupo 
de pedófilos, pois não é possível criar contas novas após o bloqueio das constas suspeitas.

B. A produção de protocolos específicos está sendo providenciada para tornar mais rápido o relato de 
atividades ilegais no site Facebook à polícia.

C. Mesmo tendo funcionários do  Facebook trabalhando na Austrália, um funcionário viajará para se 
reunir com autoridades australianas.

D. O  Facebook  informou  primeiro  à  polícia  sobre  as  atividades  de  pedofilia  detectadas,  mas  não 
desativou as contas dos usuários envolvidos.



E. Segundo o jornal  The Sydney Morning Herald a rede internacional de pedofilia não utilizava o site 
para exposição e distribuição das imagens de pornografia infantil.

6. Escolha a alternativa que NÃO está de acordo com o texto nº 02.

A. A expressão menor perverso está entre aspas para indicar que expressão foi utilizada por um grupo 
de pessoas do qual o autor está excluído. 

B. Nas duas vezes em que a conjunção ou é utilizada, ela indica que o autor pensou em mais de uma 
alterativa possível para explicar os fatos narrados.

C. Olavo Bilac, autor do texto, acredita que o menino de dez anos pôs fogo na criança de três anos por 
ser perverso. 

D. Olavo Bilac não desconsidera a possibilidade de que o garoto de dez anos tenha havido de propósito.

E. Uma falha na educação moral da criança de dez anos pode ser uma das causas para o comportamento 
seu comportamento, acredita Olavo Bilac.

7. Escolha a alternativa correta segundo o texto nº 02.

A. O título do texto revela o posicionamento do autor sobre o menor que pôs fogo na criança de 03 
anos.

B. Todo o conteúdo do texto apresenta-se resumido no título.

C. Por  não  concordar  com a  designação  menor  perverso,  ela  é  retomada  pela  expressão  precoce 
facínora por Olavo Bilac.

D. É possível  perceber  que  o  autor  tem um posicionamento contrário  aos  que  chamaram o  menor 
infrator de perverso.

E. Em nenhum momento, o autor revela sua discordância com aqueles que chamaram a criança de dez 
anos de menor de perverso e precoce facínora.

TEXTO 03
O Gordo contra os pedófilos

Desta vez, Berenice é sequestrada por uma gangue de marginais envolvidos com a venda de  vídeos em que 
meninas  aparecem nuas.  A trama se organiza em função das investigações sobre o desaparecimento da 
namorada  do  gordo  e  da  rede  internacional  de  bandidos.  Examinando  vários  filmes  apreendidos  pelo 
delegado que realiza a operação policial, o garoto descobre pistas para encontrar Berenice. Ajudado por 
seus pais e amigos, o gordo acaba tomando a frente das investigações, conseguindo chegar ao local do 
crime antes da polícia. Berenice e outras meninas são libertadas e os bandidos capturados. A história aborda 
com coragem e sem carregar nas tintas um tema polêmico e, infelizmente, atual não apenas no Brasil, mas 
no mundo todo - o do uso de crianças por pedófilos. A linguagem e os episódios são tratados de forma 
adequada para leitores pré-adolescentes e adolescentes e, sem cair no didatismo e no discurso admonitório, 
esclarece e alerta para este crime perverso. 

Disp. em http://www.skoobs.com.br/livro/20388,, acesso em 31/08/2010.

8. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o texto 03.

A. O texto  não avalia  se  a  obra  resenhada  está  adequada a  seu público-alvo,  apenas  apresenta  um 
resumo da história do livro.

B. O texto como o todo é uma resenha, apresenta um resumo da história narrada no livro e o avalia, 
visando fornecer, ao leitor ,informação suficiente para que ele decida se quer ou não adquirir a obra.

C. Pela narração feita,  não se pode inferir que foi o Gordo quem libertou Berenice e as meninas e 
capturou os bandidos, já que o agente da ação não está expresso. 

D. O trecho da linha 01 a 07 narra, de forma resumida ,o enredo do livro; o trecho seguinte avalia o 



livro pela história, pela linguagem adotada e por sua adequação ao público-alvo.

E. Para o autor do texto, uma das qualidades do livro é servir de alerta e esclarecimento para o crime 
perverso que é a pedofilia.

9. Com relação ao trecho abaixo, assinale a alternativa correta. 

(…) o garoto descobre pistas para encontrar Berenice. Ajudado por seus pais e amigos, o Gordo acaba  
tomando a frente das investigações, conseguindo chegar ao local do crime antes da polícia. Berenice e  
outras meninas são libertadas e os bandidos capturados. (texto 03)

A. Não há utilização da voz passiva e o Gordo, por ser o protagonista, é quem faz as ações.

B. As ações de Gordo estão na voz ativa: por ser o protagonista é ele quem faz as ações.

C. São narradas ações feitas por Berenice e outras meninas, que são as protagonistas da história.

D. Todas as frases estão na voz ativa, já que Berenice e o Gordo são os protagonistas da história.

E. Os pais e os amigos de Gordo são os protagonistas da história, pois não são agentes de ação.

10. Assinale a alternativa que está de acordo com os os textos 01, 02 e 03.

A. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: notícia, crônica e resenha.

B. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes: os textos 01 e 02 são notícias e o 03 resenha.

C. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes: os textos 01 e 02 são crônicas e o 03 resenha.

D. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: crônica, notícia e resenha.

E. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: resenha, crônica e notícia.

MATEMÁTICA
11. No interior de uma estalagmite dentro de uma caverna , cuja altura (h) dada em centímetros aumenta de 
modo constante à razão dada pela equação h(t) = t/5 onde t é o tempo dado em anos . Com base nos dados é  
correto afirmar que

A. após 10 anos, a altura da estalagmite será de 20 centímetros.

B. em um sistema de coordenada cartesianas , o gráfico de h é uma parábola.

C. para atingir a altura de 20 centímetros são necessários 100 anos.

D. decorridos 20 anos a altura da estalagmite é de 10 centímetros.

E. a função h(t) é uma função do segundo grau .

12. Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes . Para que ele possa se 
apresentar em 24 sessões com conjuntos diferentes, o número mínimo de peças ( número de paletós mais o 
número de calças ) de que ele precisa é:

A. Dez.

B Onze.

C. Catorze.

D. Oito.

E. Vinte.

13. Sabendo-se que numa pesquisa de opinião sobre a preferência dos eleitores na disputa de um cargo de 
prefeito de determinada cidade , 30 % escolheram o candidato A, 20 % escolheram o candidato B, 15 % 
escolheram o candidato C, os indecisos foram 12 % e o restante afirmou a intenção de votar em branco ou 
nulo . Com base nesses dados é correto afirmar que



A. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 38%.

B. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 30%.

C. considerando que a população da cidade seja de 150.000 habitantes o número de votos nulos ou em 
branco segundo a pesquisa será de 18.000 votos.

D. considerando que a população da cidade seja de 100.000 habitantes o número de votos nulos ou em 
branco segundo a pesquisa será de 18.000 votos.

E. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 35%.

14. Os valores pagos pelas pelos contribuintes no Brasil são os apresentados na tabela abaixo para o ano-
calendário de 2010.
Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$

Até 1.499,15 - -

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43

De 2.246,76 até 2.995,70 15,0 280,94

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62

Acima de 3.743,19 27,5 692,78

Fonte: Receita Federal.

Com base nessa tabela é correto afirmar que

A. um contribuinte cujo salário é de R$ 3.000,00 terá descontado o imposto de renda de R$152,08.

B. um contribuinte cujo salário bruto seja de R$ 5.000,00 receberá R$ 3.317,78 considerando apenas o 
desconto equivalente ao imposto de renda.

C. uma pessoa cujo desconto de imposto seja de R$ 300,00 tem seu rendimento bruto de R $ 3.000,00.

D. um contribuinte cujo salário é de R$ 3.000,00 terá descontado o valor de R$ 169,38 de seu salário.

E. um contribuinte cujo salário bruto é de R$ 8.000,00, recebe como valor liquido, depois de descontado 
o imposto de renda R$ 6.080,91.

15. Considere uma caixa de vidro fechada , cujo formato interno é o de um paralelepípedo reto retângulo, 
de dimensões 20 centímetros, 20 centímetros e 50 centímetros . A caixa contem líquido que atinge a altura 
de 16 centímetros quando uma face não quadrada está no plano horizontal. A partir desses dados é correto 
afirmar que

A. o volume do líquido contido na caixa é de 6,4 litros.

B. o volume do líquido contido na caixa é de 16 litros.

C. o volume do líquido contido na caixa é de 10 litros.

D. o volume do líquido contido na caixa é de 4 litros.

E. o volume do líquido contido na caixa é de 400litros.

16. Os lados de um triângulo medem 3 , 4 e 6 . Qual o cosseno do ângulo oposto ao maior lado?

A. 10/11/10.



B. 0,71.

C. 21/10.

D. - 11/24.

E. -0,5.

17. Na compra de um notebook que custa numa loja de importados R$ 500,00 ( quinhentos dólares) as 
opções de venda são a vista com 8 % de desconto , ou no vencimento do cartão de crédito com acréscimo 
de 2 %. Considere a relação real/dólar sendo $ 1,00 ( um dólar americano) equivalente a R 1,70 ( um real e 
setenta centavos ). A partir desses dados é correto afirmar que

A. Em caso da escolha pela compra no cartão pagarei na data do vencimento R$ 867,00.

B. Em caso de pagamento a vista pagarei R $ 680,00.

C. Em caso de pagamento a vista pagarei R$ 703,80.

D. Em caso da escolha pela compra no cartão na data do vencimento pagarei R$ 460,00.

E. A média do valor a vista e do valor de compra no cartão é R$ 490,00.

18. Para a reforma de uma casa , é necessário o trabalho de 6 homens trabalhando 4 dias de 8 horas . (Para o 
término de tudo que é necessário ser feito na casa ). Nestas condições é correto afirmar que

A. Devido a impossibilidade de trabalho de um dos homens a quantidade de dias de trabalho com 6 
horas diárias passa a ser de 3 dias.

B. Trabalhando 8 dias de 6 horas serão necessários 4 homens trabalhando.

C. Trabalhando 8 dias de 6 horas serão necessários 8 homens trabalhando 

D. Trabalhando 6 dias de 8 horas serão necessários 5 homens trabalhando

E. Trabalhando 3 dias de 8 horas serão necessários 10 homens 

19. Considere a trajetória de um móvel sobre um plano cartesiano Oxy em linha reta da seguinte forma. O 
móvel passa pelo ponto (2,1) e após alguns instantes pelo ponto (5,3) Desta forma é correto afirmar que

A. A trajetória do móvel é dada pela reta x + 2y -3 = 0.

B. A trajetória do móvel é dada pela reta 2x – 3y -1 = 0.

C. A trajetória do móvel é descrita por uma elipse.

D. A trajetória do móvel é dada por -x – 2y +3 = 0.

E. A trajetória do móvel é dada por x + y -7 =0.

20.  Num tratamento médico  para o  acompanhamento do paciente  em seu tratamento o profissional  da 
medicina  define  as  datas  das  consultas  através  de  uma  progressão  geométrica.  Sabendo  que  a  quinta 
consulta ocorreu 81 dias após a primeira consulta é correto afirmar que

A. a razão dessa progressão é logaritmo de 8 na base 2.

B. a razão dessa progressão é 2.

C. a razão dessa progressão é 1/3.

D. a razão dessa progressão é 5.

E. a razão dessa progressão é 27.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MONITOR SOCIAL
21.  SINASE  (Fonte:  http://www.direitosdacrianca.org.br/midia/publicacoes/sistema-nacional-de-
atendimento-socioeducativo-sinase - Autor: Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente / 
Conanda /, publicado em: 13/02/2009). Assinale a alternativa correta. 



A. O SINASE – Sistema nacional de atendimento socioeducativo, é o conjunto ordenado de princípios, 
regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve 
desde  o  processo  de  apuração  de  ato  infracional  até  a  execução  de  medida  socioeducativa.  Esse 
sistema nacional  inclui  os sistemas estaduais,  distrital  e  municipais,  bem como todos as políticas, 
planos, e programas específicos de atenção a esse público. O SINASE constitui-se de uma política 
pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei  que se correlaciona e demanda 
iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais.  Essa política tem interfaces com 
diferentes sistemas e políticas e exige atuação diferenciada que coadune responsabilização (com a 
necessária limitação de direitos determinada por lei e aplicada por sentença) e satisfação de direitos.

B. O SINASE – Serviço  nacional  de atendimento socioeducativo,  é  o conjunto exclusivo princípios, 
regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico.

C O SINASE – Sistema nacional de atendimento socioeducativo, é o conjunto ordenado de princípios, 
regras e critérios, de caráter exclusivamente jurídico. 

D O SINASE – Sistema nacional de atendimento socioeducativo e pedagógico exclusivamente.

E O SINASE – Serviço de atendimento exclusivo ao adolescente em conflito com a lei.

22  Estatuto da Criança e do Adolescente -.ECA-  LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Assinale a 
alternativa correta.

A. Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

B. Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,  assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

C. Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana 
com em condições de liberdade e de dignidade.

D. Art.  3º  A  criança  e  o  adolescente  gozam  de  todos  os  direitos  fundamentais  inerentes  ao 
desenvolvimento físico, mental, moral à pessoa humana. 

E. Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei.

23. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA- LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Assinale a 
alternativa correta. 

A. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas educacionais.

B. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas educacionais.

C. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;



II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas educacionais.

D. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas educacionais.

E. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola do seu bairro;
II - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, para não sofrer riscos.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas educacionais.

24. Política Nacional de Assistência Social (Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome - (Fonte: http://www.social.rj.gov.br/familiar/pdf/pnas.pdf Secretaria Nacional de Assistência Social, 
2004, p. 10). Assinale a alternativa correta. 

A. .A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil para a próxima década.

B. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil. Ela significa garantir a todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa 
proteção.

C. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil. Ela significa garantir a todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa 
proteção..Uma visão social de proteção exclusiva.

D. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil. Ela significa garantir a todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa 
proteção. 
Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a que estão 
sujeitos, bem como os recursos com que conta para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e 
social possível. Isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de enfrentá-los.

E. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil. E  como os recursos com que conta para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e 
social  possível.  Isto  supõe  conhecer  os  riscos  e  as  possibilidades  de  enfrentá-los  sozinhos  com 
autonomia.

25. Lei de Diretrizes e bases da educação nacional – LDB - 9394/96 TÍTULO I -Da Educação. Assinale a 
alternativa correta. 

A. Art.  1º.  A educação  abrange  os  processos  formativos  que  se  desenvolvem  na  vida  familiar,  na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais.

B. Art.  1º.  A educação  abrange  os  processos  formativos  que  se  desenvolvem  na  vida  familiar,  na 
convivência humana, para o trabalho apenas.

C. Art. 1º. A educação abrange os processos formativos para luta dos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil.

D. Art.  1º.  A educação  abrange  os  processos  formativos  da  convivência  humana,  no  trabalho,  nas 
instituições de ensino e pesquisa. 



E. Art.  1º.  A educação  abrange  os  processos  formativos  que  se  desenvolvem  na  vida  familiar,  na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

26. Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LDB - 9394/96 TÍTULO I -Da Educação. Assinale a 
alternativa correta.

A. Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação.

B. Art.  2º.  A  educação,  dever  do  Estado,  inspirada  nos  princípios  de  liberdade  e  nos  ideais  de 
solidariedade humana e desenvolvimento do educando.

C. Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes.

D. Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação.

E. Art.  2º.  A educação,  dever  da  família  e  do  Estado  no  preparo  do  indivíduo  para  o  exercício  da 
cidadania.

27.  LEI  ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -  CAPÍTULO I  -Das  Definições  e  dos  Objetivos. 
Assinale a alternativa correta.

A. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

B. Art. 1º A assistência social é dever do Estado, e Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

C. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

D. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais.

E. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva.

28.  LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  LEI Nº 8.742,  DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993  - 
CAPÍTULO I. Assinale a alternativa correta. 

A. Art. 2º A assistência social tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes.
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 

B. Art. 2º A assistência social tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária;



V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família.
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 

C. Art. 2º A assistência social tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho.
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais dando garantia 
dos  mínimos  sociais,  ao  provimento  de  condições  para  atender  contingências  sociais  e  à 
universalização dos direitos sociais.

D. Art. 2º A assistência social tem por objetivos exclusivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência.;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes e doentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária;
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo e meio de benefício mensal por 24 meses. 
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 
enfrentamento da miséria e doença, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 
atender contingências sociais .

E. Art. 2º A assistência social tem por objetivos principais: :
I - a proteção à família, à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração à comunidade.
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao 
enfrentamento  da  pobreza,  à  garantia  dos  mínimos  sociais,  ao  provimento  de  condições  de 
universalização dos direitos sociais. 

29. Estatuto do Idoso. LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. Assinale a alternativa correta.

A. Art.3O - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade,à alimentação.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I  –  atendimento  preferencial  imediato  e  individualizado  junto  aos  órgãos  públicos  e  privados 
prestadores de serviços à população;
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso.

B. Art.3O - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta  prioridade,à  alimentação,  à  educação,  à cultura,  ao esporte,  ao lazer,  ao  trabalho,  à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I  –  atendimento  preferencial  imediato  e  individualizado  junto  aos  órgãos  públicos  e  privados 
prestadores de serviços à população.

C. Art.3O - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I  –  atendimento  preferencial  imediato  e  individualizado  junto  aos  órgãos  públicos  e  privados 
prestadores de serviços à população;
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;



III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;
IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais 
gerações;
V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, 
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;
VI  –  capacitação  e  reciclagem dos  recursos  humanos  nas  áreas  de  geriatria  e  gerontologia  e  na 
prestação de serviços aos idosos;
VII  –  estabelecimento  de  mecanismos  que  favoreçam  a  divulgação  de  informações  de  caráter 
educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 
2008).

D. Art.3O -  É  obrigação  da comunidade,  da  sociedade  e  do  Poder  Público  assegurar  ao  idoso,  com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I  –  atendimento  preferencial  imediato  e  individualizado  junto  aos  órgãos  públicos  e  privados 
prestadores de serviços à população;
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas.

E. Art.3O - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I  –  atendimento  preferencial  imediato  e  individualizado  junto  aos  órgãos  públicos  e  privados 
prestadores de serviços à população;
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas.

30.  LEI Nº 7.853,  DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 -  Dispõe sobre  o apoio às pessoas  portadoras  de 
deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência  -  Corde,  institui  a  tutela  jurisdicional  de  interesses  coletivos  ou  difusos  dessas  pessoas, 
disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Assinale a alternativa 
correta. 

A. § 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, 
e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito.

B. § 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade,e da justiça social.

C. § 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento  e  oportunidade,  da  justiça  social,  do  respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana, 
exclusivamente.

D. § 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana apenas.

E. § 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, 
e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

ORIENTADOR SOCIAL

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de ORIENTADOR SOCIAL que é constituída 
de três matérias:  Língua Portuguesa,  Matemática e  Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, 
respectivamente, 10, 10 e 10 questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das 
quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 
questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de  provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
1. TEXTO 01

Desmontada rede de pedofilia no Facebook

Por Filipe Tavares Serrano
Uma rede internacional  de pornografia infantil  que operava via  Facebook foi  desativada com a 

ajuda do site, disse a polícia australiana nesta sexta-feira, 27. Onze pessoas foram indiciadas na Austrália, 
Grã-Bretanha e Canadá. O grupo utilizava a rede social para expor e distribuir as imagens.

O jornal  The Sydney Morning Herald  informou que o Facebook sabia sobre a pornografia e teria 
desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não havia informado à polícia.

O  Facebook e  a  Polícia  Federal  australiana  emitiram uma declaração  conjunta  em resposta  ao 
relatório dizendo que “o site tomou atitudes imediatamente após o início da investigação policial e sua 
ajuda foi essencial para desmantelar o grupo internacional de pornografia infantil”.

A declaração  reconhece  as  dificuldades  da  rede  social  em deter  o  grupo,  já  que  os  usuários 
poderiam criar novas contas falsas após terem as suas desativadas. “É importante que os prestadores de 
serviços de conteúdo, incluindo o  Facebook, procurem constantemente por material contendo exploração 
infantil em seus sites, e, em seguida, informem as autoridades sobre seus resultados”.

A polícia australiana disse que começou a investigar o caso em março após um agente secreto ter 
criado um perfil online no Facebook e ter sido abordado por um membro do grupo ilegal.

Em junho,  a  investigação  passou  a  agir  também nos  Estados  Unidos,  Canadá,  Grã-Bretanha, 
Alemanha, África do Sul e Suíça. Segundo a polícia, a investigação continua.

Joe Sullivan, chefe de segurança do  Facebook, disse que um membro da sua equipe irá visitar a 
Austrália, onde a empresa não tem funcionários, em setembro para reuniões com a polícia e defensores de 
segurança infantil.

Ele disse que o Facebook e a polícia australiana estavam produzindo protocolos a fim de garantir 
que atividades ilegais sejam relatadas o mais rapidamente à polícia.
AP

http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/

TEXTO 02

Menor Perverso (Crônica publicada no jornal Gazeta de Notícias.)

É este o título, com que aparece em todos os jornais a notícia de um caso triste, - uma criança de 
três anos assassinada por outra de dez, em condições que ainda não foram bem tiradas a limpo. Diz-se que o 
"menor perverso" ensopou em espírito de vinho as roupas da vítima e ateou-lhes fogo. Propositalmente? 
parece impossível... Mas nada é impossível na vida.

O fato é que, consumado o seu ato de perversidade (ou de imprudência?) o pequeno fugiu, e andou 
vagando pelas ruas, até que, já tarde, exausto, banhado em lágrimas, foi encontrado na praça da República e 
conduzido para uma delegacia policial. E os jornais,  terminando a narração do caso triste,  pedem quase 
todos, em quase unânime acordo de ideia e de expressão, que "se castigue esse precoce facínora, cujos 
instintos precisam ser refreados". (…) 

Tive muita pena da pobre criança de três anos, morta no meio de horríveis torturas. Mas tenho 
também muita pena dessa outra criança, que uma brincadeira funesta (ou uma inconsciente moléstia moral, 
perfeitamente  curável)  levou  à  prática  de  um  ato  tão  cruel.  Nesse  pequeno  infeliz,  que  os  jornais 
consideram um grande criminoso, há um homem que se vai  perder,  por nossa culpa,  -  porque não lhe 
podemos dar o tratamento que a sua enfermidade requer... 

Fonte: Obra reunida. Olavo Bilac. Editora Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1997. p. 737-738.

1. Com relação aos textos 01 e 02 é correto afirmar que

A. o texto no.1 e o texto no.2 foram publicado somente em jornais impressos.

B. o texto no.1 não foi publicado na internet.

C. o texto no. 1 e o texto no. 2 foram publicados na internet e em jornal impresso.

D. o texto no.2 foi publicado num jornal e num livro.

http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/
http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/


E. o texto no. 1 foi publicado somente em livro.

2. Com relação ao texto 01, aponte a alternativa correta. 

A. O Facebook não admite a dificuldade de deter a pedofilia na rede.

B. Segundo o Facebook, os usuários criaram novas contas falsas após terem as suas contas desativadas.

C. Segundo o Facebook, existiu a possibilidade de os usuários terem criado novas contas falsas, após as 
suas terem sido desativadas.

D. Segundo o Facebook, os usuários poderão criar novas contas falsas após terem as suas desativadas.

E. Segundo  o  Facebook, os  usuários  não  podem  criar  novas  contas  falsas  após  terem  as  suas 
desativadas.

3. Aponte a alternativa INCORRETA. 

A. O autor do texto 02 concorda que a criança de dez anos que assinou uma de três foi monstruosa.

B. Segundo  o  texto  01,  o  site  Facebook ajudou  a  polícia  a  impedir  as  atividades  de  uma  rede 
internacional de pedofilia.

C. Para  o autor  do texto  02,  a  sociedade  também é  responsável  pela  não  recuperação  de  menores 
infratores.

D. Segundo o texto 01, um funcionário do Facebook viajará à Austrália para se reunir com a polícia e 
defensores de segurança infantil.

E.  O autor do texto 02 discorda que a criança assassina seja monstruosa.

4. Assinale a alternativa que analisa os trechos abaixo corretamente

(1) O jornal The Sydney Morning Herald informou que o Facebook sabia sobre a pornografia e  
teria desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não havia informado à polícia (texto 01) 

(2)  Diz-se que o “menor perverso” ensopou em espírito de vinho as roupas e ateou-lhes fogo  
(texto 02)

(3) (...) os jornais, terminando a narração do caso triste, pedem quase todos, em quase unânime  
acordo de ideia e de expressão, que "se castigue esse precoce facínora, cujos instintos precisam  
ser refreados” (texto 02)

A. Em todos os trechos, há discurso indireto.

B. Nos dois primeiros, há discurso indireto e, no último, discurso direto.

C. Há discurso direto no primeiro trecho e discurso indireto nos demais.

D. No dois primeiros, há discurso direto e, no último, discurso indireto.

E. Há discurso direto em todos os trechos. 

5. Escolha a alternativa que está de acordo com o texto nº 01.

A. Pela declaração feita pela polícia federal e pelo site Facebook, é fácil uma rede social deter um grupo 
de pedófilos, pois não é possível criar contas novas após o bloqueio das constas suspeitas.

B. A produção de protocolos específicos está sendo providenciada para tornar mais rápido o relato de 
atividades ilegais no site Facebook à polícia.

C. Mesmo tendo funcionários do  Facebook trabalhando na Austrália, um funcionário viajará para se 
reunir com autoridades australianas.

D. O  Facebook  informou  primeiro  à  polícia  sobre  as  atividades  de  pedofilia  detectadas,  mas  não 
desativou as contas dos usuários envolvidos.



E. Segundo o jornal  The Sydney Morning Herald a rede internacional de pedofilia não utilizava o site 
para exposição e distribuição das imagens de pornografia infantil.

6. Escolha a alternativa que NÃO está de acordo com o texto nº 02.

A. A expressão menor perverso está entre aspas para indicar que expressão foi utilizada por um grupo 
de pessoas do qual o autor está excluído. 

B. Nas duas vezes em que a conjunção ou é utilizada, ela indica que o autor pensou em mais de uma 
alterativa possível para explicar os fatos narrados.

C. Olavo Bilac, autor do texto, acredita que o menino de dez anos pôs fogo na criança de três anos por 
ser perverso. 

D. Olavo Bilac não desconsidera a possibilidade de que o garoto de dez anos tenha havido de propósito.

E. Uma falha na educação moral da criança de dez anos pode ser uma das causas para o comportamento 
seu comportamento, acredita Olavo Bilac.

7. Escolha a alternativa correta segundo o texto nº 02.

A. O título do texto revela o posicionamento do autor sobre o menor que pôs fogo na criança de 03 
anos.

B. Todo o conteúdo do texto apresenta-se resumido no título.

C. Por  não  concordar  com a  designação  menor  perverso,  ela  é  retomada  pela  expressão  precoce 
facínora por Olavo Bilac.

D. É possível  perceber  que  o  autor  tem um posicionamento contrário  aos  que  chamaram o  menor 
infrator de perverso.

E. Em nenhum momento, o autor revela sua discordância com aqueles que chamaram a criança de dez 
anos de menor de perverso e precoce facínora.

TEXTO 03
O Gordo contra os pedófilos

Desta vez, Berenice é sequestrada por uma gangue de marginais envolvidos com a venda de  vídeos em que 
meninas  aparecem nuas.  A trama se organiza em função das investigações sobre o desaparecimento da 
namorada  do  gordo  e  da  rede  internacional  de  bandidos.  Examinando  vários  filmes  apreendidos  pelo 
delegado que realiza a operação policial, o garoto descobre pistas para encontrar Berenice. Ajudado por 
seus pais e amigos, o gordo acaba tomando a frente das investigações, conseguindo chegar ao local do 
crime antes da polícia. Berenice e outras meninas são libertadas e os bandidos capturados. A história aborda 
com coragem e sem carregar nas tintas um tema polêmico e, infelizmente, atual não apenas no Brasil, mas 
no mundo todo - o do uso de crianças por pedófilos. A linguagem e os episódios são tratados de forma 
adequada para leitores pré-adolescentes e adolescentes e, sem cair no didatismo e no discurso admonitório, 
esclarece e alerta para este crime perverso. 

Disp. em http://www.skoobs.com.br/livro/20388,, acesso em 31/08/2010.

8. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o texto 03.

A. O texto  não avalia  se  a  obra  resenhada  está  adequada a  seu público-alvo,  apenas  apresenta  um 
resumo da história do livro.

B. O texto como o todo é uma resenha, apresenta um resumo da história narrada no livro e o avalia, 
visando fornecer, ao leitor ,informação suficiente para que ele decida se quer ou não adquirir a obra.

C. Pela narração feita,  não se pode inferir que foi o Gordo quem libertou Berenice e as meninas e 
capturou os bandidos, já que o agente da ação não está expresso. 

D. O trecho da linha 01 a 07 narra, de forma resumida ,o enredo do livro; o trecho seguinte avalia o 



livro pela história, pela linguagem adotada e por sua adequação ao público-alvo.

E. Para o autor do texto, uma das qualidades do livro é servir de alerta e esclarecimento para o crime 
perverso que é a pedofilia.

9. Com relação ao trecho abaixo, assinale a alternativa correta. 

(…) o garoto descobre pistas para encontrar Berenice. Ajudado por seus pais e amigos, o Gordo acaba  
tomando a frente das investigações, conseguindo chegar ao local do crime antes da polícia. Berenice e  
outras meninas são libertadas e os bandidos capturados. (texto 03)

A. Não há utilização da voz passiva e o Gordo, por ser o protagonista, é quem faz as ações.

B. As ações de Gordo estão na voz ativa: por ser o protagonista é ele quem faz as ações.

C. São narradas ações feitas por Berenice e outras meninas, que são as protagonistas da história.

D. Todas as frases estão na voz ativa, já que Berenice e o Gordo são os protagonistas da história.

E. Os pais e os amigos de Gordo são os protagonistas da história, pois não são agentes de ação.

10. Assinale a alternativa que está de acordo com os os textos 01, 02 e 03.

A. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: notícia, crônica e resenha.

B. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes: os textos 01 e 02 são notícias e o 03 resenha.

C. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes: os textos 01 e 02 são crônicas e o 03 resenha.

D. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: crônica, notícia e resenha.

E. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: resenha, crônica e notícia.

MATEMÁTICA
11. No interior de uma estalagmite dentro de uma caverna , cuja altura (h) dada em centímetros aumenta de 
modo constante à razão dada pela equação h(t) = t/5 onde t é o tempo dado em anos . Com base nos dados é  
correto afirmar que

A. após 10 anos, a altura da estalagmite será de 20 centímetros.

B. em um sistema de coordenada cartesianas , o gráfico de h é uma parábola.

C. para atingir a altura de 20 centímetros são necessários 100 anos.

D. decorridos 20 anos a altura da estalagmite é de 10 centímetros.

E. a função h(t) é uma função do segundo grau .

12. Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes . Para que ele possa se 
apresentar em 24 sessões com conjuntos diferentes, o número mínimo de peças ( número de paletós mais o 
número de calças ) de que ele precisa é:

A. Dez.

B Onze.

C. Catorze.

D. Oito.

E. Vinte.

13. Sabendo-se que numa pesquisa de opinião sobre a preferência dos eleitores na disputa de um cargo de 
prefeito de determinada cidade , 30 % escolheram o candidato A, 20 % escolheram o candidato B, 15 % 
escolheram o candidato C, os indecisos foram 12 % e o restante afirmou a intenção de votar em branco ou 
nulo . Com base nesses dados é correto afirmar que



A. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 38%.

B. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 30%.

C. considerando que a população da cidade seja de 150.000 habitantes o número de votos nulos ou em 
branco segundo a pesquisa será de 18.000 votos.

D. considerando que a população da cidade seja de 100.000 habitantes o número de votos nulos ou em 
branco segundo a pesquisa será de 18.000 votos.

E. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 35%.

14. Os valores pagos pelas pelos contribuintes no Brasil são os apresentados na tabela abaixo para o ano-
calendário de 2010.
Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$

Até 1.499,15 - -

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43

De 2.246,76 até 2.995,70 15,0 280,94

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62

Acima de 3.743,19 27,5 692,78

Fonte: Receita Federal.

Com base nessa tabela é correto afirmar que

A. um contribuinte cujo salário é de R$ 3.000,00 terá descontado o imposto de renda de R$152,08.

B. um contribuinte cujo salário bruto seja de R$ 5.000,00 receberá R$ 3.317,78 considerando apenas o 
desconto equivalente ao imposto de renda.

C. uma pessoa cujo desconto de imposto seja de R$ 300,00 tem seu rendimento bruto de R $ 3.000,00.

D. um contribuinte cujo salário é de R$ 3.000,00 terá descontado o valor de R$ 169,38 de seu salário.

E. um contribuinte cujo salário bruto é de R$ 8.000,00, recebe como valor liquido, depois de descontado 
o imposto de renda R$ 6.080,91.

15. Considere uma caixa de vidro fechada , cujo formato interno é o de um paralelepípedo reto retângulo, 
de dimensões 20 centímetros, 20 centímetros e 50 centímetros . A caixa contem líquido que atinge a altura 
de 16 centímetros quando uma face não quadrada está no plano horizontal. A partir desses dados é correto 
afirmar que

A. o volume do líquido contido na caixa é de 6,4 litros.

B. o volume do líquido contido na caixa é de 16 litros.

C. o volume do líquido contido na caixa é de 10 litros.

D. o volume do líquido contido na caixa é de 4 litros.

E. o volume do líquido contido na caixa é de 400litros.

16. Os lados de um triângulo medem 3 , 4 e 6 . Qual o cosseno do ângulo oposto ao maior lado?

A. 10/11/10.



B. 0,71.

C. 21/10.

D. - 11/24.

E. -0,5.

17. Na compra de um notebook que custa numa loja de importados R$ 500,00 ( quinhentos dólares) as 
opções de venda são a vista com 8 % de desconto , ou no vencimento do cartão de crédito com acréscimo 
de 2 %. Considere a relação real/dólar sendo $ 1,00 ( um dólar americano) equivalente a R 1,70 ( um real e 
setenta centavos ). A partir desses dados é correto afirmar que

A. Em caso da escolha pela compra no cartão pagarei na data do vencimento R$ 867,00.

B. Em caso de pagamento a vista pagarei R $ 680,00.

C. Em caso de pagamento a vista pagarei R$ 703,80.

D. Em caso da escolha pela compra no cartão na data do vencimento pagarei R$ 460,00.

E. A média do valor a vista e do valor de compra no cartão é R$ 490,00.

18. Para a reforma de uma casa , é necessário o trabalho de 6 homens trabalhando 4 dias de 8 horas . (Para o 
término de tudo que é necessário ser feito na casa ). Nestas condições é correto afirmar que

A. Devido a impossibilidade de trabalho de um dos homens a quantidade de dias de trabalho com 6 
horas diárias passa a ser de 3 dias.

B. Trabalhando 8 dias de 6 horas serão necessários 4 homens trabalhando.

C. Trabalhando 8 dias de 6 horas serão necessários 8 homens trabalhando 

D. Trabalhando 6 dias de 8 horas serão necessários 5 homens trabalhando

E. Trabalhando 3 dias de 8 horas serão necessários 10 homens 

19. Considere a trajetória de um móvel sobre um plano cartesiano Oxy em linha reta da seguinte forma. O 
móvel passa pelo ponto (2,1) e após alguns instantes pelo ponto (5,3) Desta forma é correto afirmar que

A. A trajetória do móvel é dada pela reta x + 2y -3 = 0.

B. A trajetória do móvel é dada pela reta 2x – 3y -1 = 0.

C. A trajetória do móvel é descrita por uma elipse.

D. A trajetória do móvel é dada por -x – 2y +3 = 0.

E. A trajetória do móvel é dada por x + y -7 =0.

20.  Num tratamento médico  para o  acompanhamento do paciente  em seu tratamento o profissional  da 
medicina  define  as  datas  das  consultas  através  de  uma  progressão  geométrica.  Sabendo  que  a  quinta 
consulta ocorreu 81 dias após a primeira consulta é correto afirmar que

A. a razão dessa progressão é logaritmo de 8 na base 2.

B. a razão dessa progressão é 2.

C. a razão dessa progressão é 1/3.

D. a razão dessa progressão é 5.

E. a razão dessa progressão é 27.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ORIENTADOR SOCIAL
21.  Lei LEI  Nº  11.340,  DE 7  DE AGOSTO DE 2006.  Em relação  à  Lei  Maria  da  Penha,  assinale  a 
alternativa correta.



A. Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação  ou  omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, 
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III  -  em qualquer  relação íntima de afeto,  na qual  o  agressor  conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

B. Art. 5O Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação  ou  omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço do relacionamento de pessoas, com 
vínculo familiar, excluindo as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.

C. Art. 5º  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação  ou  omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio sazonal de pessoas,sem 
vínculo familiar, 

D. Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação  ou  omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial:
I- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
apenas em situação de coabitação, de casamento..

E. Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação  ou  omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, 
com vínculo familiar, exclusivamente.;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III  -  em qualquer  relação íntima de afeto,  na qual  o  agressor  conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

22. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. - Lei Maria da Penha - CAPÍTULO II - DAS FORMAS 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Assinale a alternativa correta.

A. Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
- a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; 
II  -  a  violência  psicológica,  entendida  como  qualquer  conduta  que  lhe  cause  dano  emocional  e 
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar  ou  controlar  suas  ações,  comportamentos,  crenças  e  decisões,  mediante  ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que 
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação;  ou que limite ou anule o exercício de seus 



direitos sexuais e reprodutivos;
IV -  a violência  patrimonial,  entendida como qualquer conduta que configure retenção,  subtração, 
destruição  parcial  ou  total  de  seus  objetos,  instrumentos  de  trabalho,  documentos  pessoais,  bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

B. I- a violência sexual,e moral entendida como uma conduta exclusivamente constrangedora por manter 
ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; 
que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação;  ou que limite ou anule o exercício de seus 
direitos sexuais e reprodutivos.

C. I- a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria 
sobre a vida particular das mulheres, em especial das adolescentes.

D. I - a violência psicológica, entendida como aquela que desequilibra a conduta moral. 

E. II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional com 
reflexos físicos.

23. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil Ministério da Justiça Secretaria 
de Estado dos Direitos Humanos. Departamento da Criança e do Adolescente BRASÍLIA 3 ed. Brasília: 
SEDH/DCA,  2002,  p.  59.  (Série  Subsídios,  5).  Os  Princípios  estratégicos  do  Plano  Nacional  de 
Enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil tem como referência fundamental

A. o Estatuto da Criança e do Adolescente e reafirma os princípios da proteção integral, da condição de 
sujeitos de direitos, da prioridade absoluta, da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, da
participação/solidariedade,  da  mobilização/articulação,  da  gestão  paritária,  da  descentralização,  da 
regionalização, da sustentabilidade e da responsabilização.

B. a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

C. Estatuto da Criança e do Adolescente e lei Maria da Penha.

D. Lei Orgânica da Assistência Social e Estatuto da Criança e do Adolescente.

E. somente  a  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  como  forma  de  assegurar  a  criança  e  o 
adolescente na escola.

24. SINASE -Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo -Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
-  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -CONANDA -  Brasília,  2006.  Este 
documento afirma em sua Introdução que 

A. o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
tornando as crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por parte do Estado em especial.

B. o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
complementa o Código de menores expressando direitos da população infanto- juvenil brasileira. 

C. o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
contrapõe-se historicamente a um passado de controle e de exclusão social sustentado na Doutrina da 
Proteção Integral.  O ECA expressa direitos da população infanto- juvenil  brasileira,  pois afirma o 
valor intrínseco da criança e do adolescente como ser humano, a necessidade de especial respeito à sua 
condição  de  pessoa  em  desenvolvimento,  o  valor  prospectivo  da  infância  e  adolescência  como 
portadoras de continuidade do seu povo e o reconhecimento da sua situação de vulnerabilidade, o que 
torna as crianças e adolescentes merecedores de proteção integral por parte da família, da sociedade e 
do Estado; devendo este atuar mediante  políticas públicas e sociais na promoção e defesa de seus 
direitos.

D. o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
garante os direitos políticos e civis. 

E. o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 



contrapõe-se historicamente a um passado de controle e de exclusão social sustentado na Doutrina da 
Assistência Social..

25. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA- LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Assinale a 
alternativa correta.

A. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I -  igualdade de condições  para o acesso e permanência  na escola;  participando da definição das 
propostas educacionais.

B. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania.
I - direito de ser respeitado por seus educadores e comunidade.

C. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - direito de ser respeitado por seus educadores.

D. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas educacionais.

E. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola do seu bairro, favorecendo o direito 
dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das 
propostas educacionais.

26. Família e Políticas sociais no Brasil (fonte: Castro apud Mioto) Libertas,- Juiz de Fora, v.3, n.1, p.111 – 
128, dez / 2008 – ISSN 1980-8518. Assinale a alternativa correta.

A. A intervenção do Estado pode restringir-se apenas ao processo de  definição e garantia dos direitos 
individuais. Ao lado da garantia dos direitos individuais, deve ser colocado o processo de definição e 
implementação de políticas sociais.

B. A intervenção do Estado não pode restringir-se apenas ao processo de definição e garantia dos direitos 
individuais. Ao lado da garantia dos direitos individuais, deve ser colocado o processo de definição e 
implementação de políticas sociais, que forneça instrumentos de sustentação necessários para o bem-
estar das famílias. As políticas sociais te, o papel de modificar as consequências do funcionamento do 
mercado  de  trabalho  sobre  a  disponibilidade  de  recursos  para  as  famílias,  que  se  colocam 
diversamente na linha de estratificação social.

C. A intervenção do Estado pode restringir-se apenas ao processo de  definição e garantia dos direitos 
individuais considerando o conceito de cidadania.

D. .A intervenção do Estado não pode restringir-se apenas ao processo de definição e garantia dos direitos 
individuais. Ao lado da garantia dos direitos individuais, deve ser colocado o processo de definição e 
implementação de políticas sociais, que nem sempre fornece instrumentos de sustentação necessários 
para o bem-estar das famílias. 

E. A intervenção do Estado pode restringir-se apenas ao processo de definição e garantia dos direitos 
individuais, entretanto em alguns casos considera sempre os direitos coletivos para o bem-estar das 
famílias. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.741-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.741-2003?OpenDocument


27. Política Nacional de Assistência Social (fonte;ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
- (Fonte: http://www.social.rj.gov.br/familiar/pdf/pnas.pdf Secretaria Nacional de Assistência Social, 2004, 
p. 10 ). Assinale a alternativa correta. 

A.  A Assistência Social como política de proteção social não configura-se como uma nova situação para 
o Brasil, ela já foi implantada nos governos anteriores, entre as décadas de 1970 a 1980, porém sem 
sucesso.

B. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil. E  como os recursos com que conta para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e 
social  possível.  Isto  supõe  conhecer  os  riscos  e  as  possibilidades  de  enfrentá-los  sozinhos  com 
autonomia.

C. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil. Ela significa garantir a todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa 
proteção..Uma visão social de proteção exclusiva.

D. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil.  Entretanto  ela  não  garante  a  todos  que  dela  necessitam,  em razão  dos  escassos  recursos 
financeiros da União. 

E. A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o 
Brasil. Ela significa garantir a todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa 
proteção. Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a 
que estão sujeitos, bem como os recursos com que conta para enfrentar tais situações com menor dano 
pessoal e social possível. Isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de enfrentá-los.

28.  Noções sobre violências  e vulnerabilidades.  (Fonte:  Paulilo;  Dal  Bello.  JOVENS NO CONTEXTO 
CONTEMPORÂNEO:  VULNERABILIDADE,  RISCO  E  VIOLÊNCIA 
http://www.ssrevista.uel.br/c_v4n2_marilia.htm. Assinale a alternativa correta.

A. Yunes  &  Szymanski  (2001:28),  ao  citar  o  pesquisador  Murphy  e  colaboradores  definem 
vulnerabilidade como a ‘suscetibilidade à deteriorização de funcionamento diante de stress’. Nesse 
sentido, a vulnerabilidade se associa às diferenças individuais e às formas de lidar com elas associadas 
às dificuldades ambientais. Dessa forma, reconheceu-se a complexa interação, entre a predisposição 
individual à vulnerabilidade, o ambiente vivenciado, particularmente. 

B. Yunes  &  Szymanski  (2001:28),  ao  citar  o  pesquisador  Murphy  e  colaboradores  definem 
vulnerabilidade como a ‘suscetibilidade à deteriorização de funcionamento diante de stress’. Nesse 
sentido, a vulnerabilidade se associa às diferenças individuais e às formas de lidar com elas associadas 
às dificuldades ambientais. Dessa forma, reconheceu-se a complexa interação, entre a predisposição 
individual à vulnerabilidade, o ambiente vivenciado e a presença/ausência de estrutura social. 

C. Yunes  &  Szymanski  (2001:28),  ao  citar  o  pesquisador  Murphy  e  colaboradores  definem 
vulnerabilidade como a ‘suscetibilidade à deteriorização de funcionamento diante de stress’. Nesse 
sentido, a vulnerabilidade nunca se associa às diferenças individuais e às formas de lidar com elas 
associadas às dificuldades ambientais.

D. Yunes  &  Szymanski  (2001:28),  ao  citar  o  pesquisador  Murphy  e  colaboradores  definem 
vulnerabilidade como a ‘suscetibilidade à deteriorização de funcionamento diante do comportamento 
social de uma comunidade.

E. Yunes  &  Szymanski  (2001:28),  ao  citar  o  pesquisador  Murphy  e  colaboradores  definem 
vulnerabilidade como a ‘suscetibilidade à deteriorização de funcionamento diante de stress’. Nesse 
sentido, a vulnerabilidade se associa apenas ao espaço coletivo.

29. Fundamentos da Educação Social. (Fonte: Mosquera, Juan josé Mourinño; Tim, Edgar Zanini. Por uma 
Fundamentação Política da Educação Social. Educação, janeiro-abril, ano/volume XX VIII -nº 055. PUC, 
2005. p.133-141). Assinale a alternativa correta.

A. É preciso fazer a diferença entre Política e Política em Educação Social.  A política Social aparece 
como sendo a a reflexão , a subjetividade, enquanto que as Políticas de Educação Social aparecem por 



sua  vez,  como o  conjunto  das  atividades  práticas  que,  pelo  aparato  educativo  não intervém para 
transformação de um contexto social.

B. É preciso fazer a diferença entre Política e Política em Educação Social. A política Social não aparece 
como  sendo  a  reflexão  que  orienta  a  intervenção  socioeducativa,  enquanto  que  as  Políticas  de 
educação Social aparecem por sua vez, como o conjunto das atividades ou dos programas de ação de 
uma comunidade. 

C. É preciso fazer a diferença entre Política e Política em Educação Social.  A política Social aparece 
como  sendo  a  reflexão  que  orienta  a  intervenção  socioeducativa,  enquanto  que  as  Políticas  de 
educação Social aparecem por sua vez, como o conjunto das atividades ou dos programas de ação que 
o Estado produz.

D. É preciso fazer a diferença entre Política e Política em Educação Social.  A política Social aparece 
como  sendo  a  reflexão  que  orienta  a  intervenção  socioeducativa,  enquanto  que  as  Políticas  de 
educação Social aparecem por sua vez, como o conjunto das atividades ou dos programas de ação que, 
pelo aparato educativo intervém para transformação de um contexto social.

E. É preciso fazer a diferença entre Política e Política em Educação Social. A política Social orienta a 
intervenção socioeducativa para os indivíduos.

30.  LEI  ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -  CAPÍTULO I  -Das  Definições  e  dos  Objetivos. 
Assinale a alternativa correta. 

A. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

B. Art. 1º A assistência social é dever do Estado, e Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

C. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

D. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais.

E. Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

TELEFONISTA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de TELEFONISTA que é constituída de uma 
matéria:  Conhecimentos  Específicos.  A  matéria  possui  10  questões  objetivas;  cada  questão  tem cinco 
alternativas (A, B, C,  D, E),  das quais somente  uma está  correta.  Verifique  agora se a impressão deste 
caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de 
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala  de provas  antes  das 10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não 
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
1. TEXTO 01

Desmontada rede de pedofilia no Facebook

Por Filipe Tavares Serrano
Uma rede internacional  de pornografia infantil  que operava via  Facebook foi  desativada com a 

ajuda do site, disse a polícia australiana nesta sexta-feira, 27. Onze pessoas foram indiciadas na Austrália, 
Grã-Bretanha e Canadá. O grupo utilizava a rede social para expor e distribuir as imagens.

O jornal  The Sydney Morning Herald informou que o Facebook sabia sobre a pornografia e teria 
desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não havia informado à polícia.

O  Facebook e  a  Polícia  Federal  australiana  emitiram uma declaração  conjunta  em resposta  ao 
relatório dizendo que “o site tomou atitudes imediatamente após o início da investigação policial e sua 
ajuda foi essencial para desmantelar o grupo internacional de pornografia infantil”.

A  declaração  reconhece  as  dificuldades  da  rede  social  em deter  o  grupo,  já  que  os  usuários 
poderiam criar novas contas falsas após terem as suas desativadas. “É importante que os prestadores de 
serviços de conteúdo, incluindo o  Facebook, procurem constantemente por material contendo exploração 
infantil em seus sites, e, em seguida, informem as autoridades sobre seus resultados”.

A polícia australiana disse que começou a investigar o caso em março após um agente secreto ter 
criado um perfil online no Facebook e ter sido abordado por um membro do grupo ilegal.

Em  junho,  a  investigação  passou  a  agir  também  nos  Estados  Unidos,  Canadá,  Grã-Bretanha, 
Alemanha, África do Sul e Suíça. Segundo a polícia, a investigação continua.

Joe Sullivan, chefe de segurança do  Facebook, disse que um membro da sua equipe irá visitar a 
Austrália, onde a empresa não tem funcionários, em setembro para reuniões com a polícia e defensores de 
segurança infantil.

Ele disse que o Facebook e a polícia australiana estavam produzindo protocolos a fim de garantir 
que atividades ilegais sejam relatadas o mais rapidamente à polícia.
AP

http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/

TEXTO 02

Menor Perverso (Crônica publicada no jornal Gazeta de Notícias.)

É este o título, com que aparece em todos os jornais a notícia de um caso triste, - uma criança de 
três anos assassinada por outra de dez, em condições que ainda não foram bem tiradas a limpo. Diz-se que o 
"menor perverso" ensopou em espírito de vinho as roupas da vítima e ateou-lhes fogo. Propositalmente? 
parece impossível... Mas nada é impossível na vida.

O fato é que, consumado o seu ato de perversidade (ou de imprudência?) o pequeno fugiu, e andou 
vagando pelas ruas, até que, já tarde, exausto, banhado em lágrimas, foi encontrado na praça da República e 
conduzido para uma delegacia policial. E os jornais,  terminando a narração do caso triste,  pedem quase 
todos, em quase unânime acordo de ideia e de expressão, que "se castigue esse precoce facínora, cujos 
instintos precisam ser refreados". (…) 

Tive muita pena da pobre criança de três anos, morta no meio de horríveis torturas. Mas tenho 
também muita pena dessa outra criança, que uma brincadeira funesta (ou uma inconsciente moléstia moral, 
perfeitamente  curável)  levou  à  prática  de  um  ato  tão  cruel.  Nesse  pequeno  infeliz,  que  os  jornais 
consideram um grande criminoso,  há um homem que se vai perder,  por nossa culpa, -  porque não lhe 
podemos dar o tratamento que a sua enfermidade requer... 

Fonte: Obra reunida. Olavo Bilac. Editora Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1997. p. 737-738.

1. Com relação aos textos 01 e 02 é correto afirmar que

A. o texto no.1 e o texto no.2 foram publicado somente em jornais impressos.

B. o texto no.1 não foi publicado na internet.

C. o texto no. 1 e o texto no. 2 foram publicados na internet e em jornal impresso.

D. o texto no.2 foi publicado num jornal e num livro.

http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/
http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/


E. o texto no. 1 foi publicado somente em livro.

2. Com relação ao texto 01, aponte a alternativa correta. 

A. O Facebook não admite a dificuldade de deter a pedofilia na rede.

B. Segundo o Facebook, os usuários criaram novas contas falsas após terem as suas contas desativadas.

C. Segundo o Facebook, existiu a possibilidade de os usuários terem criado novas contas falsas, após as 
suas terem sido desativadas.

D. Segundo o Facebook, os usuários poderão criar novas contas falsas após terem as suas desativadas.

E. Segundo  o  Facebook, os  usuários  não  podem  criar  novas  contas  falsas  após  terem  as  suas 
desativadas.

3. Aponte a alternativa INCORRETA. 

A. O autor do texto 02 concorda que a criança de dez anos que assinou uma de três foi monstruosa.

B. Segundo  o  texto  01,  o  site  Facebook ajudou  a  polícia  a  impedir  as  atividades  de  uma  rede 
internacional de pedofilia.

C. Para  o autor  do texto  02,  a  sociedade  também é  responsável  pela  não  recuperação  de  menores 
infratores.

D. Segundo o texto 01, um funcionário do Facebook viajará à Austrália para se reunir com a polícia e 
defensores de segurança infantil.

E.  O autor do texto 02 discorda que a criança assassina seja monstruosa.

4. Assinale a alternativa que analisa os trechos abaixo corretamente

(1) O jornal The Sydney Morning Herald informou que o Facebook sabia sobre a pornografia e  
teria desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não havia informado à polícia (texto 01) 

(2)  Diz-se que o “menor perverso” ensopou em espírito de vinho as roupas e ateou-lhes fogo 
(texto 02)

(3) (...) os jornais, terminando a narração do caso triste, pedem quase todos, em quase unânime  
acordo de ideia e de expressão, que "se castigue esse precoce facínora, cujos instintos precisam 
ser refreados” (texto 02)

A. Em todos os trechos, há discurso indireto.

B. Nos dois primeiros, há discurso indireto e, no último, discurso direto.

C. Há discurso direto no primeiro trecho e discurso indireto nos demais.

D. No dois primeiros, há discurso direto e, no último, discurso indireto.

E. Há discurso direto em todos os trechos. 

5. Escolha a alternativa que está de acordo com o texto nº 01.

A. Pela declaração feita pela polícia federal e pelo site Facebook, é fácil uma rede social deter um grupo 
de pedófilos, pois não é possível criar contas novas após o bloqueio das constas suspeitas.

B. A produção de protocolos específicos está sendo providenciada para tornar mais rápido o relato de 
atividades ilegais no site Facebook à polícia.

C. Mesmo tendo funcionários do  Facebook trabalhando na Austrália, um funcionário viajará para se 
reunir com autoridades australianas.

D. O  Facebook  informou  primeiro  à  polícia  sobre  as  atividades  de  pedofilia  detectadas,  mas  não 
desativou as contas dos usuários envolvidos.



E. Segundo o jornal  The Sydney Morning Herald a rede internacional de pedofilia não utilizava o site 
para exposição e distribuição das imagens de pornografia infantil.

6. Escolha a alternativa que NÃO está de acordo com o texto nº 02.

A. A expressão menor perverso está entre aspas para indicar que expressão foi utilizada por um grupo 
de pessoas do qual o autor está excluído. 

B. Nas duas vezes em que a conjunção ou é utilizada, ela indica que o autor pensou em mais de uma 
alterativa possível para explicar os fatos narrados.

C. Olavo Bilac, autor do texto, acredita que o menino de dez anos pôs fogo na criança de três anos por 
ser perverso. 

D. Olavo Bilac não desconsidera a possibilidade de que o garoto de dez anos tenha havido de propósito.

E. Uma falha na educação moral da criança de dez anos pode ser uma das causas para o comportamento 
seu comportamento, acredita Olavo Bilac.

7. Escolha a alternativa correta segundo o texto nº 02.

A. O título do texto revela o posicionamento do autor sobre o menor que pôs fogo na criança de 03 
anos.

B. Todo o conteúdo do texto apresenta-se resumido no título.

C. Por  não  concordar  com a  designação  menor  perverso,  ela  é  retomada  pela  expressão  precoce 
facínora por Olavo Bilac.

D. É possível  perceber  que  o  autor  tem um posicionamento contrário  aos  que  chamaram o  menor 
infrator de perverso.

E. Em nenhum momento, o autor revela sua discordância com aqueles que chamaram a criança de dez 
anos de menor de perverso e precoce facínora.

TEXTO 03
O Gordo contra os pedófilos

Desta vez, Berenice é sequestrada por uma gangue de marginais envolvidos com a venda de  vídeos em que 
meninas aparecem nuas. A trama se organiza em função das investigações sobre o desaparecimento da 
namorada  do  gordo  e  da  rede  internacional  de  bandidos.  Examinando  vários  filmes  apreendidos  pelo 
delegado que realiza a operação policial, o garoto descobre pistas para encontrar Berenice. Ajudado por 
seus pais e amigos, o gordo acaba tomando a frente das investigações, conseguindo chegar ao local do 
crime antes da polícia. Berenice e outras meninas são libertadas e os bandidos capturados. A história aborda 
com coragem e sem carregar nas tintas um tema polêmico e, infelizmente, atual não apenas no Brasil, mas 
no mundo todo - o do uso de crianças por pedófilos. A linguagem e os episódios são tratados de forma 
adequada para leitores pré-adolescentes e adolescentes e, sem cair no didatismo e no discurso admonitório, 
esclarece e alerta para este crime perverso. 

Disp. em http://www.skoobs.com.br/livro/20388,, acesso em 31/08/2010.

8. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o texto 03.

A. O texto  não avalia  se  a  obra  resenhada  está  adequada a  seu público-alvo,  apenas  apresenta  um 
resumo da história do livro.

B. O texto como o todo é uma resenha, apresenta um resumo da história narrada no livro e o avalia, 
visando fornecer, ao leitor ,informação suficiente para que ele decida se quer ou não adquirir a obra.

C. Pela narração feita,  não se pode inferir que foi o Gordo quem libertou Berenice e as meninas  e 
capturou os bandidos, já que o agente da ação não está expresso. 

D. O trecho da linha 01 a 07 narra, de forma resumida ,o enredo do livro; o trecho seguinte avalia o 



livro pela história, pela linguagem adotada e por sua adequação ao público-alvo.

E. Para o autor do texto, uma das qualidades do livro é servir de alerta e esclarecimento para o crime 
perverso que é a pedofilia.

9. Com relação ao trecho abaixo, assinale a alternativa correta. 

(…) o garoto descobre pistas para encontrar Berenice. Ajudado por seus pais e amigos, o Gordo acaba 
tomando a frente das investigações, conseguindo chegar ao local do crime antes da polícia. Berenice e  
outras meninas são libertadas e os bandidos capturados. (texto 03)

A. Não há utilização da voz passiva e o Gordo, por ser o protagonista, é quem faz as ações.

B. As ações de Gordo estão na voz ativa: por ser o protagonista é ele quem faz as ações.

C. São narradas ações feitas por Berenice e outras meninas, que são as protagonistas da história.

D. Todas as frases estão na voz ativa, já que Berenice e o Gordo são os protagonistas da história.

E. Os pais e os amigos de Gordo são os protagonistas da história, pois não são agentes de ação.

10. Assinale a alternativa que está de acordo com os os textos 01, 02 e 03.

A. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: notícia, crônica e resenha.

B. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes: os textos 01 e 02 são notícias e o 03 resenha.

C. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes: os textos 01 e 02 são crônicas e o 03 resenha.

D. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: crônica, notícia e resenha.

E. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: resenha, crônica e notícia.

MATEMÁTICA
11. No interior de uma estalagmite dentro de uma caverna , cuja altura (h) dada em centímetros aumenta de 
modo constante à razão dada pela equação h(t) = t/5 onde t é o tempo dado em anos . Com base nos dados é  
correto afirmar que

A. após 10 anos, a altura da estalagmite será de 20 centímetros.

B. em um sistema de coordenada cartesianas , o gráfico de h é uma parábola.

C. para atingir a altura de 20 centímetros são necessários 100 anos.

D. decorridos 20 anos a altura da estalagmite é de 10 centímetros.

E. a função h(t) é uma função do segundo grau .

12. Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes . Para que ele possa se 
apresentar em 24 sessões com conjuntos diferentes, o número mínimo de peças ( número de paletós mais o 
número de calças ) de que ele precisa é:

A. Dez.

B Onze.

C. Catorze.

D. Oito.

E. Vinte.

13. Sabendo-se que numa pesquisa de opinião sobre a preferência dos eleitores na disputa de um cargo de 
prefeito de determinada cidade , 30 % escolheram o candidato A, 20 % escolheram o candidato B, 15 % 
escolheram o candidato C, os indecisos foram 12 % e o restante afirmou a intenção de votar em branco ou 
nulo . Com base nesses dados é correto afirmar que



A. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 38%.

B. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 30%.

C. considerando que a população da cidade seja de 150.000 habitantes o número de votos nulos ou em 
branco segundo a pesquisa será de 18.000 votos.

D. considerando que a população da cidade seja de 100.000 habitantes o número de votos nulos ou em 
branco segundo a pesquisa será de 18.000 votos.

E. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 35%.

14. Os valores pagos pelas pelos contribuintes no Brasil são os apresentados na tabela abaixo para o ano-
calendário de 2010.
Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$

Até 1.499,15 - -

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43

De 2.246,76 até 2.995,70 15,0 280,94

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62

Acima de 3.743,19 27,5 692,78

Fonte: Receita Federal.

Com base nessa tabela é correto afirmar que

A. um contribuinte cujo salário é de R$ 3.000,00 terá descontado o imposto de renda de R$152,08.

B. um contribuinte cujo salário bruto seja de R$ 5.000,00 receberá R$ 3.317,78 considerando apenas o 
desconto equivalente ao imposto de renda.

C. uma pessoa cujo desconto de imposto seja de R$ 300,00 tem seu rendimento bruto de R $ 3.000,00.

D. um contribuinte cujo salário é de R$ 3.000,00 terá descontado o valor de R$ 169,38 de seu salário.

E. um contribuinte cujo salário bruto é de R$ 8.000,00, recebe como valor liquido, depois de descontado 
o imposto de renda R$ 6.080,91.

15. Considere uma caixa de vidro fechada , cujo formato interno é o de um paralelepípedo reto retângulo, 
de dimensões 20 centímetros, 20 centímetros e 50 centímetros . A caixa contem líquido que atinge a altura 
de 16 centímetros quando uma face não quadrada está no plano horizontal. A partir desses dados é correto 
afirmar que

A. o volume do líquido contido na caixa é de 6,4 litros.

B. o volume do líquido contido na caixa é de 16 litros.

C. o volume do líquido contido na caixa é de 10 litros.

D. o volume do líquido contido na caixa é de 4 litros.

E. o volume do líquido contido na caixa é de 400litros.

16. Os lados de um triângulo medem 3 , 4 e 6 . Qual o cosseno do ângulo oposto ao maior lado?

A. 10/11/10.



B. 0,71.

C. 21/10.

D. - 11/24.

E. -0,5.

17. Na compra de um notebook que custa numa loja de importados R$ 500,00 ( quinhentos dólares) as 
opções de venda são a vista com 8 % de desconto , ou no vencimento do cartão de crédito com acréscimo 
de 2 %. Considere a relação real/dólar sendo $ 1,00 ( um dólar americano) equivalente a R 1,70 ( um real e 
setenta centavos ). A partir desses dados é correto afirmar que

A. Em caso da escolha pela compra no cartão pagarei na data do vencimento R$ 867,00.

B. Em caso de pagamento a vista pagarei R $ 680,00.

C. Em caso de pagamento a vista pagarei R$ 703,80.

D. Em caso da escolha pela compra no cartão na data do vencimento pagarei R$ 460,00.

E. A média do valor a vista e do valor de compra no cartão é R$ 490,00.

18. Para a reforma de uma casa , é necessário o trabalho de 6 homens trabalhando 4 dias de 8 horas . (Para o 
término de tudo que é necessário ser feito na casa ). Nestas condições é correto afirmar que

A. Devido a impossibilidade de trabalho de um dos homens a quantidade de dias de trabalho com 6 
horas diárias passa a ser de 3 dias.

B. Trabalhando 8 dias de 6 horas serão necessários 4 homens trabalhando.

C. Trabalhando 8 dias de 6 horas serão necessários 8 homens trabalhando 

D. Trabalhando 6 dias de 8 horas serão necessários 5 homens trabalhando

E. Trabalhando 3 dias de 8 horas serão necessários 10 homens 

19. Considere a trajetória de um móvel sobre um plano cartesiano Oxy em linha reta da seguinte forma. O 
móvel passa pelo ponto (2,1) e após alguns instantes pelo ponto (5,3) Desta forma é correto afirmar que

A. A trajetória do móvel é dada pela reta x + 2y -3 = 0.

B. A trajetória do móvel é dada pela reta 2x – 3y -1 = 0.

C. A trajetória do móvel é descrita por uma elipse.

D. A trajetória do móvel é dada por -x – 2y +3 = 0.

E. A trajetória do móvel é dada por x + y -7 =0.

20.  Num tratamento  médico  para o  acompanhamento  do paciente  em seu tratamento o profissional  da 
medicina  define  as  datas  das  consultas  através  de  uma  progressão  geométrica.  Sabendo  que  a  quinta 
consulta ocorreu 81 dias após a primeira consulta é correto afirmar que

A. a razão dessa progressão é logaritmo de 8 na base 2.

B. a razão dessa progressão é 2.

C. a razão dessa progressão é 1/3.

D. a razão dessa progressão é 5.

E. a razão dessa progressão é 27.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TELEFONISTA
21. Em um orgão ou empresa, qual o melhor procedimento que uma telefonista devera fazer ao atender uma 
ligação externa?

A. Dizer alô, pedir quem esta falando e solicitar o número do ramal que a pessoa deseja falar.



B. Identificar o orgão ou empresa, fazer a saudação, identificar-se, e transferir ao ramal desejado.

C. Perguntar quem esta falando, fazer a saudação, e transferir ao ramal desejado.

D. Atender a ligação, pedir o ramal desejado, sem fazer a saudação e em seguida identificar a empresa.

E. Esperar a pessoa identificar-se, fazer uma saudação, transferir ao ramal e identificar a empresa.

22. Para fazer uma discagem direta a distância (DDD) é necessário discar

A o número do telefone desejado, DDD e a operadora.

B. DDD, a operadora e o número do telefone desejado.

C. o código de área, o DDD, e o número do telefone desejado.

D. DDD, o número do telefone desejado e a operadora.

E. a operadora, DDD e o número do telefone desejado.

23. Dos números dos telefones dos serviços de Emergência, assinale a alternativa INCORRETA.

A. 190 polícia militar / 192 pronto socorro / 193 corpo de bombeiros / 102 auxilio a lista

B. 193 corpo de bombeiros / 194 polícia federal / 197 polícia civil / 191 polícia rodoviária federal

C. 190 polícia federal / 192 auxílio a lista / 193 pronto socorro / 199 polícia militar

D. 192 pronto socorro / 191 polícia rodoviária federal / 199 defesa civil / 197 polícia civil

E. 199 defesa civil / 102 auxílio a lista / 190 polícia militar / 192 pronto socorro

24. Foi solicitado uma ligação local a cobrar para a telefonista, qual o procedimento correto?

A. 9090 + DDD + número do telefone desejado.

B. Número do telefone desejado + DDD + 9090.

C. 9090 + número do telefone desejado.

D. Número do telefone desejado + 9090 + DDD.

E. 9 + DDD + número telefone desejado.

25. Para uma uma comunicação eficaz, quais elementos são necessários?

A. Emissor, Objetivo e Mensagem.

B. Receptor, Mensagem e Canal.

C. Objetivo, Mensagem e Canal.

D. Emissor, Receptor, Mensagem e Canal.

E. Mensagem, Canal e Objetivo.

26. Para fazer uma ligação Internacional através do sistema DDI, qual o procedimento correto?

A. Código internacional, código da prestadora, código do país, código da cidade e o número do telefone 
desejado.

B. Código da prestadora, código do país, código internacional, código da área e o número do destino.

C. Código da cidade, código da prestadora, código do país, código internacional e o número do telefone 
desejado.

D. Código do país, código da área, código da prestadora, código internacional e o número do telefone 
desejado.

E. Código internacional, código do país, código da operadora e o número do destino.



27. Com relação ás atividades desenvolvidas por uma telefonista, assinale a resposta INCORRETA.

A. Atender  todas  as  ligações  externas  e  internas  com  educação,  encaminhar  e  fazer  as  ligações 
solicitadas.

B. Atender as pessoas que estão na sua sala e somente depois a pessoa que esta na ligação em espera.

C. Manter sigilo nas ligações recebidas e feitas do orgão ou empresa, ser profissional.

D Ter conhecimento de equipamentos da mesa operadora, zelar e cuidar dos mesmos.

E. Ter sempre papel e caneta na mão, listas telefônicas e ramais atualizados para melhor atendimento.

28. Um elemento muito importante na função de uma telefonista é a voz, por isso ela deverá

A. ter a voz fina, não ter tom expressivo e forte, falar alto ao atender a ligação.

B. ter a voz grossa, falar muito alto, ter a pronúncia correta, não ter a voz clara.

C. voz normal, ter tom agradável, mas não ter a voz clara, não ter pronúncia correta.

D. ser clara, ter pronúncia correta, ter tom agradável, ser expressiva e natural.

E. ter tom agradável mas forte, não ser expressiva e natural, ser clara.

29. Qual o procedimento que deve ser utilizado pela telefonista no atendimento ao público?

A. Procurar atender as solicitações de quem esta ligando.

B. Dar pouco atenção a pessoa que esta ligando e transferir a ligação.

C. Transferir os próprios problemas ao atender.

D. Atender a ligação mas não resolver os problemas e desligar.

E. Falar muito com a pessoa e ouvir pouco.

30. Como deverá ser digitado o código da operadora de longa distância nacional, assinale a resposta correta.

A. No final da digitação do número de telefone a ser chamado.

B. Antes do zero que significa que é uma chamada de longa distância nacional.

C. Entre o zero que significa ligação de longa distância nacional e o código do telefone a ser chamado.

D. Logo após os dois zeros que significa que uma chamada é de longa distância nacional.

E. Deverá ser digitado logo após o código de área da cidade do telefone a ser chamado.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, EN-
SINO FUNDAMENTAL DE 1ª a 4ª SÉRIE e 

ENSINO FUNDAMENTAL

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
que é constituída de seis matérias: Língua Portuguesa, Matemática, Fundamentos da Educação, Geogra-
fia, História e Ciências. As matérias possuem, respectivamente, 10, 10, 10, 10, 10 e 10 questões objetivas; 
cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a 
impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses 
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para preen-
cher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer ou-
tro tipo de caneta.

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclas-
sificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há pre-
visão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é per-
mitido anotar as respostas dadas.



LÍNGUA PORTUGUESA
1. TEXTO 01

Desmontada rede de pedofilia no Facebook

Por Filipe Tavares Serrano
Uma rede internacional de pornografia infantil que operava via Facebook foi desativada com a aju-

da do site, disse a polícia australiana nesta sexta-feira, 27. Onze pessoas foram indiciadas na Austrália, Grã-
Bretanha e Canadá. O grupo utilizava a rede social para expor e distribuir as imagens.

O jornal  The Sydney Morning Herald  informou que o Facebook sabia sobre a pornografia e teria 
desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não havia informado à polícia.

O Facebook e a Polícia Federal australiana emitiram uma declaração conjunta em resposta ao rela-
tório dizendo que “o site tomou atitudes imediatamente após o início da investigação policial e sua ajuda foi 
essencial para desmantelar o grupo internacional de pornografia infantil”.

A declaração reconhece as dificuldades da rede social em deter o grupo, já que os usuários poderi-
am criar novas contas falsas após terem as suas desativadas. “É importante que os prestadores de serviços 
de conteúdo, incluindo o Facebook, procurem constantemente por material contendo exploração infantil em 
seus sites, e, em seguida, informem as autoridades sobre seus resultados”.

A polícia australiana disse que começou a investigar o caso em março após um agente secreto ter 
criado um perfil online no Facebook e ter sido abordado por um membro do grupo ilegal.

Em junho, a investigação passou a agir também nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Alema-
nha, África do Sul e Suíça. Segundo a polícia, a investigação continua.

Joe Sullivan, chefe de segurança do  Facebook, disse que um membro da sua equipe irá visitar a 
Austrália, onde a empresa não tem funcionários, em setembro para reuniões com a polícia e defensores de 
segurança infantil.

Ele disse que o Facebook e a polícia australiana estavam produzindo protocolos a fim de garantir 
que atividades ilegais sejam relatadas o mais rapidamente à polícia.
AP

http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/

TEXTO 02

Menor Perverso (Crônica publicada no jornal Gazeta de Notícias.)

É este o título, com que aparece em todos os jornais a notícia de um caso triste, - uma criança de 
três anos assassinada por outra de dez, em condições que ainda não foram bem tiradas a limpo. Diz-se que o 
"menor perverso" ensopou em espírito de vinho as roupas da vítima e ateou-lhes fogo. Propositalmente? pa-
rece impossível... Mas nada é impossível na vida.

O fato é que, consumado o seu ato de perversidade (ou de imprudência?) o pequeno fugiu, e andou 
vagando pelas ruas, até que, já tarde, exausto, banhado em lágrimas, foi encontrado na praça da República e 
conduzido para uma delegacia policial. E os jornais, terminando a narração do caso triste, pedem quase to-
dos, em quase unânime acordo de ideia e de expressão, que "se castigue esse precoce facínora, cujos instin-
tos precisam ser refreados". (…) 

Tive muita pena da pobre criança de três anos, morta no meio de horríveis torturas. Mas tenho tam-
bém muita pena dessa outra criança, que uma brincadeira funesta (ou uma inconsciente moléstia moral, per-
feitamente curável) levou à prática de um ato tão cruel. Nesse pequeno infeliz, que os jornais consideram 
um grande criminoso, há um homem que se vai perder, por nossa culpa, - porque não lhe podemos dar o tra-
tamento que a sua enfermidade requer... 

Fonte: Obra reunida. Olavo Bilac. Editora Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1997. p. 737-738.

1. Com relação aos textos 01 e 02 é correto afirmar que

A. o texto no.1 e o texto no.2 foram publicado somente em jornais impressos.

B. o texto no.1 não foi publicado na internet.

C. o texto no. 1 e o texto no. 2 foram publicados na internet e em jornal impresso.

D. o texto no.2 foi publicado num jornal e num livro.

http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/
http://blogs.estadao.com.br/link/desmontada-rede-australiana-de-pedofilia-no-facebook/


E. o texto no. 1 foi publicado somente em livro.

2. Com relação ao texto 01, aponte a alternativa correta. 

A. O Facebook não admite a dificuldade de deter a pedofilia na rede.

B. Segundo o Facebook, os usuários criaram novas contas falsas após terem as suas contas desativadas.

C. Segundo o Facebook, existiu a possibilidade de os usuários terem criado novas contas falsas, após as 
suas terem sido desativadas.

D. Segundo o Facebook, os usuários poderão criar novas contas falsas após terem as suas desativadas.

E. Segundo o Facebook, os usuários não podem criar novas contas falsas após terem as suas desativa-
das.

3. Aponte a alternativa INCORRETA. 

A. O autor do texto 02 concorda que a criança de dez anos que assinou uma de três foi monstruosa.

B. Segundo o texto 01, o site Facebook ajudou a polícia a impedir as atividades de uma rede internacio-
nal de pedofilia.

C. Para o autor do texto 02, a sociedade também é responsável pela não recuperação de menores infra-
tores.

D. Segundo o texto 01, um funcionário do Facebook viajará à Austrália para se reunir com a polícia e 
defensores de segurança infantil.

E.  O autor do texto 02 discorda que a criança assassina seja monstruosa.

4. Assinale a alternativa que analisa os trechos abaixo corretamente

(1) O jornal The Sydney Morning Herald informou que o Facebook sabia sobre a pornografia e  
teria desativado as contas dos usuários envolvidos, mas não havia informado à polícia (texto 01) 

(2) Diz-se que o “menor perverso” ensopou em espírito de vinho as roupas e ateou-lhes fogo (tex-
to 02)

(3) (...) os jornais, terminando a narração do caso triste, pedem quase todos, em quase unânime  
acordo de ideia e de expressão, que "se castigue esse precoce facínora, cujos instintos precisam  
ser refreados” (texto 02)

A. Em todos os trechos, há discurso indireto.

B. Nos dois primeiros, há discurso indireto e, no último, discurso direto.

C. Há discurso direto no primeiro trecho e discurso indireto nos demais.

D. No dois primeiros, há discurso direto e, no último, discurso indireto.

E. Há discurso direto em todos os trechos. 

5. Escolha a alternativa que está de acordo com o texto nº 01.

A. Pela declaração feita pela polícia federal e pelo site Facebook, é fácil uma rede social deter um grupo 
de pedófilos, pois não é possível criar contas novas após o bloqueio das constas suspeitas.

B. A produção de protocolos específicos está sendo providenciada para tornar mais rápido o relato de 
atividades ilegais no site Facebook à polícia.

C. Mesmo tendo funcionários do  Facebook trabalhando na Austrália, um funcionário viajará para se 
reunir com autoridades australianas.

D. O Facebook informou primeiro à polícia sobre as atividades de pedofilia detectadas, mas não desati-
vou as contas dos usuários envolvidos.



E. Segundo o jornal  The Sydney Morning Herald a rede internacional de pedofilia não utilizava o site 
para exposição e distribuição das imagens de pornografia infantil.

6. Escolha a alternativa que NÃO está de acordo com o texto nº 02.

A. A expressão menor perverso está entre aspas para indicar que expressão foi utilizada por um grupo 
de pessoas do qual o autor está excluído. 

B. Nas duas vezes em que a conjunção ou é utilizada, ela indica que o autor pensou em mais de uma al-
terativa possível para explicar os fatos narrados.

C. Olavo Bilac, autor do texto, acredita que o menino de dez anos pôs fogo na criança de três anos por 
ser perverso. 

D. Olavo Bilac não desconsidera a possibilidade de que o garoto de dez anos tenha havido de propósito.

E. Uma falha na educação moral da criança de dez anos pode ser uma das causas para o comportamento 
seu comportamento, acredita Olavo Bilac.

7. Escolha a alternativa correta segundo o texto nº 02.

A. O título do texto revela o posicionamento do autor sobre o menor que pôs fogo na criança de 03 
anos.

B. Todo o conteúdo do texto apresenta-se resumido no título.

C. Por não concordar com a designação menor perverso, ela é retomada pela expressão precoce facíno-
ra por Olavo Bilac.

D. É possível perceber que o autor tem um posicionamento contrário aos que chamaram o menor infra-
tor de perverso.

E. Em nenhum momento, o autor revela sua discordância com aqueles que chamaram a criança de dez 
anos de menor de perverso e precoce facínora.

TEXTO 03
O Gordo contra os pedófilos

Desta vez, Berenice é sequestrada por uma gangue de marginais envolvidos com a venda de  vídeos em que 
meninas aparecem nuas. A trama se organiza em função das investigações sobre o desaparecimento da na-
morada do gordo e da rede internacional de bandidos. Examinando vários filmes apreendidos pelo delegado 
que realiza a operação policial, o garoto descobre pistas para encontrar Berenice. Ajudado por seus pais e 
amigos, o gordo acaba tomando a frente das investigações, conseguindo chegar ao local do crime antes da 
polícia. Berenice e outras meninas são libertadas e os bandidos capturados. A história aborda com coragem 
e sem carregar nas tintas um tema polêmico e, infelizmente, atual não apenas no Brasil, mas no mundo todo 
- o do uso de crianças por pedófilos. A linguagem e os episódios são tratados de forma adequada para leito-
res pré-adolescentes e adolescentes e, sem cair no didatismo e no discurso admonitório, esclarece e alerta 
para este crime perverso. 

Disp. em http://www.skoobs.com.br/livro/20388,, acesso em 31/08/2010.

8. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o texto 03.

A. O texto não avalia se a obra resenhada está adequada a seu público-alvo, apenas apresenta um resu-
mo da história do livro.

B. O texto como o todo é uma resenha, apresenta um resumo da história narrada no livro e o avalia, vi-
sando fornecer, ao leitor ,informação suficiente para que ele decida se quer ou não adquirir a obra.

C. Pela narração feita, não se pode inferir que foi o Gordo quem libertou Berenice e as meninas e captu-
rou os bandidos, já que o agente da ação não está expresso. 

D. O trecho da linha 01 a 07 narra, de forma resumida ,o enredo do livro; o trecho seguinte avalia o li-



vro pela história, pela linguagem adotada e por sua adequação ao público-alvo.

E. Para o autor do texto, uma das qualidades do livro é servir de alerta e esclarecimento para o crime 
perverso que é a pedofilia.

9. Com relação ao trecho abaixo, assinale a alternativa correta. 

(…) o garoto descobre pistas para encontrar Berenice. Ajudado por seus pais e amigos, o Gordo acaba to-
mando a frente das investigações, conseguindo chegar ao local do crime antes da polícia. Berenice e ou-
tras meninas são libertadas e os bandidos capturados. (texto 03)

A. Não há utilização da voz passiva e o Gordo, por ser o protagonista, é quem faz as ações.

B. As ações de Gordo estão na voz ativa: por ser o protagonista é ele quem faz as ações.

C. São narradas ações feitas por Berenice e outras meninas, que são as protagonistas da história.

D. Todas as frases estão na voz ativa, já que Berenice e o Gordo são os protagonistas da história.

E. Os pais e os amigos de Gordo são os protagonistas da história, pois não são agentes de ação.

10. Assinale a alternativa que está de acordo com os os textos 01, 02 e 03.

A. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: notícia, crônica e resenha.

B. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes: os textos 01 e 02 são notícias e o 03 resenha.

C. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes: os textos 01 e 02 são crônicas e o 03 resenha.

D. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: crônica, notícia e resenha.

E. Os textos pertencem a gêneros jornalísticos diferentes, respectivamente: resenha, crônica e notícia.

MATEMÁTICA
11. No interior de uma estalagmite dentro de uma caverna , cuja altura (h) dada em centímetros aumenta de 
modo constante à razão dada pela equação h(t) = t/5 onde t é o tempo dado em anos . Com base nos dados é  
correto afirmar que

A. após 10 anos, a altura da estalagmite será de 20 centímetros.

B. em um sistema de coordenada cartesianas , o gráfico de h é uma parábola.

C. para atingir a altura de 20 centímetros são necessários 100 anos.

D. decorridos 20 anos a altura da estalagmite é de 10 centímetros.

E. a função h(t) é uma função do segundo grau .

12. Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes . Para que ele possa se 
apresentar em 24 sessões com conjuntos diferentes, o número mínimo de peças ( número de paletós mais o 
número de calças ) de que ele precisa é:

A. Dez.

B Onze.

C. Catorze.

D. Oito.

E. Vinte.

13. Sabendo-se que numa pesquisa de opinião sobre a preferência dos eleitores na disputa de um cargo de 
prefeito de determinada cidade , 30 % escolheram o candidato A, 20 % escolheram o candidato B, 15 % es-
colheram o candidato C, os indecisos foram 12 % e o restante afirmou a intenção de votar em branco ou 
nulo . Com base nesses dados é correto afirmar que



A. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 38%.

B. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 30%.

C. considerando que a população da cidade seja de 150.000 habitantes o número de votos nulos ou em 
branco segundo a pesquisa será de 18.000 votos.

D. considerando que a população da cidade seja de 100.000 habitantes o número de votos nulos ou em 
branco segundo a pesquisa será de 18.000 votos.

E. a soma dos indecisos com os que afirmam votar em branco ou nulo é de 35%.

14. Os valores pagos pelas pelos contribuintes no Brasil são os apresentados na tabela abaixo para o ano-ca-
lendário de 2010.
Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$

Até 1.499,15 - -

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43

De 2.246,76 até 2.995,70 15,0 280,94

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62

Acima de 3.743,19 27,5 692,78

Fonte: Receita Federal.

Com base nessa tabela é correto afirmar que

A. um contribuinte cujo salário é de R$ 3.000,00 terá descontado o imposto de renda de R$152,08.

B. um contribuinte cujo salário bruto seja de R$ 5.000,00 receberá R$ 3.317,78 considerando apenas o 
desconto equivalente ao imposto de renda.

C. uma pessoa cujo desconto de imposto seja de R$ 300,00 tem seu rendimento bruto de R $ 3.000,00.

D. um contribuinte cujo salário é de R$ 3.000,00 terá descontado o valor de R$ 169,38 de seu salário.

E. um contribuinte cujo salário bruto é de R$ 8.000,00, recebe como valor liquido, depois de descontado 
o imposto de renda R$ 6.080,91.

15. Considere uma caixa de vidro fechada , cujo formato interno é o de um paralelepípedo reto retângulo, 
de dimensões 20 centímetros, 20 centímetros e 50 centímetros . A caixa contem líquido que atinge a altura 
de 16 centímetros quando uma face não quadrada está no plano horizontal. A partir desses dados é correto 
afirmar que

A. o volume do líquido contido na caixa é de 6,4 litros.

B. o volume do líquido contido na caixa é de 16 litros.

C. o volume do líquido contido na caixa é de 10 litros.

D. o volume do líquido contido na caixa é de 4 litros.

E. o volume do líquido contido na caixa é de 400litros.

16. Os lados de um triângulo medem 3 , 4 e 6 . Qual o cosseno do ângulo oposto ao maior lado?

A. 10/11/10.



B. 0,71.

C. 21/10.

D. - 11/24.

E. -0,5.

17. Na compra de um notebook que custa numa loja de importados R$ 500,00 ( quinhentos dólares) as op-
ções de venda são a vista com 8 % de desconto , ou no vencimento do cartão de crédito com acréscimo de 2 
%. Considere a relação real/dólar sendo $ 1,00 ( um dólar americano) equivalente a R 1,70 ( um real e se-
tenta centavos ). A partir desses dados é correto afirmar que

A. Em caso da escolha pela compra no cartão pagarei na data do vencimento R$ 867,00.

B. Em caso de pagamento a vista pagarei R $ 680,00.

C. Em caso de pagamento a vista pagarei R$ 703,80.

D. Em caso da escolha pela compra no cartão na data do vencimento pagarei R$ 460,00.

E. A média do valor a vista e do valor de compra no cartão é R$ 490,00.

18. Para a reforma de uma casa , é necessário o trabalho de 6 homens trabalhando 4 dias de 8 horas . (Para o 
término de tudo que é necessário ser feito na casa ). Nestas condições é correto afirmar que

A. Devido a impossibilidade de trabalho de um dos homens a quantidade de dias de trabalho com 6 ho-
ras diárias passa a ser de 3 dias.

B. Trabalhando 8 dias de 6 horas serão necessários 4 homens trabalhando.

C. Trabalhando 8 dias de 6 horas serão necessários 8 homens trabalhando 

D. Trabalhando 6 dias de 8 horas serão necessários 5 homens trabalhando

E. Trabalhando 3 dias de 8 horas serão necessários 10 homens 

19. Considere a trajetória de um móvel sobre um plano cartesiano Oxy em linha reta da seguinte forma. O 
móvel passa pelo ponto (2,1) e após alguns instantes pelo ponto (5,3) Desta forma é correto afirmar que

A. A trajetória do móvel é dada pela reta x + 2y -3 = 0.

B. A trajetória do móvel é dada pela reta 2x – 3y -1 = 0.

C. A trajetória do móvel é descrita por uma elipse.

D. A trajetória do móvel é dada por -x – 2y +3 = 0.

E. A trajetória do móvel é dada por x + y -7 =0.

20. Num tratamento médico para o acompanhamento do paciente em seu tratamento o profissional da medi-
cina define as datas das consultas através de uma progressão geométrica. Sabendo que a quinta consulta 
ocorreu 81 dias após a primeira consulta é correto afirmar que

A. a razão dessa progressão é logaritmo de 8 na base 2.

B. a razão dessa progressão é 2.

C. a razão dessa progressão é 1/3.

D. a razão dessa progressão é 5.

E. a razão dessa progressão é 27.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
21. Como é para Piaget o esquema mínimo de todo raciocínio pré-formista?

A. Há uma coisa mais ou menos dada que não se atualiza, portanto, não evolui com o simples contato 
gratificante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.



B. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, porém, não evolui com o simples contato grati-
ficante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.

C. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, isto é, que evolui graças ao simples contato 
gratificante ou frustrante com uma realidade pensada como seu exterior.

D. Há uma coisa mais ou menos já dada que ao evoluir depende do contato com uma realidade pensada 
como seu exterior.

E. Há uma coisa mais ou menos já dada que se atualiza, exclusivamente, pelo contato gratificante com 
uma realidade pensada como seu exterior.

22. A perspectiva sócio-histórica baseia-se na tentativa de superar os reducionismos das concepções empi-
ristas e idealistas, o que se evidencia nas teorias de Vygotsky (1896-1934) ao procurar construir uma nova 
psicologia. Essa nova psicologia proposta pelo autor deveria

A. refletir o indivíduo de forma parcial, levando em consideração apenas os aspectos externos.

B. refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando dialeticamente os aspectos externos com os inter-
nos.

C. refletir o indivíduo em sua totalidade sem considerar a articulação entre os aspectos externos e inter-
nos.

D. refletir o indivíduo de forma parcial, levando em consideração apenas os aspectos internos.

E. refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando os aspectos externos com os internos de forma es-
tática.

23. A constituição de 1937 introduz o ensino profissionalizante e a obrigatoriedade de as indústrias e sindi-
catos criarem escolas de aprendizagem, além de declarar obrigatória a disciplina de educação moral e polí-
tica. Em consequência são criadas as

A. escolas religiosas.

B. escolas sindicais.

C. escolas científicas.

D. escolas técnicas profissionalizantes.

E. escolas técnicas não-profissionalizantes.

24. A constituição de 1946 fixa a necessidade de elaboração de novas leis e diretrizes para o ensino, mas, 
apenas em 1961 foi sancionada a primeira LDB (Lei 4.024/61), resultado de compromisso entre duas ten-
dências: um projeto de lei que faz concessão às classes trabalhadoras, propondo a extensão da rede escolar 
gratuita e outro projeto de lei que pregava a privatização do ensino. Este último despertou a reação de inte-
lectuais e educadores, culminando em 1959 com a segunda grande campanha nacional em defesa do ensino 
público e gratuito, intitulado

A. Manifesto dos Educadores.

B. Manifesto dos Políticos.

C. Manifesto dos Estudantes.

D. Manifesto da Igreja.

E. Manifesto Popular.

25. A Constituição de 1988 estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado, tornando a edu-
cação infantil etapa constitutiva da organização da educação nacional. Com isso, ela perdeu a condição an-
terior de área assistencial e é responsabilidade administrativa prioritária

A. dos Estados.



B. da União

C. dos Municípios.

D. da Família.

E. da Igreja.

26.  Em 1996 foi  promulgada a  nova Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  LDB (Lei  n 
9394/96). Nela ficou determinado que a Educação Escolar compõe-se de: Educação Básica e Educação Su-
perior. A Educação Básica é formada pela

A. Educação Especial, ensino fundamental e ensino médio.

B. Educação Infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.

C. Educação Infantil e ensino fundamental.

D. Educação Infantil, ensino fundamental e ensino superior.

E. Educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio.

27. O artigo 29 da LDB preconiza que a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade. Diante disto, é correto afirmar que

A. a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica.

B. a Educação Infantil é a etapa intermediária da educação básica.

C. a Educação Infantil é a última etapa da educação básica.

D. a Educação Infantil é única etapa da educação básica.

E. a Educação Infantil não compõe a educação básica.

28. A Educação Especial é referenciada no Capítulo V da LDB (artigos 58; 59 e 60) como uma modalidade 
de educação escolar, determinando que os sistemas de ensino assegurem aos educandos com necessidades 
especiais o acompanhamento por

A. professores sem especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializa-
do.

B. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializa-
do, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns.

C. professores com especialização adequada exclusivamente em nível superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 
nas classes comuns.

D. professores com especialização adequada exclusivamente em nível médio, para atendimento especi-
alizado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns.

E. professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento exclusivo 
aos educandos com necessidades especiais, sem propiciar a integração desses educandos nas classes 
comuns.

29. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil é um documento produzido pelo MEC que 
integra a série de documentos Parâmetros Curriculares Nacionais. A versão final do RCNEI , divulgada a 
partir de outubro de 1998, permite constatar a presença de conceitos como: criança, educar, cuidar, brincar, 
relações creche-família, professor de educação infantil, educar crianças com necessidades especiais, entre 
outros. Sobre o RCNEI, é correto afirmar que



A. trata-se do único documento capaz de servir para os professores da educação infantil refletirem sobre 
o trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação.

B. trata-se de um dos documentos que podem servir para os professores da educação infantil refletirem 
sobre o trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação.

C. trata-se de um documento capaz de servir para os professores da educação infantil refletirem sobre o 
trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação, em 
substituição as Diretrizes Curriculares Nacionais.

D. trata-se de um documento capaz de servir para os profissionais da educação refletirem sobre o traba-
lho a ser realizado com adolescentes em instituições coletivas de educação.

E. trata-se de um documento obrigatório, capaz de nortear o trabalho com as crianças de 0 a 6 anos em 
instituições coletivas de educação, exclusivamente na organização de conteúdos escolares.

30. De acordo com ARANHA (1998), o conhecimento não está no sujeito, como queriam os inatistas, nem 
no objeto, como diziam os empiristas, mas resulta da interação entre ambos. As tendências pedagógicas que 
valorizam as ideias interacionistas concebem o conhecimento como

A. resultado de técnicas que produzem indivíduos competentes para o mercado de trabalho, transmitin-
do, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas.

B. resultado de técnicas de aprendizagem receptiva e mecânica, sem se considerar as características 
próprias de cada idade.

C. resultado da ação que se passa entre o sujeito e um objeto.

D. resultado de técnicas específicas e modeladoras do comportamento humano.

E. resultado de técnicas específicas que propiciam a aprendizagem sem intermediação do professor ou 
do meio. 

GEOGRAFIA
31. Considerando a estrutura e as dinâmicas internas do planeta Terra, pode-se afirmar que

A. o afastamento entre placas tectônicas é o processo responsável pela formação das grandes cadeias de 
montanha do mundo, tendo como um dos exemplos a Cordilheira dos Andes.

B. as forças internas, provenientes do calor do núcleo, são as principais responsáveis pelo processo de 
denudação das formas de relevo. 

C. as correntes de convecção ocorrem no manto e geram força suficiente para mover os continentes e 
provocar transformações na fisionomia do relevo, como o soerguimento de montanhas.

D. a formação do Oceano Atlântico resulta do choque e da subducção da placa sul-americana diante da 
placa africana. 

E. o manto é a camada mais rígida da Terra, sendo constituído por rochas em estado sólido.

32. Sobre os processos físicos que afetam os solos, é INCORRETO afirmar que

A. o processo de desertificação ocorre, geralmente, em áreas com baixos índices de precipitação, desse 
modo, países tropicais como o Brasil não são afetados por esse fenômeno.

B. a erosão é um fenômeno natural provocado pela água ou pelo vento que transportam as partículas su-
perficiais do solo.

C. a salinização torna o solo improdutivo e ocorre, geralmente, em áreas de baixa precipitação pluvio-
métrica, como o norte de Minas Gerais.

D. a erosão provoca perda de nutrientes e de matéria orgânica, reduzindo a produtividade agrícola da 
terra.

E. os processos de queimada tornam os solos mais vulneráveis à ação da chuva e interferem no ciclo hi-
drológico.



33. Considerando a localização do Município de Campo Mourão, é correto afirmar que ele

A. encontra-se no Segundo Planalto Paranaense,  caracterizado por altitudes  que variam entre 500 e 
2200 metros.

B. situa-se na região climática denominada de Subtropical úmida marítima, com temperaturas geral-
mente entre 18 e 220 C, com chuvas abundantes acima de 2.000 mm.

C. faz parte do Primeiro Planalto Paranaense e tem seu relevo marcado pela presença de espigões alon-
gados e vales profundos. 

D. está sobre a escarpa arenito-basáltica que constitui a borda do Primeiro Planalto Paranaense. 

E. está sobre o planalto de Campo Mourão, compreendido entre os rios Ivaí, Piquiri e Paraná, que cons-
titui uma sub-unidade do terceiro planalto paranaense.

34. Sobre as dinâmicas climáticas, NÃO se pode afirmar que

A. Uma frente fria é formada pelo encontro entre duas massas de ar, uma polar fria e uma tropical quen-
te que é empurrada para altitudes maiores, se resfriando e provocando vento e chuvas.

B. As monções na Ásia caracterizam-se pela ocorrência de chuvas torrenciais e constantes no verão, que 
causam enchentes e inundações frequentes em áreas urbanizadas.

C. No Brasil, o inverno é marcado pelo predomínio das massas de ar tropical e equatorial em todo o ter-
ritório brasileiro, anulando a entrada da massa de ar polar.

D. O fenômeno El-Niño caracteriza-se pelo aquecimento acima da média das águas superficiais em al-
gumas áreas do Oceano Pacífico.

E. Os ventos alísios são massas que movimentam-se a baixas altitudes das faixas subtropicais para o 
Equador, em ambos hemisférios.

35. Considerando as correntes imigratórias para o Brasil, pode-se afirmar que

A. a partir do final do século XIX e início do século XX, a atividade mineradora foi a principal força de 
atração das correntes imigratórias européias para o Brasil.

B. os fluxos imigratórios se intensificaram no Brasil a partir da década de 1930, pelo apoio das políticas 
implementadas pelo governo brasileiro que visavam a atração de mão-de-obra imigrante qualificada 
para a indústria nacional em crescimento.

C. a lavoura cafeeira, no final do século XIX, reduziu a atratividade do Brasil para os imigrantes euro-
peus, que chegavam já qualificados para trabalhar nas indústrias e não para o trabalho no campo.

D. na região Sul, o fundamento inicial da imigração foi a ocupação e posse do território nacional, tendo 
os imigrantes europeus se estabelecido em pequenas propriedades interioranas.

E. os fluxos imigratórios se restringiram no Brasil às regiões Sul e Sudeste.

36. Sobre a urbanização no Brasil, é INCORRETO afirmar que

A. o processo de industrialização, intensificado após a Segunda Guerra Mundial, foi um dos fatores que 
explicam o rápido crescimento da urbanização no Brasil.

B. a modernização técnica e a concentração fundiária foram fatores fundamentais para o êxodo rural e 
para o crescimento das taxas de urbanização.

C. a metropolização é uma das marcas da urbanização brasileira, com cidades de mais de um milhão de 
habitantes, que concentram força produtiva, nas indústrias ou nos serviços, e desenvolvimento tecno-
lógico e científico.

D. até o início da década de 1970, a região Sul tinha um ritmo de urbanização lento devido a sua estru-
tura agrária, familiar e policultora.

E. a região Sudeste é a mais urbanizada do país, devido à forte concentração industrial, enquanto a re-



gião Centro-Oeste apresenta as menores taxas de urbanização do país, devido à intensa atividade 
agrícola que retém os trabalhadores no campo.

37. Tendo por base a rede urbana brasileira, é correto afirmar que

A. São Paulo é o centro hegemônico da rede urbana brasileira, concentra a maior diversidade de servi-
ços e possui a maior área de influência entre as metrópoles brasileiras. 

B. a metrópole do Rio de Janeiro tem crescentemente desafiado a posição hegemônica de São Paulo na 
hierarquia urbana brasileira, principalmente nas duas últimas décadas pelo crescimento da indústria 
audiovisual.

C. na região Sul, as seguintes metrópoles nacionais rivalizam seu forte poder de influência: Curitiba, 
Florianópolis e Porto Alegre. 

D. Belém constitui a única metrópole da região Norte, não tendo outras cidades rivais na rede urbana 
amazonense.

E. no nordeste, as metrópoles nacionais concentram-se no interior, o que se deriva das atividades agro-
exportadoras praticadas nessa região.

38. Sobre as fontes de energia, é INCORRETO afirmar que

A. o petróleo tem origem fóssil e, atualmente, ainda é a principal matriz energética para as atividades 
econômicas.

B. o carvão mineral foi a principal fonte de energia da Primeira Revolução Industrial, atualmente tor-
nou-se obsoleto e não está entre as principais fontes de energia no mundo. 

C. os acidentes de Three Mile Island, nos Estados Unidos, e de Chernobyl, na Ucrânia, chamaram aten-
ção para os riscos da produção de energia nuclear.

D. a transformação do gás metano produzido nos aterros sanitários além de constituir uma fonte de 
energia alternativa, ainda apresenta-se como uma opção viável para frear a emissão de gases que pro-
vocam o efeito estufa.

E. a proposta de construção da Usina de Belo Monte, no Rio Xingú, Pará, reforça a importância das hi-
drelétricas na matriz energética brasileira.

39. Considerando os sistemas hidrográficos parananenses, pode-se afirmar que

A. as extintas Sete Quedas se originaram do estreitamento do rio Iguaçu e de sua precipitação numa fen-
da tectônica, que marca a fronteira entre Brasil e Paraguai.

B. o complexo hidrográfico do Atlântico é o maior do Estado do Paraná, tem como principal rio o Ri-
beira, que corre para o interior do continente e integra o sistema do Rio da Prata.

C. são rios que representam as fronteiras naturais entre o Paraná e outros estados ou países: o Paraná, o 
Paranapanema, o Negro e o Piquiri.

D. o maior complexo hidrográfico paranaense pertence à região de captação do grande sistema do rio 
Paraná e suas águas atingem o Oceano Atlântico através da desembocadura do Rio da Prata na fron-
teira entre Argentina e Uruguai.

E. o principal afluente do rio Iguaçu é o Tibagi, que atravessa o primeiro planalto paranaense e desem-
boca no Oceano Atlântico.

40. Tendo por base a economia paranaense, é INCORRETO afirmar que

A. o porto de Paranaguá constitui um dos dois mais importantes corredores de exportação agropecuária 
da Região Sul do Brasil.

B. a Região Metropolitana de Curitiba surge como área concentradora de industria de transformação di-
nâmica, com destaque, entre outros, para os ramos automotivo, mecânico e petroquímico.  



C. a sojicultura é uma das mais importantes atividades econômicas do estado, tendo sua expansão a par-
tir de 1970, entre outras regiões, no sudoeste e extremo oeste paranaenses. 

D. a carência de reservas minerais e a restrita atividade mineradora foram os principais fatores para o 
tardio desenvolvimento industrial no Paraná, realizado a partir da década de 1980. 

E. a indústria de turismo paranaense vem se desenvolvendo apoiada por importantes atrações naturais, 
como as Cataratas do Iguaçu e o Parque Estadual de Vila Velha.

HISTÓRIA
41. Nas eleições indiretas de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca era candidato à presidência pela impor-
tância adquirida como líder militar no golpe que derrubara a Monarquia. O Marechal Deodoro vence seu 
adversário civil Prudente de Morais nas eleições. Na vitória do Marechal Deodoro à presidência é correto 
afirmar que 

A. os militares constataram que a quantidade de moedas em circulação no país era suficiente para a eco-
nomia brasileira. 

B. o Marechal Deodoro venceu porque a maioria dos votos foram da mulheres e analfabetos que o admi-
ravam.

C. a falta de unidade ideológica do Governo Federal fez crescer a economia do país. 

D. os militares propunham a longa permanência da ditadura via sufrágio universal.

E. o Marechal Deodoro venceu porque os deodoristas ameaçaram usar a força das armas, caso ele fosse 
derrotado nas eleições.

42. A Revolução de 1930 no Brasil, um movimento de oligarcas dissidentes e Tenentes colocava um ponto 
final na República Velha. O Brasil entraria numa nova fase da sua história: a Era Vargas. Pode-se afirmar 
que

A. no Rio de Janeiro, os militares depuseram Washington Luís e formaram uma junta, que sob pressão foi 
obrigado a entregar o poder a Getúlio Vargas.

B. foi neste contexto que partido comunista tomou o poder no Brasil.

C. que se formou uma junta de associações contra a interferência do Estado nas leis trabalhistas.

D. o Governo do Estado passou a pagar igualmente homens e mulheres operários das fábricas bélicas.

E. Tratava-se de soldados esgotados e sem apoio da população brasileira que tinham todo os seus direitos 
respeitados.

43. Durante a Ditadura no Brasil, paralelamente grupos de esquerda surgiram contra o regime, partindo para 
a luta armada: ALN (Aliança Libertadora Nacional), a VPR (Vanguarda Popular revolucionária) e o MR-8 
(Movimento Revolucionário 8 de outubro). Considerando os objetivos dos grupos de esquerda é INCOR-
RETO afirmar que

A. defendiam a liberdade de concepções políticas e ideológicas para todos.

B. adotaram táticas como assaltos a bancos e quartéis e sequestros de Diplomatas estrangeiros para trocá-
los por militantes presos.

C. negavam o regime militar e pregavam comunismo nas regiões brasileiras.

D. a guerrilha urbana e rural arrastava centenas de estudantes secundaristas e universitários para luta.

E. apoiavam a Ato Institucional   nº 05 de 13 de dezembro de 1968 e o Ato Complementar 38.

44. Com a queda do preço do café nos mercados internacionais, como solução o Governo Vargas decidiu 
comprar e destruir os estoques de café, em vez de estocá-lo como faziam os Governos Oligárquicos. É cor-
reto afirmar que

A. com esta atitude as mulheres brasileiras criaram uma associação para lutar pelo café brasileiro.



B. as idéias radicais foram canalizadas pela Ação Integralista Brasileira e pela Aliança Nacional Liberta-
dora.

C. devemos acreditar que a Revolução de 1930 fracassou devido a atitude de Getúlio Vargas.

D. a iniciativa impediu o colapso da economia agroexportadora brasileira, reduziu o desemprego e evitou 
a queda do poder de compra da população.

E. O acirramento das questões internacionais levou o Mundo para a Segunda Guerra.

45. Com o processo de impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello, assumiu a presidência o 
vice-presidente Itamar Franco, que buscando solucionar a crise nomeia para Ministro da Fazenda Fernando 
Henrique Cardoso, que elaborou um plano de estabilização financeira, combate a inflação e redução dos 
gastos públicos, chamado Plano Real. Tendo como base o Plano Real é INCORRETO afirmar que 

A. o Plano introduziu uma nova moeda, o Real.

B. aumentou o valor real dos salários e o poder de compra das camadas populares. 

C. a inflação era de 50,7% em junho de 1994, caiu para 2,96% em novembro e em dezembro para 0,96% 
do mesmo ano.

D. a produção industrial cresceu 14% em 1995.

E. O Plano não gerou um resultado positivo politicamente, prejudicando a imagem do Ministro da Fazen-
da Fernando Henrique Cardoso.

46. Campo Mourão pertencia ao Município de Guarapuava até 1943, passando então a pertencer ao Municí-
pio de Pitanga até 1947 quando em 10 de outubro de 1947 foi emancipado politica e economicamente pela 
Lei 02/47 sancionada pelo Governador Moisés Lupion que nomeou José Antônio dos Santos em 18 de outu-
bro 1947 como seu primeiro Prefeito. Sobre a atual Prefeitura pode-se afirmar que 

A. o atual Prefeito é Guilherme dos Santos.

B. o atual Prefeito é Jorge Walter (o Russo).

C. o atual Prefeito é Luís Antônio Botelho.

D. o atual Prefeito é Nelson Tureke.

E. a atual Prefeita é Regina Massareto Bronzel.

47. Nas ultimas décadas do século XX, o desemprego tornou-se uma calamidade, sendo um dos principais 
responsáveis pelo aumento da Exclusão Social. A existência dos sem-tetos é mais uma conseqüência do de-
semprego, do subemprego e do descaso das elites em relação aos Problemas Sociais. Ao se tratar da Exclu-
são Social NÃO se pode afirmar que

A. os analfabetos, membros das minorias étnicas e outras que certas sociedades se incumbe de segregar 
através de sua ideologia racista, os indivíduos marginalizados fazem parte do quadro dos excluídos. 

B. o consumo de drogas é incalculável, não só pelo numero de vítimas fatais, mas pela desintegração so-
cial e o crescente índice de criminalidade. 

C. as somas em dinheiro gerada pela produção e comercialização de drogas são astronômicas, aproxima-
damente 500 bilhões de dólares.

D. o descaso dos governantes em relação aos problemas sociais como a educação, a habitação, a alimen-
tação e o desemprego, gerando o aumento da exclusão social.

E. O avanço das tecnologias beneficia a vida dos excluídos socialmente. 

48. Com fundação de Brasília, a nova Capital (1960), o Estado investiu nos setores básicos lucrativos, como 
siderurgia, hidrelétrica, rodovias, industrialização de bens de consumo e através do Plano de Metas, o Presi-
dente criou um modelo econômico que recebeu o nome de nacionalismo  desenvolvimentista. Tendo por 
base o texto acima, é correto afirmar que o Presidente era



A. Jânio Quadros.

B. Getúlio Vargas.

C. João Goulart.

D. Juscelino Kubitschek.

E. Castelo Branco.

49. Eleito presidente da República em pleito indireto, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi inter-
nado num hospital de Brasília, em 14 de março, dia anterior àquele que deveria tomar posse, e faleceu em 
um hospital de São Paulo no dia 21 de abril. É correto afirmar que a presidência foi assumida por seu vice:

A. Jânio Quadros.

B. Getúlio Vargas.

C. José Sarney.

D. Itamar Franco.

E. Castelo Branco.

50. Na manhã de 1º de abril de 1964 teve início no Brasil um processo histórico que tornou o Exército bra-
sileiro o senhor absoluto da vida nacional, com capacidade de intervir junto com a Marinha e a Aeronáutica, 
nas funções dos três Poderes: Executivo, Judiciário e Legislativo. O Brasil entrava numa nova era, pode-se 
afirma que este processo era

A. Socialismo.

B. Comunismo.

C. Parlamentarismo.

D. Ditadura.

E. Democracia. 

CIÊNCIAS
51. Alguns platelmintos são parasitas humanos, tais como o Schistosoma mansoni, que causa a esquistosso-
mose, doença conhecida como barriga d'água e as tênias (Taenia solium e  Taenia saginata), conhecidas 
como solitárias, provocam a teníase e ainda a cisticercose, que ocorre quando o indivíduo ingere água ou 
alimentos contaminados com ovos da Taenia solium. O Secretário de Saúde do Município de Campo Mou-
rão, ao ser comunicado do grande número de casos no município, pensou em adotar uma medida preventi-
va. Neste caso, qual a medida correta a ser tomada?

A. Promover uma campanha de vacinação.

B. Proibir o consumo de carne bovina e suína.

C. Construir uma rede de saneamento básico e orientar a comunidade para procurar o posto de saúde 
mais próximo para exames médicos e tratamento, em casos de necessidade.

D. Aconselhar o uso de mosquiteiro e inseticidas.

E. Estimular o consumo de produtos industrializados.

52. A principal característica dos artrópodes é a presença do exoesqueleto rígido. Esses são divididos em 
cinco classes principais: crustáceos, insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. A quais classes perten-
cem os seguintes animais, respectivamente: escorpiões, camarões e as lacraias?
A. Classe dos insetos, quilópodes e aracnídeos.

B. Classe dos diplópodes, crustáceos e insetos.

C. Classe dos quilópodes, insetos e crustáceos.



D. Classe dos aracnídeos, crustáceos e quilópodes.

E. Classe dos crustáceos, aracnídeos e diplópodes.

53. Num ecossistema, os organismos interagem direta ou indiretamente uns com os outros, através das rela-
ções alimentares e formam as cadeias ou teias alimentares. Na cadeia alimentar existe uma hierarquia que 
os classifica em produtores, consumidores e decompositores. Com base nessas informações, qual alternati-
va representa uma cadeia alimentar correta?

A. Milho→ rato→ cobra → gavião→ bactérias e fungos.

B. Cenoura→ gavião→ coelho→ bactérias e fungos.

C. Cenoura→ coelho→ lagarto→ bactérias e fungos.

D. Bactérias e fungos→ lagarto→ pássaro → gavião.

E. Capim→ veado→ lagarto→ bactérias e fungos.

54. A hidrosfera compreende os oceanos, rios, lagos, geleiras, águas no subsolo e na atmosfera. De toda a 
água existente no planeta, 97,5% são de água salgada e apenas 2,5% são de água doce. Com relação à água 
é INCORRETO afirmar que

A. as águas oceânicas são salgadas porque há nelas muitos sais minerais, principalmente o cloreto de 
sódio.

B. as águas continentais são doce porque contêm menos sais minerais dissolvidos.

C. as águas atmosféricas formam as nuvens.

D. as maiores reservas de água doce do mundo estão nas geleiras e nas águas subterrâneas.

E. o Aquífero Guarani é a principal reserva de água doce da América do Sul e um dos maiores do mun-
do, estende-se pela Venezuela, Colômbia, Equador e Peru.

55. Qual nome se dá ao processo pelo do qual as plantas produzem o seu próprio alimento?

A. Transpiração.

B. Oxigenação.

C. Fotossíntese.

D. Nutrição.

E. Frutificação.

56. Pesquisadores climáticos afirmam que o aquecimento global está ocorrendo devido à emissão de gases 
poluentes, principalmente derivados da queima de combustíveis fósseis. Gases como Ozônio, Dióxido de 
Carbono, Metano, Óxido Nitroso e Monóxido de Carbono formam uma camada de poluentes de difícil dis-
persão e causam o chamado Efeito Estufa. www.suapesquisa.com/.../aquecimento_global.htm. Com rela-
ção ao efeito estufa é INCORRETO afirmar que

A. haverá aumento do nível dos oceanos, devido ao derretimento das geleiras.

B. o processo de desertificação e o desaparecimento de várias espécies de animais e vegetais serão in-
tensificados.

C. o aumento gradativo da temperatura da terra pode levar à morte de crianças e idosos.

D. os desastres ambientais tais como furações, tufões e ciclones poderão ser potencializados.

E. o efeito estufa é um processo natural, logo os desmatamentos, as queimadas e a poluição do meio 
ambiente não interferem no processo.

57. As principais características dos mamíferos são: a presença das glândulas mamárias, de endotermia e de 



pêlos. Com relação aos mamíferos não se pode afirmar que

A. são vertebrados que apresentam sistema digestório completo.

B. são animais de reprodução sexuada, vivíparos exceto os monotremados, a mãe e o filhote estão liga-
dos pela placenta.

C. os marsupiais são mamíferos que parte do desenvolvimento da cria ocorre na parte externa do corpo 
da fêmea, dentro de uma bolsa chamada marsúpio.

D. o sistema circulatório é o responsável pela circulação do sangue no organismo, no caso dos mamífe-
ros, o sangue arterial transporta o gás carbônico e o sangue venoso transporta o gás oxigênio.

E. os quirópteros são os únicos mamíferos voadores e os monotremados são ovíparos.

58. As vitaminas são de grande importância para a nossa saúde, sua deficiência pode nos trazer sérios pro-
blemas. Em relação às vitaminas é INCORRETO afirmar que

A. a falta de vitamina A no organismo leva ao atraso no crescimento e a distúrbios de visão.

B. a deficiência de vitamina B pode provocar o escorbuto, doença caracterizada por hemorragias na 
pele e gengivas, dores musculares, perda de peso, etc.

C. a vitamina D atua na formação dos ossos.

D. a vitamina K é importante no processo de coagulação do sangue e sua falta pode acarretar hemorra-
gias.

E. a vitamina C é encontrada nas frutas cítricas e em alguns vegetais.

59. O sangue é uma substância líquida que circula pelas artérias e veias do organismo. Esse é formado por 
plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Com relação aos componentes supracitados do 
sangue, NÃO se pode afirmar que

A. o plasma sanguíneo é formado somente por água e sua principal função é hidratar as células do or-
ganismo.

B. os glóbulos vermelhos são também chamados de eritrócitos ou hemácias.

C. no interior das hemácias encontra-se uma proteína denominada hemoglobina, a qual apresenta gran-
de quantidade de ferro.

D. os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, desempenham as funções de defesa e imuni-
dade do organismo.

E. as plaquetas presentes no sangue são formadas na medula óssea e sua principal função é a de formar 
coágulos para o estancamento do sangue, em casos de ferimentos.

60. Fungos são organismos eucariontes uni ou pluricelulares, são heterotróficos que se alimentam de teci-
dos vivos ou mortos. Com relação aos fungos pode-se afirmar que

A. os basidiomicetos são fungos responsáveis pelo apodrecimento de alguns alimentos como frutas e 
podem causar doenças em plantas e animais, inclusive ao homem.

B. os deuteromicetos apresentam espécies de fungos parasitas que podem causar doenças como mico-
ses e candidíase.

C. os zigomicetos são fungos que se alimentam de açúcar e realizam o processo de fermentação, utili-
zado na produção de pães e vinhos.

D. os ascomicetos são fungos conhecidos como cogumelos; apresentam espécies comestíveis e espéci-
es extremamente venenosas.

E. Os fungos parasitas não prejudicam seu hospedeiro, pois esse só se alimenta de resíduos, o que é be-
néfico para ambos.


