
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO. 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 

Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Informática Básica 6 a 10 

Conhecimentos Gerais 11 a 15 

Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 

deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 

constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 

substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 

documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 

automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 

Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 

13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Cuidados com excesso de peso previnem problemas 

mentais 

Mais de um quinto da população brasileira é obesa, 

segundo dados do Ministério da Saúde 

 

Janeiro é considerado o mês de conscientização e 

prevenção da Saúde Mental. Transtornos psíquicos, como a 

depressão, a bipolaridade e a esquizofrenia, podem estar 

relacionados a problemas digestivos, como a obesidade, doença 

que afeta 23,2% dos brasileiros, segundo a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para 

especialistas, políticas públicas e conscientização devem 

enfocar a prevenção e o tratamento adequado. 

“A obesidade - quando a divisão do peso do indivíduo 

pelo quadro de sua altura é igual ou superior a 30 - é um fator 

de risco para diversas doenças, como hipertensão, diabetes e 

diversos tipos de câncer, e tem ligação com transtornos 

psíquicos, como a depressão”, explica a Drª Elaine Moreira, 

médica da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG). 

Segundo o Dr. Adriano Segal, médico psiquiatra, da 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome 

Metabólica (ABESO), a relação entre os transtornos psíquicos 

e os problemas digestivos é complexa, envolvendo 

características não apenas de saúde, mas morais, simbólicas, 

históricas, sociais e políticas. 

“Hoje podemos dizer que, em alguns casos, há aspectos 

causadores comuns, como estados inflamatórios e problemas de 

microbiota intestinal. Mas, em outros casos, há quadros mais 

associados ao excesso de peso, como os transtornos 

alimentares, e ao tratá-los, existe uma melhora psiquiátrica”, 

detalha Segal. 

Para a médica gastroenterologista, ter bons hábitos de 

vida e gerenciar o estresse é fundamental. “Desde a gestação se 

pode prevenir a obesidade. Há pesquisas que mostram que 

quando tem um familiar obeso a chance de a criança se tornar 

obesa é de 40%. E quando ela tem dois familiares, aumenta para 

80%. Por isso, é importante prestar atenção nos alimentos que 

se leva para dentro de casa e na forma como se relaciona com a 

comida”. 

“Quando for necessário, vale procurar tratamento, pelo 

qual se busca uma redução racional do peso. A modificação dos 

hábitos de vida, como a mudança na alimentação e a prática de 

atividades físicas, não beber em excesso e não fumar são modos 

de prevenir a obesidade e as doenças relacionadas”, 

complementa o médico da ABESO. 
Disponível em https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/1216892/cuida 

dos-com-excesso-de-peso-previnem-problemas-mentais 
 

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 

a) O fato de haver falas de médicos torna o texto científico. 

b) Com o uso das aspas, foi possível fragmentar a fala de 

médicos. 

c) O uso da vírgula, após “gastroenterologista”, no 

penúltimo parágrafo, foi necessário já que o vocábulo é 

uma polissílaba. 

d) A depressão, hoje, é uma das causas da obesidade. 

 

2. Analise o título e assinale a alternativa correta. 

a) O sujeito da oração é composto. 

b) O vocábulo “previnem” concorda com “excesso”. 

c) O núcleo do sujeito é “cuidados”. 

d) “Mentais” descaracteriza o vocábulo “problemas”. 

3. No segundo parágrafo, explica-se quem é Eliane 

Moreira, por meio de um 

a) pronome. 

b) artigo. 

c) locução adverbial. 

d) aposto. 
 

4. No quarto parágrafo, foram mencionados “estados 

inflamatórios e problemas de microbiota intestinal” 

para exemplificar 

a) como a obesidade se desenvolve. 

b) como problemas mentais se desenvolvem. 

c) como o corpo humano funciona sob algum tipo de 

problema moral. 

d) como é a sobrecarga psíquica e física. 
 

5. Assinale a alternativa que apresenta um erro 

ortográfico no texto. 

a) No primeiro período do último parágrafo, as vírgulas 

foram utilizadas incorretamente. 

b) No segundo parágrafo, o uso de aspas é dispensável. 

c) No último período do primeiro parágrafo, há erro de 

pontuação e concordância. 

d) No primeiro período do quinto parágrafo, há um erro de 

concordância. 

 

Informática 
 

6. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 

que representa o comando Ctrl+I no programa 

Word (o sinal de + não faz parte do comando, 

significa que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente). 

a) Aplicar formatação em itálico ao texto. 

b) Selecionar todo o conteúdo do documento. 

c) Alinhar o texto à esquerda. 

d) Centralizar o texto. 

 

7. Assinale a alternativa representa um programa 

especifico para enviar e-mail. 

a) Excel. 

b) Outlook. 

c) OneDrive. 

d) PowerPoint. 

 

8. Assinale a alternativa que representa um formato de 

arquivo de áudio. 

a) .Musicx. 

b) .3G. 

c) .4G. 

d) .Mp3. 

 

9. Assinale a alternativa que representa um software. 

a) Memória Ram 

b) Mouse. 

c) Adobe Reader. 

d) Fonte de Alimentação. 

 

10. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 

representa o comando para “Recortar o item 

selecionado”. 

a) Ctrl + X. 

b) Ctrl + Z. 

c) Alt + F4. 

d) Alt + Enter 
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Conhecimentos Gerais 
 

11. Segundo a Lei Orgânica Municipal, assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna. O 

município de Ângulo apoiará a implantação de 

________________  

a) quadras poliesportivas. 

b) hortas comunitárias e escolares. 

c) academias ao ar livre. 

d) escolas particulares de período integral. 

 

12. Sobre a Lei Orgânica Municipal de Ângulo, informe 

se é verdadeiro (V) ou  falso (F) para o que se afirma 

e assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

(  ) O vereador poderá licenciar-se por tempo indeterminado 

para tratar de interesses particulares, sem prejuízo de 

seus vencimentos. 

(  ) O prefeito está autorizado a exercer, durante o mandato, 

função administrativa na iniciativa privada, desde que a 

carga horária e natureza da atividade seja compatível 

com as atribuições na prefeitura. 

(  ) O prefeito será julgado perante o Tribunal de Justiça do 

Paraná nos crimes de responsabilidade, nos funcionais, 

nos por abuso de autoridade, nos comuns e nos 

especiais, nos termos da lei. 

(  ) As obras públicas municipais poderão ser executadas 

diretamente pela administração pública municipal 

centralizada e suas autarquias ou indiretamente por seus 

delegados e contratados particulares. 

a) F – F – F – V. 

b) V – V – F – V. 

c) F – F – V – V. 

d) F – V – V – V. 

 

13. Assinale a alternativa que não representa uma 

atribuição do Prefeito Municipal de Ângulo. 

a) Propor à Câmara Municipal o plano diretor de 

desenvolvimento integrado e políticas de 

desenvolvimento municipal; 

b) Prover e extinguir os cargos públicos municipais, na 

forma da lei 

c) Nomear e exonerar seus auxiliares diretos; 

d) Fixar o número de vereadores e seus respectivos 

subsídios em cada legislatura, observando os limites 

constitucionais. 

 

14. O parlamento britânico aprovou o Brexit em votação 

histórica após longa negociação, adiamentos e 

rejeições aos textos apresentados. De acordo com 

seus conhecimentos, o que é o Brexit? 

a) É a saída do Reino Unido da União Europeia. 

b) É o processo de Impeachment do Presidente Donald 

Trump. 

c) É a aprovação da retirada da Grecia da Zona do Euro. 

d) É a autorização para a retirada das tropas Americanas do 

Iraque. 

 

15. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do 

pacote anticrime sem vetar a criação do 

_______________. Essa figura não fazia parte do 

texto original do pacote apresentado por Sérgio 

Moro, e foi incluída pela Câmara dos Deputados. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 

a) Juiz de Direito 

b) Juiz de Garantia 

c) Juiz de Primeira Instância 

d) Juiz Especial 
 

Conhecimentos Específicos 
 

16. Os programas oficiais de sanidade para controle e 

erradicação de enfermidades no Brasil, são de 

extrema importância, porém alguns profissionais 

não conhecem nem as denominações e nem as 

respectivas doenças de cada grupo. Com relação aos 

Programas Sanitários e suas respectivas definições, 

assinale a alternativa correta.   

a) PNSS - Programa Nacional de Sanidade de Animais 

Selvagens.  

b) PNCRH – Programa Nacional de Controle da Raiva 

Humana.  

c) PNSE - Programa Nacional de Sanidade Equina.  

d) PNSCO – Programa Nacional de Sanidade de 

Crustáceos e Ovinos.  

 

17. A doença conhecida como Raiva, que acomete os 

mamíferos em geral, é causada por um vírus da 

família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus e espécie 

Rabies vírus (RABV). Na família Rhabdoviridae 

existe um grande número de espécies de vírus que 

infectam animais vertebrados (mamíferos, peixes e 

répteis), invertebrados e plantas, o que demonstra a 

grande diversidade destes vírus. Assinale a 

alternativa que não corresponde aos três gêneros que 

infectam mamíferos. 

a) Vesiculovirus. 

b) Cytorhabdovirus. 

c) Lyssavirus. 

d) Ephemerovirus. 

 

18. Saneamento ambiental urbano e rural é 

determinante para a qualidade da água, que depende 

do tratamento adequado do lixo e esgoto para que 

não se tornem potentes contaminantes das nossas 

fontes e lençóis freáticos. A água é um recurso 

natural do planeta e é a substancia mais abundante e 

importante na vida animal e vegetal. Porém, a 

nocividade da mesma pode resultar em má qualidade 

ou em quantidades insuficientes e, com isso, pode 

ocasionar as Doenças Veiculadas por Meio Hídrico 

(DVH). Por esse motivo, é ideal que seja realizado o 

exame químico da água chamado de Análise 

Química. De acordo com as substancias orgânicas ou 

minerais indesejáveis que pode-se encontrar na água, 

assinale a alternativa incorreta.  

a) Sódio. 

b) Arsênico. 

c) Chumbo. 

d) Cromo Hexavalente. 
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19. O Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) 

define estratégias de vigilância epidemiológica para 

as doenças avícolas de controle oficial e de interesse 

a saúde pública. São essas as doenças: 

a) Salmoneloses, Micoplasmose, Gumboro e Bouba 

Aviária. 

b) Influenza Aviária, Gumboro, Leishimaniose e Peste 

Aviária. 

c) Influenza Aviária, Doença de Newcastle, Salmoneloses 

e Micoplasmose. 

d) Bouba Aviária, Doença de Newcastle, Influenza Aviária 

e Micoplasmose.  

 

20. Assinale a alternativa em que todas as doenças são 

problemas comumente relacionados a não castração 

de cães (machos e fêmeas).  

a) Câncer de testículo, câncer de mama, aborto e fistulas 

perianais.  

b) Doenças glandulares, mumificação fetal, hérnia escrotal 

e criptorquidismo.  

c) Doenças uterinas, piometra, câncer de testículos e 

prolapso vaginal.   

d) Câncer de testículo, câncer de mama, doenças uterinas e 

piometra.  

 

21. A medicina veterinária tem por objetivo principal a 

promoção e a preservação da saúde dos animais. Ao 

concretizar este objetivo, o médico veterinário 

assegura a produtividade dos rebanhos, diminuindo 

o risco de transmissão de doenças de caráter 

zoonótico ao homem e proporcionando-lhe alimento 

de melhor quantidade. Com isso, este profissional 

está promovendo e preservando a saúde humana. 

Desta forma, as ações do Médico Veterinário na 

Saúde Pública podem ser desenvolvidas em diversas 

áreas. Sobre as funções do Médico Veterinário, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta.  

I. Fiscalização de estabelecimentos de interesse a saúde 

de bens de consumo. 

II. Ação integrada com a vigilância da saúde do 

trabalhador. 

III. Fiscalização da implantação do plano de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

IV. Manejo da fauna sinantrópica. 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.  

b) Apenas I, III e lV estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas.  

d) Apenas II, III e IV estão corretas. 

 

22. Doença que se manifesta apenas numa determinada 

região, de causa local, não atingindo nem se 

espalhando para outras comunidades. O conceito 

expresso na afirmação refere-se à 
a) epidemia. 

b) surto epidêmico. 

c) pandemia. 

d) endemia. 

 

23. A Leptospirose é uma doença zoonótica de 

importância mundial que acomete muitas espécies de 

animais, é causada pela infecção por espiroqueta da 

espécie Leptospira interrogans sensu lato. É uma 

doença que pode ser transmitida através da urina de 

animais infectados e/ou água e alimentos 

contaminados. O portador universal dessa patologia 

é o Rattus norvergicus, mais conhecido como rato de 

esgoto. Os animais apresentam sinais clínicos agudos 

(febre alta, calafrios, vômitos, desidratação, 

taquipneia, melena, icterícia, entre outras) e 

subagudos (febre, anorexia, polidipsia e poliúria, 

congestão das mucosas, hemorragias petéquias, 

rinite, uveíte, oligúria ou anúria, entre outras). De 

acordo com o tratamento desta doença, assinale a 

alternativa em que o medicamento não faz parte do 

mesmo.  

a) Pentoxifilina. 

b) Penicilina. 

c) Doxiciclina. 

d) Metilprednisolona. 

 

24. A Toxoplasmose é uma doença infecciosa, congênita 

ou adquirida, na maioria dos casos por via oral, ou 

seja, pela ingestão de carnes cruas ou mal passadas 

de hospedeiros intermediários que contêm oocisto. 

Assinale a alternativa que representa o principal 

vetor transmissor e o agente patogênico desta 

doença.  

a) Ancylostoma braziliense e Rickettsia rickettsii.  

b) Toxoplasma gondii e protozoário da família 

Sarcocystidae.  

c) Mosquito Chikungunya e vírus da família Togaviridae. 

d) Toxoplasma gondii e protozoário da família 

Trypanosomatidae.  

 

25. O material geológico do qual o solo se origina é um 

fator de resistência à formação do mesmo, exercendo 

um “papel passivo” à ação do clima e dos 

organismos. A maior ou menor velocidade com que o 

solo se forma depende, portanto, do tipo de material, 

uma vez que, sob condições idênticas de clima, 

organismos e topografia, certos solos se formam mais 

rapidamente que outros. Existe uma grande 

variedade de materiais de origem, contudo os mais 

comuns podem ser agrupados em quatro categorias. 

De acordo com essas categorias, analise as assertivas 

e assinale a alternativa correta.  

I. Sedimentos incosolidados. 

II. Materiais derivados de rochas claras (ou ácidas, 

ígneas ou metamórficas). 

III. Materiais derivados de rochas ígneas escuras.  

IV. Materiais derivados de sedimentos consolidados. 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.  

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Todas estão corretas.  

d) Todas estão incorretas.  
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26. Através do Decreto nº 30.691, de 29 de março de 

1952, foi aprovado o novo Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal. Sobre o Art. 12º, analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta.  

I. A inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal, a cargo da Divisão de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – DIPOA, abrange a 

higiene geral dos estabelecimentos registrados ou 

relacionados.   

II. A inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal, a cargo da Divisão de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – DIPOA, abrange os 

estabelecimentos que recebem e distribuem ovos.  

III. A inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal, a cargo da Divisão de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – DIPOA, abrange os 

estabelecimentos que recebem e beneficiam leite e o 

destinem, no todo ou em parte, ao consumo público.   

IV. A inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal, a cargo da Divisão de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – DIPOA, abrange o 

funcionamento dos estabelecimentos.  

a) Apenas I, III e IV estão corretas.  

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e III e IV estão corretas.  

d) Apenas I e IV estão corretas. 

 

27. Estudos realizados em várias regiões do globo 

comprovaram que a existência de diferentes tipos de 

solos é formado por 5 fatores. Assinale a alternativa 

que corresponde a esses fatores.  

a) Clima, organismos, material de origem, relevo e tempo.  

b) Umidade, relevo, tempo, água e oxigênio. 

c) Tempo, organismos, micro-organimos, umidade e 

temperatura. 

d) Clima, organismos, umidade, material de origem e 

relevo.  

 

28. O Congresso Nacional, no dia 21 de dezembro de 

1948, através do Presidente da República, decretou 

uma lei que estabelece medidas de defesa sanitária 

animal. De acordo com essa lei, assinale a alternativa 

que corresponde ao que diz no Art. 3º.  

a) A indenização será paga pelo Governo da União à conta 

da dotação consignada em orçamento especialmente 

para esse fim de credito adicional a que se dê o mesmo 

destino ou da dotação orçamentária destinada às 

despesas com a profilaxia e combate a epizootias.  

b) Sempre que, para salvaguardar a saúde pública ou por 

interesse da defesa sanitária animal, venha a ser 

determinado o sacrifício de animais doentes, 

distribuição de coisas ou construções rurais, caberá ao 

respectivo proprietário indenização em dinheiro, 

mediante prévia avaliação. 

c) A indenização devida pelo sacrifício do animal será paga 

de acordo com as seguintes bases: quarta parte do valor 

do animal, se a doença for Tuberculose; metade do valor, 

nos demais casos; valor total do animal, quando a 

necropsia ou outro exame não confirmar o diagnóstico 

clinico.  

d) A indenização por causas ou construções rurais será 

igual ao valor total da respectiva avaliação. 

 

 

 

 

 

29. Com as práticas conservacionistas do solo, pode-se 

cultivar o mesmo sem depauperá-lo 

significantemente, quebrando assim um aparente 

conflito ecológico que existe entre a agricultura do 

homem e o equilíbrio do meio ambiente. Essas 

práticas fazem parte da tecnologia moderna e 

permitem controlar a erosão, porém para executa-las 

precisa-se, sobretudo, conhecer o solo que se está 

utilizando, pois para conserva-lo precisa-se saber 

como ele é constituído e como se formou. Existem 

muitos meios de conservar o solo, os quais, para 

efeito didático, podem ser classificados em três 

grupos. Relacione as colunas e assinale a alternativa 

que apresenta a ordem correta. 

1. Práticas de caráter edáfico. 

2. Práticas de caráter mecânico. 

3. Práticas de caráter vegetativo. 

(  ) São as que diz respeito ao trabalho de conservação 

do solo com a utilização de máquinas. Em geral, 

introduzem algumas alterações no relevo, 

procurando corrigir declives muito acentuados pela 

construção de canais ou patamares em linhas de 

níveis, os quais interceptam as águas de enxurradas, 

forçando-as se infiltrar em vez de escorrer.  

(  ) São medidas que dizem respeito ao solo em si, 

procurando manter e melhorar sua fertilidade, 

principalmente no que diz respeito à adequada 

disponibilidade de nutrientes pra as plantas.  

(  ) São métodos de cultivo que visam controlar a erosão 

pelo aumento da cobertura vegetal do solo.  

a) 2 – 3 – 1.   

b) 2 – 1 – 3.  

c) 1 – 2 – 3. 

d) 1 – 3 – 2.  

 

30. Com relação às técnicas de manejo do solo, relacione 

as colunas e assinale a alternativa que apresenta a 

ordem correta. 

1. Preparo convencional. 

2. Preparo mínimo. 

3. Plantio direto. 

4. Plantio semi direto.  

(  ) As sementes são espalhadas por uma semeadora 

especial sobre a palhada restante do cultivo anterior.  

(  ) Utiliza-se implementos sobre os resíduos deixados no 

solo pela cultura anterior, com revolvimento mínimo 

necessário para o cultivo seguinte.  

(  ) Esse sistema faz a semeadura diretamente sobre a 

superfície, com semeadora especial. Há poucos 

resíduos na superfície do solo.  

(  ) Inverte a camada arável do solo, utilizando o arado. 

Este tipo de preparo só deve ser utilizado quando 

algumas características na superfície do solo 

precisam ser corrigidas.  

a) 1 – 2 – 3 – 4. 

b) 1 – 3 – 4 – 2. 

c) 3 – 2 – 1 – 4. 

d) 3 – 2 – 4 – 1. 
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