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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2015 - EMPREGO PÚBLICO  
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: ENFERMEIRO 

DATA: 20/09/2015  
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 

INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 



2 

 

1) Assinale a alternativa incorreta quanto a flexão de gênero. 

a) Mariana lavou o alface e fez uma salada com tomates. 

b) O champanha que serviram na festa ontem estava espetacular. 

c) Um tornado varreu toda a costa leste ontem. 

d) Acordei com o canto dos bem-te-vis. 

 

2) Na sentença: “ Vera, minha amiga de colégio, me recomendou um livro de literatura muito 

bom.” O uso da vírgula ocorre: 

a) Para isolar o vocativo. 

b) Para isolar o adjunto adverbial. 

c) Para separar termos que exercem a mesma função sintática. 

d) Para isolar o aposto. 

 

3) Assinale a alternativa que apresenta erro na acentuação gráfica das palavras usadas. 

a) A plateia aplaudiu o espetáculo com muito entusiasmo. 

b) Dr. Alfredo prescreveu medicamentos radioterápicos. 

c) Embora o doente não corresse mais perigo, os médicos resolveram mante-lo em observação durante 

doze horas. 

d) Anita ficou orfã muito jovem, quando perdeu os pais em um acidente.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta a correta separação de todas as palavras. 

a) im-po-ssí-vel / ga-li-nha / di-a. 

b) trans-a-ção / co-o-pe-rar / zo-o-ló-gi-co. 

c) coo-pe-rar / a-li-e-ní-ge-na / ca-rac-te-ris-ti-ca. 

d) ca-rac-te-rís-ti-ca / es-pe-ci-ais / zo-o-ló-gi-co. 

 

5) Assinale a sentença que apresenta erro de concordância verbal segundo a norma padrão. 

a) Os Sertões imortalizaram Euclides da Cunha. 

b) Os Estados Unidos possuem o maior lago do mundo. 

c) Fomos nós que pintamos a casa. 

d) Fazem dois meses que retornei de Roma. 

 

6) Marque a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 
Se é para __________telefonar, afirmo-lhe que ela não dirá para _______ o que você deseja saber. 

a) mim – mim. 

b) eu – mim. 

c) mim- eu. 

d) eu – eu. 

 

7)  Em qual das alternativas o pronome foi empregado incorretamente quanto a sua posição? 

a) Não me fale sobre este assunto, pois já tomei minha decisão. 

b) Tudo incomoda-me nesse lugar, até as cores das janelas. 

c) Quem te convidou para sair no Sábado? 

d) Foi aquele dedicado professor quem me ensinou a matéria. 

 

8) Identifique a questão que apresenta erro de flexão de número do substantivo. 

a) Os bem-te-vis apareceram anunciando a chuva. 

b) Depois da chuva os louvas-a- deus pulavam na folhagem verde. 

c) Os amores-perfeitos encantavam toda a colina. 

d) O cheiro depois da chuva lembrava as águas –de – colônia das moças da cidade. 
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9) Um trabalhador obteve um aumento de 30% no seu salário e recebeu R$ 1.365,00. O valor 
do salário desse trabalhador, antes do aumento, era de: 
a) R$ 1.000,00 
b) R$ 1.050,00  
c) R$ 1.100,00 
d) R$ 1.150,00 
 
10) Quando colocou 46,2 litros de gasolina no tanque de seu carro, Horácio observou que o 
ponteiro do marcador, que antes indicava estar ocupado 1/5  da capacidade do tanque, 
passou a indicar 3/4 . Nessas condições, é correto afirmar que a capacidade total desse 
tanque, em litros, é: 
a) 84 litros. 
b) 86 litros.                      
c) 90 litros. 
d) 96 litros. 
 
11) Todo automóvel, devido à utilização, sofre um desgaste com o passar do tempo e uma 
desvalorização no seu preço. Admitindo que o seu valor decresce linearmente com o tempo e 
que o preço de fábrica é R$ 12.500,00 e, que, após 6 anos de uso, a desvalorização foi de R$ 
6.300,00, pode-se afirmar que o valor deste mesmo veículo após 4 anos é igual a:  
a) R$ 8.400,00  
b) R$ 8.300,00    
c) R$ 8.200,00  
d) R$ 8.100,00 
 
12) Uma urna contém 30 bolas verdes, 10 bolas amarelas e 15 bolas brancas. Extraindo-se 
uma bola aleatoriamente, a probabilidade de ela ser branca ou verde é: 
a)  7/11. 
b)  8/11. 
c)  9/11.    
d) 10/11. 
 
13) O volume de um cubo, cuja área lateral vale 64 cm2, é igual a: 
a) 256. 
b) 128. 
c) 96. 
d) 64.   
 
14) Onofre, caixa de uma agência bancária, constatou que leva, em média, 5 minutos para 
atender 3 clientes. O tempo que Onofre vai levar para atender 36 clientes que estão na fila 
será de: 
a) 60 minutos. 
b) 72 minutos. 
c) 50 minutos. 
d) 36 minutos. 

  

 

 

15) Com relação ao diagnóstico diferencial do chikungunya assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Malária, dengue, febre reumática, gota 
b) Artrite séptica, malária, leptospirose, dengue,  
c) Malária, febre reumática, gota, leptospirose 
d) Dengue, febre amarela, febre reumática, artrite séptica 
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16) A Lei n° 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 
Foi sancionada pelo presidente da República: 

a) Fernando Collor de Melo 
b) Luis Inácio Lula da Silva 
c) Fernando Henrique Cardoso 
d) José Sarney 

 

17) A regulamentação do Planejamento Familiar no Brasil foi uma conquista importante 
para mulheres e homens no que diz respeito å afirmação dos direitos reprodutivos. 
Conforme consta na referida lei, o conjunto de ações de regulação da fecundidade, de 
forma que garanta direitos iguais e constituição, limitação ou aumento da prole pela 
mulher, pelo homem ou pelo casal. O número da Lei que regulamenta o Planejamento 
Familiar é: 

a) Lei n° 11.350/06 
b) Lei n° 8080/90 
c) Lei n° 9.263/96 
d) Lei n° 12.871/13 

 

18) Em relação aos sinais de probabilidade de gravidez, é CORRETO: 
a) Náusea; vômito; aumento das mamas; coloração violácea vulvar 
b) Presença de batimentos cardíacos fetais; amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do 

seu volume; paredes vaginais aumentadas com aumento da vascularização; percepção dos 
movimentos fetais. 

c) Positividade da fração beta HCG no soro materno a partir do 8° ou 9° dia após a fertilização; paredes 
vaginais aumentadas com aumento da vascularização; amolecimento da cérvice uterina, com 
posterior aumento do seu volume. 

d) Aumento das mamas; percepção de movimentos fetais; paredes vaginais aumentadas com aumento 
da vascularização; amolecimento da cérvice uterina com posterior aumento do seu volume. 
 

19) O termo “diabetes mellitus” DM- refere-se a um transtorno metabólico de etiologias 
heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de 
carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da 
insulina. (World Health Organization, 1999) Com relação ao diagnóstico de DM tipo 2 e 
seus estágios pré-clínicos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Glicemia de jejum <110 mg/dl e Glicemia casual <200 mg/dl= Glicemia Normal 
b) Teste de tolerância de glicose ≥140 mg/dl e <200 mg/dl = Tolerância Diminuída à glicose 

c) Glicemia de jejum  126 mg/dl e  200 mg/dl = Glicemia alterada 

d) Glicemia de jejum  126 mg/dl e Hemoglobina Glicada (HbA1C)  

 6,5  = Diabetes Mellitus 

20) O pré- natal de alto risco abrange 10% das gestações que cursam com critérios de 
risco, o que aumenta significativamente nestas gestantes a probabilidade de 
intercorrências e óbito materno e /ou fetal. Atenção especial deverá ser dispensada as 
grávidas com maiores riscos, a fim de reduzir a morbidade e a mortalidade materna e 
perinatal. Com base nisso, assinale a alternativa que indica o encaminhamento ao pré -
natal de alto risco: 

a) Cardiopatia; Batimento cardiofetal entre 140 e 160 bpm; anemia grave; hanseníase. 
b) Abortamento habitual; gemelaridade; altura uterina compatível com idade gestacional; tuberculose. 
c) Cardiopatia; anemia grave; bacteriúria assintomática, polidrâmnio ou oligodrâmnio. 
d) Abortamento habitual; polidrâmnio ou oligodrâmnio; anemia grave; gemelaridade. 
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21) Com os valores da pressão arterial no consultório, mapa, AMPA e MRPA que 
caracterizam hipertensão, hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

Consultório                      Mapa                             AMPA                                 MRPA 

 

I -   140/90        130/85              130/85                 130/85 

II -   140/90       130/85              130/85                 130/85 

III -  140/90       130/85              130/85                 130/85 

IV - 140/90       130/85               130/85                130/85 

MAPA – Medida ambulatorial da pressão/ AMPA - auto medida da pressão 

MRPA – monitorização residencial da pressão 

a) I – normotenso ou hipertensão controlada; III – hipertensão do avental branco 
b) II – hipertensão; III – hipertensão mascarada 
c) IV – hipertensão do avental branco; II – hipertensão mascarada 
d) I – hipertensão; IV – normotenso ou hipertensão controlada 

 
22) Cliente com 25 anos chega ao Serviço de Saúde com a pressão arterial igual a 150/ 95 

mmHg, de acordo com a classificação da pressão arterial do Ministério da Saúde, assinale 
a alternativa CORRETA: 

a) Hipertensão estágio II 
b) Limítrofe 
c) Hipertensão estágio I 
d) Normal 

 
23) Criança de 2 meses e 10 dias é levada à sala de vacina, para ser vacinada. Ao avaliar 

seu cartão de vacina, foi confirmado que todas as vacinas do nascimento e também aos 
30 dias foram realizadas corretamente e sem apresentar alterações. Assinale a 
alternativa CORRETA com todas as vacinas que devem ser aplicadas nessa criança: 

a) Meningocócica C; Pneumocócica 10; Rotavírus humano; Poliomielite. 
b) Pneumocócica; Rotavírus humano; Poliomielite; Tetravalente. 
c) Tetravalente; Hepatite b; Meningocócica, Rotavírus humano. 
d) Tríplice bacteriana; Pneumocócica; Meningocócica; Rotavírus humano.  

 
24) Sr. Antonio, 60 anos, chegou ao Pronto Socorro relatando ter sido picado por uma 

cobra no pé enquanto estava no pasto de sua fazenda e referindo dor intensa no local. A 
equipe de enfermagem observou edema endurecido, hiperemia e calor no local. 
Familiares trouxeram a serpente e esta foi identificada como uma jararaca, e responsável 
pelo ataque. Tendo certeza de todas essas informações, o soro antiofídico prescrito foi: 

a) SAC – soro anticrotálico 
b) SAB – soro antibotrópico 
c) SAL – soro antilaquético 
d) NDA (nenhuma das anteriores) 
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25) Os instrumentais cirúrgicos são classificados de acordo com suas funções. Baseado 
nisso analise as pinças e suas respectivas funções: 
I – Kelly; Kocher; Anatômica 
II – Tesoura; Kelly; Porta agulha 
III – Kocher; Bisturi; Rochester 
IV – Rochester; Tesoura; Bisturi 
 

Assim, assinale a alternativa CORRETA: 
a) III- Diérese; hemostática; Síntese cirúrgica 
b) I – Hemostática; Síntese cirúrgica; diérese 
c) IV- Síntese cirúrgica; Diérese ;hemostática 
d) II – Diérese, Hemostática; síntese cirúrgica 

 

26) Com relação aos medicamentos usados no tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica, analise: 
I – Hidroclorotiazida / Propanolol/ Captopril 
II – Espironolactona/ Carvedilol/ Metildopa 
III – Furosemida / Anlodipino / Hidralazina 
IV – Captopril / Atenolol / Hidroclorotiazida 
Assinale a alternativa CORRETA em relação ao seu mecanismo de ação: 

a) I – diurético poupador de potássio / Inibidor de enzima conversora de angiotensina (IECA) / 
betabloqueador 

b)  II – Diurético poupador de potássio/ betabloqueador / anti adrenérgico de ação central 
c) III – Diurético tiazídico / bloqueador seletivo de canais de cálcio/ betabloqueador 
d) Inibidor de enzima conversora de angiotensina (IECA) / bloqueador seletivo dos canais de cálcio/ 

diurético tiazídico 
 

27) No Brasil, nascem cerca de três milhões de crianças por ano, das quais 98% em 
hospitais. Sabe-se que a maioria delas nasce com boa vitalidade, entretanto, manobras 
de reanimação podem ser necessárias de maneira inesperada. (Sociedade Brasileira de 
Pediatria/ 2012). Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA que tenha o necessário 
para prestar esse tipo de assistência caso necessário: 

a) Material para aspiração- sondas traqueais, gástricas; aspirador a vácuo, relógio de parede, 
temperatura ambiente em 26 C; 

b) Reanimador manual neonatal; laringoscópio infantil, adrenalina, Equipamento de proteção individual. 
c) Campo fenestrado estéril, pinças anatômicas, cabo de bisturi e lâminas, porta agulha, fios de sutura, 

cateter umbilical 
d) Todas estão corretas 

 

28) O código de ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assuntos e 
inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta 
ética dos Profissionais de Enfermagem. Em se tratando de RESPONSABILIDADES e DEVERES 
é INCORRETO: 
a)   Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 
b)   Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal 

ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
c)   Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas 

situações de morte e pós- morte. 
d) Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 

 
29) Considerando a tuberculose, a principal fonte de infecção que se dá através dos 

pacientes bacilíferos. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao exame que identifica 
esse paciente bacilífero: 

a) Raio  X pulmonar. 
b) Baciloscopia do escarro. 
c) Tomografia do Pulmão. 
d) Prova Tuberculínica. 
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30)  Hanseníase é uma doença infecto contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta 
através de sinais e sintomas dermato neurológicas. É CORRETO afirmar sobre a 
hanseníase: 

a) As reações de hanseníase só ocorrem nos casos de forma clínica Virchowiana, por ser o mais 
agressivo. 

b) É indicado a administração de vacina BCG aos contatos intradomiciliares e extradomiciliares do 
paciente diagnosticado. 

c) É uma doença de notificação compulsória em todo o Brasil e com interesse de saúde pública, se 
fazendo necessário a investigação de todos os casos diagnosticados. 

d) O tratamento pode ser feito por 6 ou 12 meses, e depende exclusivamente do comprometimento do 
paciente, o local onde mora, acesso ao serviço e condição gástrica. 
 

31) A nutrição enteral facilita a entrada de nutrientes necessários para o paciente que não 
consegue ou não pode se alimentar normalmente. São cuidados de enfermagem durante 
a nutrição enteral, EXCETO: 

a) Manter a cabeceira da cama abaixo de 30 graus para evitar refluxo gástrico 
b) Realizar controle hidroeletrolítico (ingesta de líquidos e eliminação urinária) 
c) Manter medidas de higiene e conforto em cavidade oral, lábios e narinas 
d) Antes de introduzir a alimentação, confirmar se a sonda está posicionada adequadamente. 

 
32) Segundo o PNI, no calendário nacional de imunização, as vacinas respeitam idades, 

pesos e prazos mínimos e máximos para sua administração, além de um cuidado rigoroso 
com a rede de frios e sua manipulação. Em relação às vacinas, aos 12 meses de idade, 
assinale a alternativa CORRETA: 

a) Reforço DTP;  Reforço Pneumocócica 10, hepatite A 
b) Reforço Poliomielite; Tríplice √iral, hepatite A 
c) Reforço Pneumocócica 10;  Tríplice viral, hepatite A 
d) Febre Amarela; hepatite B, hepatite A 

 
33) Chega ao Pronto Socorro, um jovem de 20 anos envolvido em uma briga de rua, trazido 

pela SAMU. A situação se tratava por FAB em abdome. Em relação a essa ocorrência é 
INCORRETO afirmar: 

a) Ao introduzir e girar a faca dentro da vítima, o ferimento pode ter a aparência externa simples, 
porém internamente pode ser uma lesão grave 

b) Apenas uma lesão, sem grande sangramento, não é necessário avaliação criteriosa a procura de 
lesões internas 

c) A arma branca é considerada de baixa energia 
d) Deve-se fazer uma avaliação criteriosa do paciente, para estabelecer a real gravidade do caso e 

extensão da lesão 
 

34) O processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a 
coleta de dados, planejamento e intervenção. Dessa forma assinale a alternativa 
INCORRETA para a execução formal desse processo: 

a) Diagnóstico de enfermagem 
b) Resumo dos dados coletados 
c) Ações de enfermagem em face aos dados coletados 
d) O processo de enfermagem só pode ser realizado em instituições públicas 
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35) Sobre a ditadura militar no Brasil, assinale a afirmativa correta. 

a) O período da ditadura militar caracterizou-se pela repressão e perseguição política aos opositores do 
regime. Nessa época, muitas pessoas foram presas, torturada e mortas. A censura aos meios de 
comunicação e aos artistas também foi uma prática usual do governo. 

b) Durante a ditadura, o Brasil viveu um período de baixos índices de crescimento econômico, aliado a 
uma pequena expansão do consumo no mercado interno, essa fase ficou conhecida como “milagre 
econômico”. 

c) O fim do governo militar foi marcado por uma abertura política lenta e gradual. No campo econômico, 
os índices de crescimento foram os maiores do período, a inflação e a dívida externa recuaram. 

d) Durante a ditadura militar foi criada a Petrobrás, órgão que permitiu ao Estado brasileiro controlar 
fontes de energia estratégicas para o desenvolvimento do país. 

 

36) Em janeiro de 1995 entrou em vigor o Mercado Comum do Sul ( MERCOSUL) . Aponte 

os países que são membros efetivos desse bloco atualmente.  

a) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

b) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

c) Argentina , Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. 

d) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Chile. 

 

37) O Brasil recentemente foi sede do encontro dos BRICS, grupo de países emergentes. 
Nesse encontro foi criado um banco de desenvolvimento, com capital inicial de 50 
bilhões de dólares (podendo chegar a 100 bilhões de dólares). O objetivo é fomentar o 
desenvolvimento entre os países membros e não membros do grupo. Assinale a 
alternativa correta sobre os países que fazem parte dos BRICS. 

a) Brasil, Índia, Romênia, China e Suécia. 
b) Brasil, Rússia, Indonésia, Canadá e Suiça. 
c) Brasil, Romênia, Índia, Rússia e Canadá. 
d) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

 

38) Desde o fim de 2013, jovens têm organizado encontros pelas redes sociais, 

principalmente em shoppings. Os eventos ficaram conhecidos como “rolezinhos”. Sobre 

esse acontecimento assinale a alternativa correta. 

a) Os “rolezinhos” surgiram no Rio de Janeiro. Tinha como ponto de encontro as praias da zona sul, os 

parques e os shopping centers da cidade. O perfil dos participantes era de jovens de classe média, 

visto que todos possuíam acesso as redes sociais. 

b) Os “rolezinhos” surgiram em São Paulo. O Ponto de encontro era os shopping centers, os parques, e 

até mesmo postos de gasolina. O perfil dos participantes era de jovens entre 15 e 25 anos que 

residem nas periferias da cidade. A resposta dos shoppings foi fechar os estabelecimentos. 

c)  Os “rolezinhos” surgiram em Brasília como uma forma de protesto contra a corrupção, 

principalmente os escândalos divulgados sobre a Petrobrás com a operação Lava Jato. O ponto de 

encontro eram os shoppings da cidade, onde os jovens protestavam ouvindo músicas com teor 

revolucionário como o “funk ostentação”. 

d)  Os “rolezinhos” são um fenômeno cultural que surgiu ao mesmo tempo nas capitais brasileiras. O 

objetivo do movimento é chamar a atenção dos governantes para os problemas enfrentados pela 

juventude católica brasileira. A principal influência musical do movimento é a música gospel. 
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39)   No início da República muitas pessoas participaram de movimentos que lutavam por 

melhores condições de vida. Sobre esses movimentos assinale a alternativa correta. 

a) Revolta de Canudos, ocorreu em Pernambuco, tinha como líder o monge Antônio Conselheiro, esse 

movimento não conseguiu atingir seus objetivos que era fundar uma comunidade socialista no sertão 

de pernambucano. 

b) Revolta da Vacina, ocorreu no Rio de Janeiro, foi uma reação da população contra a chamada Lei da 

Vacina Obrigatória, onde o governo utilizava força policial em casos de resistência à vacinação. O 

grande líder desse movimento foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz. 

c) Revolta da Chibata, ocorreu no Rio de Janeiro,  e teve como principal motivo a permanência de leis 

herdadas do período da escravidão, sendo que a mais ultrajante era a que permitia chibatadas como 

punição aos marinheiros. O líder desse movimento foi João Cândido. No final a marinha aboliu os 

castigos corporais. 

d) Revolta do Contestado, ocorreu na divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina, onde destacou-se 

a figura do monge curandeiro José Maria, que organizou uma sociedade comunitária em Irani. Essa 

revolta foi uma das poucas na história do Brasil onde os revoltosos foram vitoriosos e conseguiram 

obter lotes de terra, razão pela qual a região contou com grande desenvolvimento econômico e 

social. 

 

40) Com o fim da II Guerra Mundial, e o afastamento de Getúlio Vargas do poder, teve início 

um período democrático no Brasil que perdurou até o golpe de 1964. Qual presidente da 

República teve seu mandato interrompido pelo golpe militar? 

a) General Eurico Gaspar Dutra. 

b) João Goulart. 

c) Jânio Quadros. 

d) Juscelino Kubitschek. 
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