Caderno de Provas
CPMG – 103 NS

PROCURADOR MUNICIPAL

Edital Nº. 001/2019 – Prefeituras/Câmara
Municipais do Mato Grande Potiguar/RN

Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva a data, a sua assinatura e o número do seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Lógica; 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa
Lógica
Conhecimentos Específicos
Total de questões

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Número de questões
10 questões
05 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
10 pontos
60 pontos
100 pontos

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
_________________________

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS MUNICIPAIS DO MATO GRANDE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº 001/2019

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Sarampo mata
As primeiras mortes por sarampo no estado de São Paulo, em 22 anos, confirmadas nesta semana,
servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil a partir de 2018.
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de
vacinação e apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês,
na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18
pessoas, o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e
conjuntivite. 5% a 10% dos casos evoluem para quadros mais graves, como pneumonia e complicações
neurológicas.
Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia, dos quais 1.637 na
capital, e responde pela quase totalidade das infecções confirmadas no país. Outros 12 estados, no entanto,
registram surto ativo da doença.
Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação. O último
boletim do Ministério da Saúde apontava 10.855 casos suspeitos —e estes são corroborados em cerca de
25% das vezes.
O ressurgimento do sarampo ocorre após o Brasil ter dado a doença como eliminada em 2016. A
causa mais provável é que portadores vindos de fora tenham trazido o vírus ao país. Suspeita-se dos
refugiados venezuelanos que buscavam, em 2018, abrigo em estados do Norte e, neste ano, das pessoas
provenientes de Israel e da Europa.
A moléstia, porém, só se disseminou por aqui porque encontrou terreno propício. Como regra,
epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a transmissão de
sarampo. Desde 2016, no entanto, o Brasil não alcança essa marca. Em 2018 a taxa foi de 90,5%.
Embora não exista um diagnóstico preciso para essa queda, as razões aventadas para tanto incluem
desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos em horário comercial até a influência de fake news
sobre os riscos da vacinação, passando pela falsa sensação de segurança advinda do sucesso na eliminação
da doença.
A preocupação, no entanto, vai além do sarampo. Atualmente, 7 das 8 vacinas recomendadas para
bebês apresentam cobertura abaixo da meta. Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para
reverter esse quadro, por exemplo, intensificando campanhas educativas e realizando mutirões.
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em 04 set. 2019. [Adaptado]

01. O texto, de forma preponderante,
A) descreve o quadro de gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.
B) informa sobre a contribuição dos refugiados para a volta do sarampo no Brasil.
C) apresenta dados reveladores da gravidade da situação do sarampo no Brasil.
D) apresenta razões para a gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.

02. Considere o período:
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18 pessoas,
o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e conjuntivite.
A expressão em destaque está empregada com valor
A) condicional e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por desde que.
B) concessivo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por mesmo que.
C) causal e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por visto que.
D) adversativo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por só que.
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03. Considere os trechos:
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação
e apresentava vulnerabilidade para infecções.
Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da
enfermidade.
Sobre a flexão dos verbos em destaque, é correto afirmar:
A) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os
óbitos”.
B) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância com “o caso”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque se efetua a concordância com “os óbitos de dois
bebês”.
C) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância “um homem”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os óbitos de dois bebês”.
D) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “Nesta
sexta”.

04. Considere o trecho:
[...] desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos [...]
A palavra em destaque
A) é verbo e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
B) é verbo e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
C) é nome e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e,
em relação a “postos”, por meio de transitividade direta.
D) é nome e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade direta.

As questões 5 e 6 referem-se ao período reproduzido a seguir.
Como regra, epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a
transmissão de sarampo.
05. A estrutura do período revela a presença de
A) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
B) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
C) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
D) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
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06. O uso da palavra “preconizar” evidencia que os epidemiologistas
A) fizeram uma recomendação.
B) negaram algo dito antes.
C) descartaram uma ideia.
D) fizeram uma retratação.

07. A palavra que está empregada com função de conjunção em:
A) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...]
B) [...]soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação [...]
C) Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para reverter esse quadro [...]
D) [...]servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil [...]

08. A vírgula indica trecho de valor explicativo em:
A) A preocupação, no entanto, vai além do sarampo.
B) Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia [...].
C) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...].
D) Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação.

09. Considere o trecho:
Na quarta-feira (28), (1)soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não (2)possuía registro de
vacinação e (3)apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, (4)anunciaram-se os óbitos de
dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Sobre as formas verbais em destaque, é correto afirmar:
A) 2 e 3 são marcas linguísticas características da sequência descritiva.
B) 1 e 2 são marcas linguísticas características da sequência injuntiva.
C) 1 e 4 são marcas linguísticas características da sequência argumentativa.
D) 3 e 4 são marcas linguísticas características da sequência dialogal.

10. Considere o período:
Outros 12 estados, no entanto, registram surto ativo da doença. (l.?)
Nesse período, há
A) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação adversativa.
B) um período simples, que mantém uma relação de conclusão com o período anterior.
C) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação aditiva.
D) um período simples, que mantém uma relação de contraposição com o período anterior.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE LÓGICA
11. Observe a sequência de figuras apresentadas a seguir.

De acordo com a lógica utilizada na sequência da esquerda para a direita, a próxima figura será
A)

B)

C)

D)

12. Uma empresa têxtil tem três filiais (Alfa, Beta e Gama) que fabricam suas camisas. Dentre essas filiais,
as fábricas Beta e Gama produzem a mesma quantidade de camisas cada, e a fábrica Alfa produz o dobro
de cada uma delas. Nas filiais Alfa e Beta, 20% das camisas produzidas em cada empresa são na cor
azul, enquanto que, na filial Gama, 40% das camisas fabricadas são na cor azul. Se todas as camisas
produzidas pelas três filiais forem colocadas misturadas em um mesmo galpão, a probabilidade de se
retirar, aleatoriamente, uma na cor azul é
A) 30%.
B) 20%.
C) 25%.
D) 35%.

13. Considere as seguintes afirmações:
Todo concurseiro deve estudar lógica.
Alguns moradores do Mato Grande são concurseiros.
Sendo essas duas afirmações verdadeiras, concluí-se:
A) se João é concurseiro, então, ele é morador do Mato Grande.
B) todo morador do Mato Grande estuda lógica.
C) se Maria estuda lógica, então, ela é concurseira.
D) alguns moradores do Mato Grande podem não ser concurseiros.
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14. Os números dispostos no objeto a baixo representam uma sequência lógica.

O número que substitui, corretamente, a letra A, é
A) 11.
B) 17.
C) 15.
D) 10.
15. Considere 𝐴 e 𝐵 duas proposições e o símbolo ¬ como negação. A contrapositiva da proposição 𝐴v¬𝐵
equivale a
A) 𝐵 → ¬𝐴 .
B) ¬𝐵 → 𝐴 .
C) ¬𝐴 → ¬𝐵 .
D) ¬𝐴 → 𝐵 .
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – PROCURADOR MUNICIPAL - SUPERIOR
16. Sobre o sistema tributário nacional, a Constituição da República Federativa do Brasil assevera
expressamente que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios
A) para atender despesas extraordinárias decorrente de guerra externa.
B) para atender despesas extraordinárias decorrente de atraso de salários.
C) no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.
D) no caso de investimento público de caráter especial e de relevante interesse nacional.

17. Considerando as disposições constitucionais sobre a repartição das receitas tributárias, pertencem aos
Municípios:
A) sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis neles situados.
B) sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios.
C) trinta e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
D) o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem.

18. A respeito do domicílio da pessoa jurídica, o Código Civil Brasileiro prevê que o domicílio
A) dos Estados e Territórios é a respectiva cidade mais economicamente desenvolvida.
B) da União é o local onde esteja o Presidente da República.
C) do Município é o lugar onde funcione a administração municipal.
D) das pessoas jurídicas públicas é o lugar onde funcionarem as respectivas matrizes.

19. O Código Civil, tratando da anticrese, estabelece que pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega
do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos.
Ainda sobre as disposições expressas sobre anticrese, assinale a alternativa correta.
A) O adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los, mesmo depois do vencimento da dívida,
pagando a sua totalidade à data do pedido de remição e imitir-se-á, se for o caso, na sua posse.
B) O credor anticrético pode administrar os bens dados em anticrese e fruir seus frutos e utilidades, mas
deverá apresentar mensalmente balanço, exato e fiel, de sua administração.
C) O credor anticrético responde pelas deteriorações que, por culpa sua, o imóvel vier a sofrer, mas não
pelos frutos e rendimentos que, por sua negligência, deixar de perceber.
D) O credor anticrético não terá preferência sobre a indenização do seguro, quando o prédio seja
destruído, nem, se forem desapropriados os bens, com relação à desapropriação.
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20. A ação de consignação em pagamento está prevista no Código de Processo Civil em seu artigo 539.
Segundo o texto legal, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de
pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.
Sobre a ação de consignação em pagamento é correto afirmar que
A) na contestação o réu não pode alegar que a recusa foi justa.
B) requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito,
os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.
C) na contestação o réu não pode alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a
coisa devida.
D) ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta,
dentro de 60 (sessenta) dias, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito
e da recusa.
21. De acordo com o artigo 914 do Código de Processo Civil, o executado, independentemente de penhora,
depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Ao manejar embargos à
execução, o executado não pode alegar
A) exequibilidade do título ou exigibilidade da obrigação.
B) penhora incorreta ou avaliação errônea.
C) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução.
D) qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

22. No contexto da interpretação e integração da Legislação Tributária, o Código Tributário Nacional
estabelece que na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, os seguintes parâmetros:
A) a analogia, os princípios gerais do direito público, os princípios gerais do direito privado, a equidade.
B) a analogia, os princípios gerais do direito tributário, a equidade, os costumes.
C) a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público, a equidade.
D) a analogia, os princípios gerais do direito público, os costumes, a equidade.

23. O Código Tributário Nacional estabelece que o crédito tributário tem modalidades distintas de extinção,
como o pagamento e a transação. São também modalidades de extinção do crédito tributário
A) a conversão do depósito em renda e a decisão judicial passada em julgado.
B) a prescrição e a dação em pagamento de bem móveis.
C) a conversão do depósito em renda e a falta de solvência do devedor.
D) a decadência e a decisão administrativa.

24. Pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Federal nº. 12.016/2009), se concederá mandado de segurança
quando se tratar
A) de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.
B) de ato lesivo de direito de várias pessoas, ainda que apenas uma delas requeira.
C) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
D) de decisão judicial transitada em julgado.
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25. Considerando as disposições do Estatuto da Advocacia e a Ordem Dos Advogados Do Brasil (Lei Federal
nº. 8.906/1994) sobre o advogado empregado, é correto afirmar que
A) a relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a
independência profissional inerentes à advocacia.
B) o advogado empregado está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos
empregadores, fora da relação de emprego.
C) as horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior
a cento e cinquenta por cento sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito.
D) nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de
sucumbência não são devidos aos advogados empregados.

26. O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº. 8.078/90), dispondo sobre as práticas comerciais,
em especial a oferta e a publicidade, determina que toda informação ou publicidade, suficientemente
precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços
oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato
que vier a ser celebrado.
Sobre essa temática, assinale a alternativa correta.
A) A obrigação dos fabricantes e importadores de assegurar a oferta de componentes e peças de
reposição perdura tão somente durante a garantia do bem.
B) É permitida a publicidade de bens e serviços por telefone, mesmo quando a chamada for onerosa ao
consumidor que a origina.
C) O fornecedor do produto ou serviço não é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
ou representantes autônomos.
D) O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem
as patrocina.

27. Em consonância com a Lei Orgânica do Município de Pedro Avelino/RN, considerando o processo
legislativo municipal, é correto afirmar que
A) a Lei Orgânica foi constituída de forma a não permitir qualquer emenda, de modo que para alterá-la
somente sob criação de uma nova lei orgânica.
B) a Lei Orgânica somente pode ser emendada por proposta do Prefeito Municipal.
C) a Lei Orgânica não pode ser emendada na vigência de intervenção no município ou durante o estado
de defesa ou estado de sítio.
D) a emenda à Lei Orgânica é promulgada pelo Prefeito Municipal, em sessão solene da Câmara.

28. De acordo com o artigo 172 da Lei Orgânica do Município de Pedro Avelino/RN, o ensino oficial do
município é gratuito em todos os graus e atua prioritariamente no ensino fundamental e na pré-escolar.
Sobre o sistema de ensino escolar municipal de Pedro Avelino/RN, assinale a alternativa correta.
A) O ensino religioso é de matrícula obrigatória.
B) O ensino religioso é ministrado de acordo com a religião oficial do país.
C) O ensino fundamental deve ser ministrado exclusivamente em língua portuguesa.
D) O município orienta e estimula a educação física, sendo obrigatória nos estabelecimentos municipais.
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29. O Regime Jurídico Único dos Servidores de Pedro Avelino/RN prevê o instituto da promoção para os
servidores. Sobre tal ato da administração municipal, é correto afirmar que
A) a regulamentação da promoção será feita por portaria do Prefeito Municipal.
B) a mudança de um nível por outro em função do tempo de serviço obedece ao interstício de três anos.
C) a mudança de uma classe por outra em função do tempo de serviço obedece ao interstício de cinco
anos.
D) as promoções obedecerão, em conjunto, o mérito e o tempo de cargo.

30. Pelas disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores de Pedro Avelino/RN, a “estabilidade é a
garantia constitucional do servidor em permanecer no serviço, que nomeado em caráter efetivo, tendo
transposto o estágio probatório”.
A respeito da estabilidade do servidor municipal de Pedro Avelino/RN, de acordo com as disposições
expressas do citado Regime Jurídico, assinale a alternativa correta.
A) Não se admite a transferência do servidor estável para cargo inferior ou incompatível com a sua
aptidão revelada em concurso público de provas ou provas e títulos.
B) O estágio probatório para nomeado por concurso é de três anos.
C) A estabilidade do servidor é no cargo e não no serviço público.
D) Ninguém poderá ser efetivado como servidor se não for em concurso público, salvo autorização
expressa do Prefeito Municipal.
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