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Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva a data, a assinatura e o 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 o encerramento do prazo estabelecido para sua aplicação.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco)
de Lógica e 15 (quinze) 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 e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Lógica (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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.

Estamos preparados para as revoluções da biologia?
Hugo Aguilaniu
“Ciência sem consciência é simplesmente a ruína da alma”, diz o famoso aforismo de François
Rabelais. De tempos em tempos, a humanidade parece pôr à prova esta regra de ouro da ética. As diversas
aplicações práticas das descobertas científicas têm melhorado nossas condições de vida, mas a história
mostra que seu uso inapropriado por vezes pode nos conduzir ao mal.
Somos especialmente atingidos quando esse limite diz respeito a descobertas na biologia, a ciência
dos organismos vivos. No campo da genética, por exemplo, graças às novas ferramentas tecnológicas e à
pesquisa intensiva das últimas décadas, hoje é possível cortar, ampliar e modificar qualquer forma de DNA,
a molécula que contém todas as informações necessárias para sustentar a vida.
Se o uso das técnicas da genética moderna amplia nossa compreensão do desenvolvimento humano
— e, consequentemente, abre novos caminhos para o tratamento de doenças —, ele pode, por outro lado,
nos aproximar de um nível de intervenção capaz de alterar significativamente o perfil genético das espécies
(inclusive a nossa, a Homo sapiens), sem que tenhamos noção exata de seus desdobramentos.
Em 2016, pesquisadores americanos conseguiram produzir em laboratório uma célula bacteriana viva
a partir de um genoma inteiramente artificial. Ainda que o feito não acarrete riscos evidentes, é no mínimo
inquietante a criação de novas formas de vida que não passaram pela seleção natural.
Uma equipe de pesquisa da Academia de Ciência Chinesa introduziu em macacos o gene humano
mcph1 (que desempenha importante papel no desenvolvimento do cérebro). Como resultado, observou-se
uma melhora na memória de curto prazo desses indivíduos em comparação ao comportamento padrão da
espécie.
Recentemente, o governo japonês autorizou o desenvolvimento a longo prazo de estudos com seres
híbridos, formados por células humanas e de animais. Experimentos desse tipo podem viabilizar, no futuro, o
cultivo de órgãos humanos “reserva” em animais domesticados.
Hoje já acumulamos vasto conhecimento sobre o sequenciamento do DNA e temos ampliado nossa
capacidade de manipular sequências cada vez mais complexas — em ambientes controlados e artificiais.
Mas não temos domínio sobre a evolução. Por isso, um dos principais perigos de experimentos como esses
é a imprevisibilidade dos efeitos a longo prazo, em contato e sob a influência das inúmeras variáveis
envolvidas no processo evolutivo.
Um limite ético natural seria preservar nossa espécie evitando sua manipulação. Em novembro de
2018, no entanto, o pesquisador chinês He Jiankui ultrapassou esta fronteira e modificou embriões humanos,
obtendo como resultado o nascimento de gêmeos cujo DNA foi alterado para reduzir o risco de desenvolver
Aids. Isso significa que já podemos modificar um ser humano antes que ele nasça — e de maneira
transmissível: a mutação introduzida no genoma dos gêmeos será, a princípio, transmitida para os seus
descendentes. As questões éticas são infindáveis. Vamos supor que células cerebrais humanas se
desenvolvam num camundongo. A partir de quantos genes ou de que nível de organização celular vamos
considerar a manifestação de um pensamento humano no cérebro de um roedor?
Toda descoberta gera um conhecimento que deve ser acompanhado de profunda reflexão ética.
Igualmente importante é sua democratização: a competição entre pesquisadores e países é natural e até
saudável, estimula o avanço científico e tecnológico; exige, porém, imenso esforço diplomático e regulatório
para que todo o potencial transformador desse bem não se torne um problema insolúvel.
Por ser o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de
investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza. Assim, poderá manter e talvez até produzir diversidades
biológicas usando essas técnicas modernas. Se apostar suficientemente na produção científica neste campo
estratégico, o país vai deter uma legitimidade natural para participar dessas reflexões de forma decisiva.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 13 out. 2019.
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
EDITAL Nº 001/2019
01. Sobre o papel das revoluções da biologia para a humanidade, o texto
A) apresenta um posicionamento concessivo sobre o tema.
B) ratifica a visão ortodoxa contrária a essas revoluções.
C) ratifica a visão ortodoxa favorável a essas revoluções.
D) apresenta uma visão de neutralidade sobre o tema.

02. No primeiro parágrafo, há
A) citação direta, em que o autor trancreve uma opinião que vai de encontro à visão apresentada no
texto.
B) citação indireta, em que o autor parafraseia uma opinião que vai ao encontro da visão apresentada
no texto.
C) citação indireta, em que o autor parafraseia uma opinião que vai de encontro à visão apresentada no
texto.
D) citação direta, em que o autor transcreve literalmente uma opinião que vai ao encontro da visão
apresentada no texto.

03. Considere o período.
Se apostar suficientemente na produção científica neste campo estratégico, o país vai deter uma
legitimidade natural para participar dessas reflexões de forma decisiva.
Sobre a construção desse período, é correto afirmar que se inicia
A) com uma relação de subordinação condicional seguida da informação principal e se encerra com uma
relação de subordinação por finalidade.
B) com uma relação de subordinação causal seguida da informação principal e se encerra com uma
relação de subordinação por conformidade.
C) com a informação principal seguida de uma relação de subordinação condicional e se encerra com
uma relação de subordinação por finalidade.
D) com a informação principal seguida de uma relação de subordinação condicional e se encerra com
uma relação de subordinação por conformidade.

04. Considere o período.
Por ser o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir
nas ciências da vida à altura de sua riqueza.
Um nova redação possível, substituindo-se o elemento coesivo em destaque e preservando-se as
relações sintático-semânticas desse período, é
A) Embora seja o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de
investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.
B) Como é o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de
investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.
C) Para ser o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de
investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.
D) Caso seja o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de
investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
EDITAL Nº 001/2019
05. Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, a colocação de vírgula antes da
palavra “que” acarreta alteração de sentido em:
A) [...] é no mínimo inquietante a criação de novas formas de vida que não passaram pela seleção
natural.
B) [...] mas a história mostra que seu uso inapropriado por vezes pode nos conduzir ao mal.
C) Vamos supor que células cerebrais humanas se desenvolvam num camundongo.
D) A partir de quantos genes ou de que nível de organização celular vamos considerar a manifestação
de um pensamento humano no cérebro de um roedor.

06. O emprego de pronome para estabelecer uma relação de valor possessivo está exemplificado em

A) [...] hoje é possível cortar, ampliar e modificar qualquer forma de DNA, a molécula que contém todas
as informações necessárias para sustentar a vida.
B) De tempos em tempos, a humanidade parece pôr à prova esta regra de ouro da ética.
C) [...] e modificou embriões humanos, obtendo como resultado o nascimento de gêmeos cujo DNA foi
alterado para reduzir o risco de desenvolver Aids.
D) Assim, poderá manter e talvez até produzir diversidades biológicas usando essas técnicas modernas.

07. Considere o período.
Toda descoberta gera um conhecimento que deve ser acompanhado de profunda reflexão ética.
O período que apresenta outra versão correta para esse período, conforme as orientações normativas do
português padrão escrito, é
A) Todas as descobertas geram conhecimento que deve serem acompanhados de profundas reflexões
éticas.
B) Todas as descobertas gera conhecimento que devem ser acompanhados de profundas reflexões
éticas.
C) Todas as descobertas gera conhecimentos que devem serem acompanhados de profundas reflexões
éticas.
D) Todas as descobertas geram conhecimentos que devem ser acompanhados de profundas reflexões
éticas.

08. Há forma verbal empregada como termo que rege dois complementos em
A) Recentemente, o governo japonês autorizou o desenvolvimento a longo prazo de estudos com seres
híbridos, formados por células humanas e de animais.
B) Uma equipe de pesquisa da Academia de Ciência Chinesa introduziu em macacos o gene humano
mcph1[...]

C) Experimentos desse tipo podem viabilizar, no futuro, o cultivo de órgãos humanos “reserva” em
animais domesticados.

D) Isso significa que já podemos modificar um ser humano antes que ele nasça — e de maneira
transmissível [...]
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
EDITAL Nº 001/2019

09. A sequência textual dominante no texto também é dominante em gêneros como
A) a notícia.
B) a ata.
C) o artigo de opinião.
D) o manual de instrução.

10. Sobre a organização dos parágrafos do texto, é correto afirmar que
A) o parágrafo 4 apresenta ideia central explícita.
B) o parágrafo 5 apresenta ideia central explícita.
C) os parágrafos 4 e 5 apresentam ideia central no início.
D) os parágrafos 4 e 5 desenvolvem ideia já apresentada em parágrafo anterior.
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
EDITAL Nº 001/2019

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÓGICA – NÍVEL SUPERIOR
11. A sequência numérica a seguir obedece a uma lógica de variação entre seus elementos, considerando a
ordem crescente da esquerda para a direita.
9

18

35

68

133

P

Atentando para a lógica de variação utilizada, o número que substitui corretamente a letra P é
A) 254.
B) 258.
C) 262.
D) 266.

12. Todos os nascidos em Extremoz são potiguares. Conclui-se que
A) existem nascidos em Extremoz que não são potiguares.
B) os nascidos em Extremoz contém o conjunto dos potiguares.
C) os potiguares contém o conjunto dos nascidos em Extremoz.
D) todos os potiguares são de Extremoz.
13. A negação de “Sou aprovado no concurso de Extremoz e não sou convocado” é
A) “Não sou aprovado no concurso de Extremoz e sou convocado”.
B) “Não sou aprovado no concurso de Extremoz ou sou convocado”.
C) “Sou aprovado no concurso de Extremoz e sou convocado”.
D) “Sou aprovado no concurso de Extremoz então sou convocado”.

14. Quatro amigos, Cláudio, Vitor, Guilherme e Adriano, fizeram o concurso para uma prefeitura do interior
potiguar mas apenas um deles foi aprovado. Quando perguntado a cada um sobre a aprovação no
concurso, deram as seguintes respostas:
Cláudio
“Não fui aprovado”

Vitor
“Guilherme foi aprovado”

Guilherme
“Adriano foi aprovado”

Adriano
“Vitor está mentindo”

Considerando essas informações, se apenas um dos amigos mentiu e os demais disseram a verdade, é
correto afirmar que o aprovado no concurso foi
A) Adriano.
B) Cláudio.
C) Guilherme.
D) Vitor.
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
EDITAL Nº 001/2019
15. Um bolinho à base de goma de mandioca, chamado grude, é famoso na região do município de
Extremoz/RN. Um comércio local vende o grude e bolinhos de fubá exatamente com o mesmo formato.
Por engano, um funcionário embalou os dois produtos em embalagens exatamente iguais que não
permitiam distinção visualmente ou pelo tato. Sabe-se que os produtos embalados totalizam 20 grudes e
10 bolinhos de fubá. Se um cliente deseja comprar 3 grudes, dentre esses produtos embalados, a
probabilidade de retirar aleatoriamente 3 unidades e atender ao pedido do cliente é de, aproximadamente:
A) 26%.
B) 28%.
C) 30%.
D) 32%.
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
EDITAL Nº 001/2019

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – AUDITOR FISCAL – NÍVEL SUPERIOR
16. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no capítulo que trata da nacionalidade, existe uma
ressalva em relação à ocupação de determinados cargos no setor público. Entre os cargos privativos a
brasileiros natos estão
A) os de governadores de estados.
B) os de prefeitos municipais.
C) os da carreira diplomática.
D) os de reitores de Universidades Públicas.

17. Os direitos sociais são fundamentais para, junto com as políticas públicas, gerarem bem-estar para a
sociedade. constituem direitos sociais definidos na Constituição Federal de 1988 os que se referem
A) à previdência social, à moradia e ao sigilo da correspondência.
B) ao direito de propriedade, ao direito de locomoção e ao acesso à informação.
C) à educação, ao acesso à informação e ao direito de propriedade.
D) ao transporte, à previdência social e ao trabalho.

18. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto,
configura-se como
A) concorrência.
B) convite.
C) leilão.
D) tomada de preços.

19. Depois de realizar uma auditoria no setor de pessoal de uma prefeitura, o auditor emitiu um parecer,
opinando sobre a situação encontrada. Esse ato administrativo é classificado como
A) normativo.
B) ordinatório.
C) enunciativo.
D) punitivo.

20. A Constituição Federal, em seu art. 37, veda a acumulação remunerada de cargos públicos. O mesmo
artigo estabelece que a exceção pode ocorrer quando existe compatibilidade de horários
A) no caso de um cargo de oficial militar com outro cargo de técnico administrativo.
B) no caso de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico.
C) no caso de um cargo da saúde com outro cargo de um técnico administrativo.
D) no caso de um cargo de auditor com outro de juiz.
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
EDITAL Nº 001/2019
21. Competência tributária pode ser definida como o poder outorgado, constitucionalmente, aos entes
políticos para que editem leis que instituam tributos. Em relação à competência tributária é correto afimar
que
A) é indelegável, salvo as atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos.
B) não poderá ser delegada em hipótese alguma.
C) poderá ser delegada em qualquer situação e a qualquer ente, tanto público como privado.
D) poderá ser delegada quando o ente ao qual foi outorgada a delegação seja de direito privado.

22. É correto afirmar, em relação à limitação do poder de tributar, que
A) a União pode instituir isenções de tributos de competência dos Estados apenas.
B) de acordo com o art. 151 da Contituição Federal, a União poderá instituir isenções de tributos da
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
C) é vedada à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional.
D) não existe nenhum tipo de vedação relacionada ao fato gerador ocorrido antes do início da vigência
da lei que instituiu ou aumentou o tributo.

23. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador do tributo, enquanto a obrigação
acessória decorre da legislação tributária. Com base nessas afirmações, refere-se à obrigação tributária
principal
A) a fiscalização dos tributos.
B) a apuração do Imposto sobre serviços de um determinado período.
C) o pagamento do IPTU de um imóvel.
D) o pagamento do aluguel de um imóvel.

24. No que diz respeito aos sujeitos ativo e passivo da obrigação, é correto afirmar que
A) o sujeito ativo será solidário ao sujeito passivo em relação ao pagamento do tributo.
B) o sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
C) a capacidade passiva depende da capacidade civil do sujeito.
D) o sujeito ativo da obrigação tributária é o contribuinte que paga o imposto.

25. O Código Tributário do município de Extremoz determina que o pagamento do crédito tributário poderá
ser efetuado pelas seguintes modalidades:
A) Moeda corrente do país, cheque ou vale postal.
B) Moeda corrente do país apenas.
C) Somente por moeda corrente do país e cheque.
D) Poderá ser utilizada transferência bancária e moeda corrente tão somente.
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
EDITAL Nº 001/2019

26. De acordo com o Código Tributário Nacional, extingue o crédito tributário:
A) a moratória.
B) a compensação.
C) o depósito do seu montante integral.
D) o parcelamento.

27. O crédito tributário é constituído por meio do lançamento. A modalidade de lançamento em que o sujeito
passivo tem a responsabilidade de identificar o fato gerador e calcular o tributo é o lançamento
A) por declaração.
B) de ofício.
C) por homologação.
D) unilateral.

28. Em relação ao que estabelece o Código Tributário Nacional sobre a fiscalização tributária, afirma-se que
A) as diligências de fiscalização podem ser procedidas ou presididas pela autoridade administrativa,
independentemente da lavratura de termos que as documente.
B) não é vedada a divulgação de informações relativas a parcelamento ou moratória.
C) no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos, é vedada a troca de informações entre a
Fazenda Pública da União e Estados estrangeiros.
D) os síndicos, comissários e liquidatários não são obrigados a prestarem informações às autoridades.

29. De acordo com o Código Tributário Nacional constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito desta
natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente. Já as certidões negativas de
débitos são o documento capaz de comprovar a inexistência de débito de determinado contribuinte. Em
relação a esses dois dispositivos, é correto afirmar que
A) a dívida regularmente inscrita não goza da presunção de certeza e liquidez.
B) o funcionário, que expedir certidão negativa com dolo ou fraude, prejudicando a fazenda pública, será
responsável apenas criminalmente, não tendo responsabilidade em relação ao crédito tributário.
C) a certidão positiva com efeito negativo tem o mesmo efeito da certidão negativa nos casos de penhora
efetivada ou exigibilidade suspensa.
D) o termo de inscrição da dívida ativa não precisa indicar a data da inscrição da dívida.
30. São impostos de competência dos Municípios, União e Estado respectivamente:
A) IPTU, IPI e ICMS.
B) IPTU, IPVA e IPI.
C) IRRF, ICMS e ISSQN.
D) ICMS, ISSQN e IPI.
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