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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

PROCURADOR
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões.  
 

A gente sempre quer mais 
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     Se cinco anos atrás alguém me perguntasse o que eu mais queria na vida, eu responderia que 
queria ter o que eu tenho agora e ser o que eu sou agora. E eu deveria estar feliz, deveria estar 
satisfeita, deveria estar realizada. Mas eu não estou. Por mais que eu tenha alcançado todos os 
meus objetivos do passado eu ainda me sinto frustrada, fracassada, sinto como se não tivesse 
saído de um lugar arenoso hipotético onde eu sempre me vejo atolada. Sinto como se a cada 
objetivo alcançado, outro ainda maior e ainda mais impossível automaticamente surgisse e então 
todo o desejo pelo anterior se esvaísse por completo. Parece que os objetivos só são atraentes 
enquanto ainda não são alcançados, ______ depois eles perdem toda a beleza. 
     O problema é que a gente sempre quer mais. Não importa quem você seja e tudo o que tenha 
alcançado, você sempre vai querer mais do que aquilo que tem. Você pode até ser Chandler Bing, 
que ainda te parecerá pouco. E isso acontece ______ a gente comete o erro de se comparar o 
tempo todo. Não com nós mesmos, como de fato deveria ser, mas com os outros. A gente se 
compara com os outros e então toda a nossa vida parece um mar de frustrações. E quando a 
gente se compara com outras pessoas, comparamos com o que conhecemos delas: apenas um 

lado, o lado bom, o lado bem-sucedido, o lado vitorioso. E então colocamos ....... outro extremo 
da comparação o nosso pior lado, o nosso lado frustrado, o nosso lado insatisfeito, o nosso lado 
que incomoda. E, sinceramente, comparar frustrações com vitórias é um ato extremamente 
injusto, mas é isso o que fazemos todos os dias com nós mesmos. 
     Aquelas pessoas que, ao nosso ver, parecem tão bem-sucedidas, vitoriosas e felizes, também 
têm as suas próprias frustrações. Frustrações pessoais, sentimentais, profissionais, amorosas. 
Não importa. Mas todo mundo tem suas frustrações. Por mais que nem todo mundo exponha ou 
fale sobre elas, elas ainda assim estão lá. Mas a gente não vê. E então acreditamos erroneamente 
que elas não existem. Acontece, então, que, quando comparamos nossas frustrações com as 
vitórias dos outros, e acreditamos que esses outros não possuem quaisquer outras frustrações, 
nos sentimos ainda mais frustrados por acharmos que somos os únicos a nos sentir assim, 
enquanto todo o resto da humanidade anda feliz e realizada por aí. 
     Talvez você não consiga enxergar agora, mas pode acreditar no que eu vou te falar: todo 
mundo está frustrado. Eu estou frustrada. Chandler Bing está frustrado. A Youtuber com a vida 

aparentemente perfeita no Instagram está frustrada. O homem mais rico da lista da Forbes está 
frustrado. A mulher mais linda do mundo está frustrada. A atriz, o cantor, a escritora, o 
presidente, a sua vizinha, ou quem mais você pensar agora, também está frustrado. Ninguém 
pode escapar dos seus próprios demônios. E todos têm os seus. 
     Precisamos aprender a não nos comparar com os outros. Cada pessoa tem o seu próprio 
caminho. Cada um trilha o seu próprio trajeto. E da mesma forma que cada experiência é 
extremamente pessoal, as vitórias e as frustrações também são. Sendo assim, o correto seria nos 
compararmos a nós mesmos, não aos outros. Dessa forma, nossas vitórias teriam o devido 
destaque que merecem. Assim como nossos crescimentos, nossos aprendizados e nossas 
conquistas. 
     O sucesso acontece de forma pessoal. Cada ser humano caminha num passo, numa velocidade 
e numa estrada única. Então, lembre-se sempre de quem você era ontem, observe quem você é 
hoje, e orgulhe-se de todo o caminho que você já percorreu até aqui. Essa é a única comparação 
que realmente importa. 
 

Texto adaptado. Disponível em http://www.deuruim.net/gente-sempre-quer-mais/. Acesso em 26 mar. 2019. 

QUESTÃO 01 – Por qual das seguintes palavras a forma verbal “esvaísse” (l. 07) poderia ser 
substituída, sem causar distorções ao sentido original da mensagem? 
 
A) reafirmasse 
B) acalmasse 
C) projetasse 
D) desvanecesse 
E) envaidecesse 
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QUESTÃO 02 – Por qual das seguintes opções indicadas a locução conjuntiva “por mais que”, que 
se encontra em destaque no texto, poderia ser substituída, sem deturpações ao sentido original da 
mensagem? 
 

A) Caso 
B) Assim que 

C) À proporção que 
D) Visto que 
E) Conquanto 
 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que contém as opções que preenchem, correta e 
respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 08 e 11.  
 

A) porque – porquê 
B) por que – por que 
C) porque – por que 
D) por que – porque 
E) porque – porque 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa cuja palavra extraída do texto contenha um único encontro 
consonantal. 
 

A) Sucesso. 
B) Caminho. 
C) Sendo. 
D) Exponha. 

E) Observe. 
 

 

QUESTÃO 05 – Tomando-se por base estritamente o que o texto explicita, é correto afirmar que: 
 
A) Os objetivos perdem toda a beleza quando não são alcançados. 
B) Querer mais do que aquilo que se tem é o desejo de ínfima quantidade de pessoas. 
C) As pessoas costumam, na comparação com os outros, olhar somente o lado favorável a eles. 
D) A youtuber com a vida aparentemente perfeita no instagram está mais frustrada que o homem 

mais rico da lista da Forbes. 
E) Comparar-se aos outros é mais correto do que comparar-se a si mesmo. 
 

 

QUESTÃO 06 – Na frase “Eu estou frustrada”, retirada do texto, nota-se a presença do verbo 
“estar” devidamente conjugado na primeira pessoa do singular do presente do modo indicativo. 

Quanto a sua predicação, ele é classificado como verbo: 
 

A) De ligação. 
B) Transitivo direto. 
C) Transitivo indireto. 
D) Transitivo direto e indireto. 
E) Intransitivo. 
 

 

QUESTÃO 07 – Na frase “Aquelas pessoas, que ao nosso ver, parecem tão bem-sucedidas, 
vitoriosas e felizes, também têm as suas próprias frustrações”, avistada no texto, se a palavra 
“pessoas” fosse flexionada no singular, quantas outras palavras precisariam ter a grafia modificada 
para garantir a correta concordância verbo-nominal? 
 

A) Quatro. 
B) Cinco. 
C) Seis. 
D) Sete. 
E) Oito. 
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QUESTÃO 08 – O termo “realmente” (l. 42) é classificado como advérbio de:  
 
A) Modo. 
B) Afirmação. 
C) Intensidade. 
D) Lugar. 

E) Tempo. 
 

 
QUESTÃO 09 – Se os recursos coesivos inexistissem, os textos não seriam dotados de unidade de 
sentido. É para tornar coerente a construção textual que os pronomes, entre outras funções, são 
empregados. Levando-se em conta tal postulado, considere as seguintes afirmações sobre pronomes 
destacados em negrito: 

 
I. “sua” (l. 31) está se referindo à “mulher mais linda do mundo” (l. 30). 

II. “seus” (l. 32) está retomando diretamente “próprios demônios” (l. 32). 
III. “seu” (l. 34) está se referindo a “outros” (l. 33). 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas I e III. 
 

 
QUESTÃO 10 – Por qual das seguintes preposições ou contrações a lacuna pontilhada da linha 15 
pode ser substituída, considerando-se a regência do verbo “colocar”, que aparece devidamente 
conjugado na primeira pessoa do plural do presente do modo indicativo? 
 
A) no 
B) sob 
C) entre 
D) do 

E) de 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – Dentre as atribuições da Câmara de Vereadores do Município de Maçambará, de 
acordo com os preceitos da Lei Orgânica, compete à referida Câmara, com sanção do Prefeito, 
legislar sobre a criação e extinção de cargos e funções do Município, bem como fixar e alterar 
vencimentos e outras vantagens 
 

A) individuais. 
B) coletivas. 
C) pecuniárias. 
D) extraordinárias. 
E) secundarias. 
 

 

QUESTÃO 12 – O Processo Legislativo do Município de Maçambará, de acordo com a Lei Orgânica, 
compreende a elaboração de projetos e deliberações, EXCETO sobre: 
 

A) Processos extraordinários.  
B) Emendas à Lei Orgânica.  
C) Resoluções. 
D) Decretos Legislativos. 
E) Leis Ordinárias. 
 

 

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei Orgânica, são objeto de deliberação da Câmara de Vereadores, 
na forma do seu Regimento Interno: 
 

I. Autorizações. 
II. Indicações. 

III. Requerimentos. 
IV. Moções. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas IV. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 14 – De acordo com os preceitos da Lei Orgânica do Município de Maçambará, cabe 
privativamente ao prefeito municipal, EXCETO: 
 

A) Representar o Município em juízo ou fora dele. 

B) Expedir decretos, regulamentos e portarias. 
C) Enviar à Câmara Municipal o Plano Plurianual, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias e as 

propostas de Orçamentos previstos nesta Lei Orgânica. 
D) Vetar projetos de lei total ou parcialmente.  
E) Nomear e exonerar os secretários municipais, bem como os cargos em comissão do Poder 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 
 

 

QUESTÃO 15 – O sistema de promoções do Município de Maçambará, de acordo com a Lei Orgânica, 
obedecerá, alternadamente, ao critério de ___________________, este avaliado objetivamente. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) equidade e isonomia 
B) assiduidade e pontualidade 
C) produtividade e eficiência 
D) antiguidade e merecimento 
E) eficácia e efetividade 
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QUESTÃO 16 – Nivaldina, como servidora pública do Município de Maçambará, está sujeita às 
prerrogativas do Regime Jurídico do Município e perderá a parcela da remuneração diária, 
proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, sem prejuízo da penalidade disciplinar 
cabível, quando esses forem iguais ou superiores a:  
 
A) Dez minutos. 

B) Quinze minutos. 
C) Trinta minutos.  
D) Uma hora. 
E) Uma hora e trinta minutos. 
 

 
QUESTÃO 17 – Aos funcionários públicos do Município de Maçambará, segundo o Regime Jurídico 

municipal, a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem: 
 
A) Extraordinária. 
B) Ordinária. 
C) Pecuniária. 
D) Secundária. 
E) Primaria.  
 

 
QUESTÃO 18 – Os adicionais de periculosidade e de penosidade, previsto no Regime Jurídico do 
Município de Maçambará, serão, respectivamente, de ______ e _____ por cento. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 
A) vinte – cinco 
B) quinze – dez 
C) quinze – trinta 
D) trinta – vinte 
E) vinte e cinco – quarenta 
 

 
QUESTÃO 19 – A parte do Regime Jurídico do Município de Maçambará que trata das licenças ao 
servidor determina que conceder-se-á licença ao servidor: 
 
I. Para tratar de interesses particulares. 

II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para desempenho de mandato classista. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 20 – O Regime Jurídico do Município de Maçambará, no trecho em que considera as 
licenças aos servidores públicos municipais, determina que a licença concedida dentro de sessenta 
dias do término de outra da mesma espécie será considerada como: 
 
A) Prorrogação. 
B) Folga. 

C) Afastamento. 
D) Abandono de trabalho. 
E) Exoneração. 
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INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 21 – Suponha que, na Área de Trabalho do Windows 10, exista a pasta Fundatec, e o 
usuário clique uma vez em cima da letra d com o botão esquerdo do mouse (configuração para 
destros). Ao realizar essa ação, o usuário vê a imagem da Figura 1 abaixo: 
 

 
Figura 1 

 

Considerando que, em seguida, o usuário digitou ABC e pressionou a tecla ENTER do teclado, é 
possível concluir que a pasta: 
 
A) Ficou sem nome. 
B) Passou a ter o nome ABC. 
C) Passou a ter o nome FundatecABC. 
D) Permaneceu com o nome Fundatec e alguma pasta com o nome ABC foi selecionada (se 

houver). 
E) Permaneceu com o nome Fundatec e algumas pastas foram selecionadas, com os nomes A, B e 

C, respectivamente (se existirem). 
 

 
QUESTÃO 22 – Na Figura 2 abaixo, é apresentado um grupo que pertence à guia Página Inicial 
do editor de textos Microsoft Word. Que grupo é esse? 
 

 
Figura 2 

 

A) Área de Transferência. 
B) Fonte. 
C) Estilos. 
D) Ilustrações. 
E) Parágrafo. 
 

 
QUESTÃO 23 – Sobre o serviço de e-mail Gmail, qual a finalidade do ícone destacado com um 
quadrado na Figura 3 abaixo? 

 

 
Figura 3 

 
A) Anexar. 
B) Responder. 
C) Destacar como favorito. 
D) Encaminhar. 
E) Marcar como spam. 
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Para responder às questões 24 e 25 sobre o editor de planilhas Microsoft Excel, considere 
a Figura 4 abaixo.  
 

 
Figura 4 

 

QUESTÃO 24 – O que ocorre se o usuário digitar o valor 5, pressionar a tecla ENTER e depois clicar 
com o mouse na célula A1? 
 
A) Apenas a célula B2 passa a ter o valor 5. 
B) As células selecionadas são mescladas e passam a ter o valor 5. 
C) Todas as células selecionadas passam a ter o valor 5. 
D) Um erro é mostrado, pois 5 é um valor numérico. 
E) Um erro é mostrado, pois as células selecionadas estão travadas. 
 

 
QUESTÃO 25 – Qual o resultado da fórmula =B2&" "&C3&" "&C2? 
 
A) TestedaFundatec 

B) Teste de Maçambará 
C) Prova da Fundatec 
D) Prova de Concurso 
E) Prova Concurso 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Lista de símbolos: 
  Condicional 

  Bicondicional 

   Conector “e” 
   Conector “ou” 

   Conector “ou” exclusivo 

   Negação da proposição 

 
QUESTÃO 26 – Pedro e João têm um lucro de R$ 800,00 para dividir. Decidem, portanto, fazer isso 
de forma diretamente proporcional a 3 e 5, respectivamente, para Pedro e João. Sendo assim, as 
partes recebidas por Pedro e João são: 
 
A) R$ 500,00 e R$ 300,00. 
B) R$ 300,00 e R$ 500,00. 

C) R$ 200,00 e R$ 600,00. 
D) R$ 600,00 e R$ 200,00. 
E) R$ 400,00 e R$ 400,00. 
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QUESTÃO 27 – Se 
2( ) 4 10f x x x   , então (1)f  é: 

 
A) 1. 
B) 4. 
C) 10. 
D) 12. 
E) 15. 
 

 
QUESTÃO 28 – Se a medida do lado de um quadrado aumenta 10%, então a sua área: 
 
A) Aumenta 21%. 
B) Aumenta 10%. 

C) Fica igual. 
D) Diminui 10%. 
E) Diminui 21%. 
 

 

QUESTÃO 29 – Se A, B e C são proposições falsas, então o valor lógico de  A B C    será: 

 
A) Incerto. 
B) Falso. 
C) Verdadeiro. 
D) Indecidível. 
E) Impossível de saber. 
 

 
QUESTÃO 30 – A negação da proposição “Alguém não passou no teste” é: 
 
A) Alguém passou no teste. 
B) João passou no teste. 
C) Maria não passou no teste. 
D) Todos passaram no teste. 
E) Todos não passaram no teste. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31 – Sobre a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, 
no todo ou em parte, é correto afirmar que: 
 

A) Viola a cláusula de reserva de plenário, consagrada na Constituição Federal. 
B) É irrecorrível. 
C) Poderá ser atacada por recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. 
D) Não viola a cláusula de reserva de plenário, pois esta deverá ser observada apenas nas hipóteses 

em que o Tribunal declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder 
público. 

E) Somente poderá ser proferida em controle concentrado de constitucionalidade. 
 

 
QUESTÃO 32 – Sobre o conselho fiscal, em empresas públicas e sociedades de economia mista, é 
correto afirmar que: 
 
A) É facultativo. 
B) Poderá ser composto por pessoa natural ou jurídica, indicada pelo ente público controlador. 
C) Será composto exclusivamente por membros indicados pelo poder executivo e referendado pelo 

poder legislativo. 
D) Contará com pelo menos um membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor 

público com vínculo permanente com a administração pública. 
E) Contará exclusivamente por agentes ocupantes de cargos em comissão da administração pública, 

indicados pelo ente controlador. 
 

 
QUESTÃO 33 – Sobre o controle abstrato da Constitucionalidade da Lei Orgânica Municipal e de leis 
ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal, é correto afirmar que: 
 
A) É realizado pelo Supremo Tribunal Federal, somente de forma abstrata, mediante ação direta de 

inconstitucionalidade. 
B) É realizado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma abstrata, mediante ação direta de 

inconstitucionalidade, ou difusa, mediante recurso especial. 

C) Pode ser realizado pelo Superior Tribunal Federal, mas apenas mediante a via difusa. 
D) Somente pode ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal, mediante ação direta de 

constitucionalidade. 
E) Pode ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante ação direta de constitucionalidade. 
 

 
QUESTÃO 34 – No Direito Civil, a perda do bem adquirido em contrato oneroso, em função de 

sentença que atribui a titularidade deste a terceiro, acarreta: 
 
A) Vício redibitório. 
B) Vício do produto. 
C) Evicção. 
D) Exceção de contrato não cumprido. 
E) Adimplemento substancial. 

 

 
QUESTÃO 35 – É correto dizer que, no Processo Civil, o não comparecimento injustificado da parte 
à audiência de conciliação e mediação: 
 
A) Acarretará a extinção do processo sem julgamento do mérito, se a ausência for do autor. 
B) Acarretará a revelia, se a ausência for do réu. 

C) Não trará consequências para as partes, pois estes não são obrigados a se submeter à tentativa de 
conciliação. 

D) Implicará na aplicação de multa, que reverterá em favor da outra parte. 
E) Implicará na aplicação de multa, que reverterá em favor da União ou do Estado. 
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QUESTÃO 36 – No Processo Civil, sobre a abusividade da cláusula de eleição de foro, é correto afirmar 
que: 
 
A) Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer momento do processo. 
B) Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, antes da citação do réu.  
C) Não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, podendo a parte demandada alegar a abusividade em 

exceção de incompetência. 
D) Não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, podendo a parte demandada alegar a abusividade em 

preliminar de contestação. 
E) Não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, podendo a parte demandada alegar a abusividade em 

qualquer momento do processo. 
 

 

QUESTÃO 37 – Qual é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia 
a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva e potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 
as normas técnicas aplicáveis ao caso? 
 
A) Impacto ambiental regional. 
B) Licenciamento ambiental. 

C) Licença ambiental. 
D) Estudos ambientais. 
E) Estudos de impacto ambiental. 
 

 
QUESTÃO 38 – Nos termos do Código Tributário Nacional, NÃO corresponde à causa de extinção do 
crédito tributário a: 
 
A) Prescrição e a decadência. 
B) Compensação. 
C) Transação. 
D) Remissão. 
E) Concessão de moratória. 
 

 
QUESTÃO 39 – Sobre cessão de precatórios, é correto afirmar que: 
 
A) É vedada expressamente pela Constituição Federal. 
B) Não possui vedação expressa na Constituição Federal, mas não pode ocorrer face ao caráter 

personalíssimo do crédito nele contido. 
C) Somente poderá ocorrer no caso de precatórios que se refiram à verba de caráter alimentar. 

D) Produzirá efeitos após a comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e 
à entidade devedora. 

E) Necessita de prévia concordância expressa da entidade devedora. 
 

 
QUESTÃO 40 – No Processo do Trabalho, estão dispensadas do depósito recursal: 
 
A) Os microempreendedores individuais. 
B) As microempresas. 
C) As empresas de pequeno porte. 
D) Os empregadores domésticos. 
E) As empresas em recuperação judicial. 
 
 


