
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: PROCURADOR 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Segundo o Código Civil é correto afirmar que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil: 
a) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. 
b) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
c) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. 
d) os pródigos. 
 
22 - Assinale a alternativa correta. Nos termos do Código Civil, será feita a averbação em registro público: 
a) da sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 
b) da interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 
c) da emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 
d) dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. 
 
 



 

23 - Considerando o Código Civil, indique a alternativa incorreta. Consideram-se imóveis e/ou não perdem seu caráter de 
imóveis para os efeitos legais: 
a) os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. 
b) o direito à sucessão aberta. 
c) os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. 
d) as energias que tenham valor econômico. 
 
24 - Nos moldes do Código Civil, assinale a alternativa incorreta: 
a) O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade 
expressa. 
b) A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-
interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. 
c) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, 
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre móveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 
vigente no País. 
d) Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 
 
25 - De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa incorreta: 
a) É nulo o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do 
conhecimento de quem com aquele tratou. 
b) Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de 
outrem, celebrar consigo mesmo. 
c) O representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus 
poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. 
d) Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. 
 
26 - Considerando o Código Civil, indique a alternativa correta: 
a) O negócio nulo pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. 
b) O menor de dezesseis anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando 
inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. 
c) É de dez anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. 
d) É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. 
 
27 - Assinale a alternativa correta. Sobre Obrigações o Código Civil dispõe que: 
a) Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito não abrangem-se os seus acessórios. 
b) Salvo estipulação em contrário, o cedente responde pela solvência do devedor. 
c) Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito 
cedido. 
d) O devedor jamais pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem. 
 
28 - Assinale a alternativa correta considerando os ensinamentos do Código Civil: 
a) O valor da cominação imposta na cláusula penal pode exceder o da obrigação principal. 
b) Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em 
mora. 
c) A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa máxima. 
d) Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente 
indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o 
equivalente. Em ambos os casos haverá direito a indenização suplementar. 
 
29 - Nos termos do Código Civil, indique a alternativa incorreta: 
a) O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. 
b) O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, 
nem de seus fiadores. 
c) Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa fungível, 
mediante certa retribuição. 
d) Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. 
 
30 - De acordo com o Código Civil marque a incorreta: 
a) O mandato outorgado por instrumento público só poderá ser substabelecido por instrumento público. 
b) O mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu 
constituinte. 
c) O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. 
d) Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se 
houver perigo na demora. 
 
 
 



 

31 - Assinale a incorreta. Sobre competência tributária, compete ao Município instituir impostos sobre: 
a) propriedade predial e territorial urbana. 
b) transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 
c) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
d) serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, da CF, definidos em lei complementar. 
 
32 - Indique a alternativa incorreta. Faz parte do regime jurídico dos bens públicos: 
a) a inalterabilidade de sua afetação.  c) a imprescritibilidade. 
b) a impenhorabilidade.    d) a impossibilidade de oneração. 
 
33 - Sobre o processo de licitação, assinale a alternativa incorreta: 
a) Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
b) A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e 
considerados os prazos de sua execução. 
c) É vedada a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos 
quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. 
d) Jamais será permitida a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características 
e especificações exclusivas. 
 
34 - Assinale a alternativa incorreta. Com relação ao trabalho da mulher, é defeso: 
a) exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no 
emprego. 
b) proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 
c) desconsiderar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação 
profissional e oportunidades de ascensão profissional. 
d) impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas 
privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. 
 
35 - Sobre Proteção ao trabalho do menor, indique a alternativa incorreta: 
a) O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. 
b) Ao menor de 16 anos de idade é vedado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 
c) Partir dos 14 anos é admissível o Contrato de Aprendizagem, o qual deve ser feito por escrito e por prazo indeterminado. 
d) Todo empregador que empregar menor será obrigado a conceder-lhe o tempo que for necessário para a frequência às aulas. 
 
36 - Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, marque a alternativa incorreta: 
a) Extinto e/ou exonerado do cargo em comissão, o servidor efetivo não perceberá o vencimento e as vantagens do cargo, 
retornando a perceber o vencimento do cargo de provimento efetivo que exercia antes de ocupar o cargo comissionado. 
b) Vencimento básico ou vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
c) O funcionário efetivo que ocupar cargo em comissão, jamais ficará afastado do cargo efetivo que for titular. 
d) Provento é a retribuição pecuniária paga ao servidor aposentado ou em disponibilidade. 
 
37 - Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, indique a alternativa incorreta: 
a) Ascensão Funcional é a passagem do servidor de uma classe para outra ou ainda de um cargo para outro, ambos de maior 
complexidade, escolaridade, responsabilidade e níveis salariais. 
b) Promoção é a evolução do servidor dentro do plano de carreira. 
c) Progressão Funcional diz respeito a evolução do servidor dentro de sua faixa salarial. 
d) Grupo Ocupacional é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições e responsabilidades. 
 
38 - Nos termos da Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa incorreta: 
a) A consulta às contas Municipais poderão ser feitas por qualquer cidadão, mediante requerimento expresso, desde que autorizado 
pelo órgão competente. 
b) O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários e dos Vereadores será fixada em parcela única determinando-se o valor em 
moeda corrente do País vedada vinculação. 
c) As sessões da Câmara Municipal deverão se realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, considerando nulas as que 
se realizarem fora dele.  
d) Tanto os vereadores, como o Prefeito e Vice-Prefeito por sua espontaneidade, poderão optar pela gratuidade do mandato. 
 
39 - Assinale a incorreta. Considerando a Lei Orgânica Municipal, ao prefeito é proibido: 
a) firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
fundações ou empresas concessionárias de serviços público municipal. 
b) ser titular de um mandato eletivo. 
c) fixar residência fora do Município. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 



 

40 - Sobre legislação em informática, assinale a alternativa correta: 
a) Uma licença de software é uma definição de ações exclusivamente autorizadoras no âmbito do direito de autor concedidas ao 
usuário do software. 
b) Quando uma licença acrescenta restrições para além das existentes no direito de autor, o usuário sempre poderá rejeitar tais 
restrições e ainda assim utilizar o software. 
c) As licenças de software não-livre acrescentam direitos face aos já concedidos pelo direito de autor, deixando apenas para o ato 
de redistribuição as únicas regras que impõem. 
d) Uma licença de software é uma definição de ações autorizadas (ou proibidas) no âmbito do direito de autor de um programador 
de software de computador concedidas (ou impostas) ao usuário deste software. 
 




