
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

ADVOGADO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto base para as questões 01 e 

02.  

O ex-jogador Cafu 

apresentou, em São Paulo, a bola 

oficial Copa das Confederações de 

2013, __________ nome é Cafusa. A 

junção dos termos "carnaval", 

"futebol" e "samba" faz dela "uma 

bola 100% brasileira", __________ o 

capitão do penta. O nome também 

lembra a expressão "cafuzo", 

__________ define indivíduos 

resultantes da miscigenação entre 

índios e negros. 

O sorteio das chaves, 

realizado logo após a apresentação 

da bola, colocou a seleção brasileira 

no grupo A do torneio, __________ 

também estão Itália, México e Japão. 

No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti 

__________ um pouco mais para 

conhecer o outro adversário: o 

representante da África, __________ 

será definido em fevereiro/2013. 

Questão 01) Os termos que 

completam adequadamente as 

lacunas acima são: 

A) cuja; no entender de; onde; onde; 

esperam; o qual. 

B) cujo o; segundo; que; em que; 

esperaram; onde. 

C) cujo o; segundo; que; em que; 

esperarão; onde. 

D) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperaram; que. 

E) cujo; de acordo com; a qual; no 

qual; esperarão; que. 

 

Questão 02) A frase “O ex-jogador 

Cafu, capitão do penta, apresentou, 

em São Paulo, a bola oficial Copa das 

Confederações de 2013” tem sujeito 

A) simples. 

B) composto. 

C) indeterminado. 

D) paciente. 

E) inexistente. 

Questão 03) Marque a assertiva que 

NÃO está em conformidade com a 

norma culta. 

A) Fuleco, termo formado pela união 

de “futebol” e “ecologia”, é o 

nome do tatu-bola, a mascote da 

Copa-2014, que será realizada no 

Brasil. 

B) A transformação do tatu em bola, 

como mecanismo de defesa, foi o 

gancho utilizado para mostrar à 

Fifa que seria interessante ter a 

espécie como mascote da Copa-

2014. 

C) Com as ações de divulgação 

promovida durante a Copa-2014, 

esperam-se encontrar 

interessados em contribuir com a 

preservação dos tatu-bolas, 

espécie que só existe no Brasil.  

D) Cafusa, palavra formada pela 

junção de “carnaval”, “futebol” e 

“samba”, é o nome da bola oficial 

da Copa das Confederações de 

2013. 

E) O nome e as cores vibrantes da 

bola Cafusa refletem a identidade 

nacional, com particular destaque 

para o Cruzeiro do Sul, 

constelação retratada na bandeira 

do Brasil. 
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MATEMÁTICA 

Questão 04) Uma lata de óleo tem 

a forma cilíndrica, com 8 cm de 

diâmetro e 24 cm de altura. A área 

total da superfície dessa lata é 

aproximadamente 

A) 50,24 cm2 

B) 602,88 cm2 

C) 703,38 cm2 

D) 100,5 cm2 

E) 192 cm2 

Questão 05) A produção de uma 

fábrica pode ser descrita por uma 

função exponencial. Quando há filiais 

se faz necessário conhecer a 

capacidade de produção de cada 

filial. O ponto de intercessão dos 

gráficos descreve o ponto de 

produção comum entre as filiais. 

Considerando que a filial A tem sua 

produção descrita pela função  

          e a filial B descrita pela 

função      
 

   
 , o ponto de 

intercessão é 

A)   
 

 
      

B)  
 

 
      

C)   
 

 
     

D)         

E)  
 

 
     

 

 

 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 06) Em Roma, capital 

italiana, está sediada uma das 

agências que fazem parte da 

Organização das Nações Unidas. 

Trata-se da FAO (Food and 

Agriculture Organizatino). A FAO é 

dirigida pelo brasileiro José Graziano, 

desde o início do ano de 2012. O 

objetivo principal da FAO é aumentar 

a capacidade da comunidade 

internacional para de forma eficaz e 

coordenada promover o suporte 

adequado e sustentável à segurança 

alimentar e nutrição. O conceito de 

sustentabilidade vincula-se à ideia de 

equilíbrio, produzindo a interação 

entre diversos aspectos da sociedade 

os quais podem ser assim indicados 

de forma mais completa: 

A) ambientais, preservacionistas e 

ecológicos. 

B) econômicos, militares e políticos. 

C) políticos, religiosos e esportivos. 

D) políticos, ambientais e 

extrativistas. 

E) econômicos, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A crise econômica 

mundial que se estende desde o ano 

de 2008 tem pressionado diversos 

países. Na Europa, é preocupante a 

situação, em especial da Grécia. 

Apesar do profundo desgaste que tem 

provocado na economia europeia, 

sabemos que essa crise teve seu início 

nos Estados Unidos da América, e sua 

principal causa foi: 

A) o estouro de uma bolha imobiliária 

provocada por empréstimos 

bancários e a grande oferta de 

títulos advindos desses 

empréstimos. 

B) diminuição da produção de petróleo 

devido à longa guerra de ocupação 

do Iraque conduzida pela OTAN e 

ONU, fator este que afetou 

negativamente os níveis de 

produção industrial. 

C) Condução equivocada da política 

econômica dos Estados Unidos da 

América que sob o Governo do 

Presidente Al Gore não foi capaz de 

conjugar desenvolvimento 

energético com preservação 

ambiental. 

D) Incapacidade do governo norte-

americano em criar barreiras 

alfandegárias que protegessem o 

seu mercado interno da 

concorrência dos produtos advindos 

da China, Japão e México. 

E) Quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York, conhecida como “Crack 

da Bolsa” provocada pela 

especulação com ações de 

empresas inexistentes e pela 

produção industrial acima da 

capacidade de consumo do 

mercado. 

 

INFORMÁTICA 

Questão 08) Qual fórmula criada no 

Excel 2007 apresenta corretamente a 

fixação de coluna e linha referentes 

ao valor da H1? 

A) =SOMA(A1;B1;$H$1) 

B) =SOMA(A1;B1;$H1) 

C) =SOMA(A1;B1;H$1) 

D) =SOMA(A1;B1;H1) 

E) =SOMA(A1;B1;$$H1) 

Questão 09) Sobre o Power Point 

2007, é INCORRETO afirmar que 

A) através da guia Inserir é possível 

adicionar um vídeo ao slide. 

B) na guia Animações é possível 

alterar a transição de slides. 

C) na guia Apresentações de Slides é 

possível definir temas para os 

slides. 

D) é possível inserir gráficos através 

da guia Inserir. 

E) para buscar uma palavra nos 

slides basta ir na guia Início botão 

Localizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questão 10) Quanto ao Poder 

Constituinte, julgue as afirmações a 

seguir. 

I. Poder Constituinte Derivado 

Decorrente é o poder de que 

foram investidos os estados-

membros para elaborar a sua 

própria constituição. 

II. Poder Constituinte Derivado 

Reformador é aquele criado pelo 

poder constituinte originário 

para reformular as normas 

constitucionais através das 

emendas constitucionais. 

III. Poder Constituinte Derivado 

Revisor foi estabelecido com o 

intuito de adequar a Constituição 

à realidade que a sociedade 

apontasse como necessária. 

IV. O art. 3.º do ADCT – Atos das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias, estabeleceu que a 

revisão constitucional seria 

realizada 5 (cinco) anos 

contados da promulgação da 

CF/88, pelo voto da maioria 

absoluta de seus membros, em 

sessão unicameral.  

Estão corretas as proposições da 

alternativa: 

A) I e II, apenas. 

B) I, II, e III, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) Todas estão corretas. 

 

Questão 11) Sobre Controle de 

Constitucionalidade, assinale a 

assertiva INCORRETA. 

A) O controle de constitucionalidade 

consiste em verificar a adequação 

de uma lei ou de um ato 

normativo com base na 

constituição, examinando seus 

requisitos formais e materiais. 

B) A inconstitucionalidade por 

omissão pode ser questionada 

pelo Mandado de Segurança ou 

pela Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por 

Omissão. 

C) O controle preventivo de 

constitucionalidade é aquele 

realizado antes da aprovação da 

norma, devendo o iniciador 

verificar já na elaboração do 

projeto a constitucionalidade 

daquela.  

D) O controle preventivo de 

constitucionalidade pode ser 

exercido pelo Legislativo, pelo 

Executivo e pelo Judiciário.  

E) O controle repressivo de 

constitucionalidade é aquele 

exercido depois de promulgada a 

lei, verificando se em seu teor 

possui algum defeito, isto é, 

alguma inconstitucionalidade, seja 

ela formal ou material. 

Questão 12) São modalidades de 

licitação, EXCETO: 

A) concorrência; 

B) concurso; 

C) cadastro de preços; 

D) leilão; 

E) convite. 
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Questão 13) Quanto à eficácia das 

normas constitucionais, julgue as 

afirmações a seguir. 

I. Normas constitucionais de eficácia 

plena são aquelas de 

aplicabilidade imediata, direta, 

integral, mas que depende 

necessariamente de legislação 

infraconstitucional para sua 

inteira operatividade.  

II. Normas constitucionais de eficácia 

limitada são aquelas que não 

recebem normatividade suficiente 

para a sua aplicação, o que impõe 

a necessidade de regulamentação 

em nível infraconstitucional.  

III. As normas constitucionais de 

eficácia limitada autorizam a 

busca da regulamentação por 

intermédio do Poder Judiciário. 

IV. Normas constitucionais de eficácia 

contida ou restringível são 

aquelas que têm aplicabilidade 

imediata, integral, plena, mas 

podem ter reduzido o seu alcance 

pela atividade do legislador 

ordinário, em virtude de 

autorização constitucional.  

Estão corretas: 

A) I e II, apenas. 

B) I, II, e IV, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) Todas estão incorretas. 

Questão 14) De acordo com a 

Constituição Federal de 1988, 

compete aos Municípios, EXCETO: 

A) legislar sobre assuntos de 

interesse local; 
 

 

B) suplementar a legislação federal e 

a estadual no que couber; 

C) instituir e arrecadar os tributos de 

sua competência, bem como 

aplicar suas rendas, sem prejuízo 

da obrigatoriedade de prestar 

contas e publicar balancetes nos 

prazos fixados em lei; 

D) criar, organizar e suprimir bairros 

residenciais, observada a 

legislação estadual e federal; 

E) organizar e prestar, diretamente 

ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem 

caráter essencial. 

 

Questão 15) A União intervirá nos 

Estados e no Distrito Federal para 

assegurar a observância dos 

seguintes princípios constitucionais, 

EXCETO: 

A) forma republicana, sistema 

representativo e regime 

democrático; 

B) direitos da pessoa humana; 

C) autonomia municipal; 

D) prestação de contas da 

administração pública direta, 

somente; 

E) aplicação do mínimo exigido da 

receita resultante de impostos 

estaduais, compreendida a 

proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços 

públicos de saúde. 

 






ADVOGADO - 08 
 

Questão 16) Sobre a Lei de 

Licitação, assinale a alternativa 

correta. 

A) A licitação destina-se apenas a 

garantir a seleção da proposta 

mais vantajosa para a 

administração. 

B) A licitação será processada e 

julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos. 

C) A licitação será sigilosa. 

D) As obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações 

da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de 

licitação, sem ressalvas. 

E) É sempre permitido aos agentes 

públicos estabelecer tratamento 

diferenciado de natureza 

comercial entre empresas 

brasileiras e estrangeiras. 

Questão 17) Quanto a espécies de 

atos administrativos, julgue as 

afirmações a seguir. 

I. São exemplos de Atos 

Normativos: decreto, resoluções. 

II. São exemplos de Atos 

Ordinatórios: autorização, 

permissão, aprovação, admissão. 

 

 

 

III. São exemplos de Atos 

Enunciativos: certidões, 

atestados, pareceres.  

IV. São exemplos de Atos Punitivos: 

interdição de estabelecimento 

comercial em vista de 

irregularidade; aplicação de 

multas. 

Estão corretas: 

A) I e III, apenas. 

B) I, II, e IV, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) Todas estão corretas. 

 Questão 18) O juiz se manifesta no 

processo através de atos específicos 

previstos em lei. Sendo assim, 

assinale a alternativa correta de 

acordo com o Código de Processo 

Civil. 

A) Despachos; sentenças; ofícios. 

B) Sentenças; decisões 

interlocutórias; precatórias. 

C) Rogatórias; precatórias; atos de 

mero expediente. 

D) Sentenças; decisões 

interlocutórias; despachos. 

E) Despachos; expedientes; 

decretos. 

Questão 19)  São modalidades de 

intervenção do Estado na 

propriedade, EXCETO: 

A) requisição administrativa; 

B) servidão administrativa; 

C) desapropriação; 

D) concessão administrativa; 

E) tombamento. 
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Questão 20) Quanto aos prazos e 

sua classificação apresentada no 

Código de Processo Civil, assinale a 

alternativa correta. 

A) Dilatórios são os prazos legais que 

comportam somente redução. 

B) Peremptórios são os prazos 

inalteráveis exceto por ordem 

judicial. 

C) Dilatórios são os prazos legais que 

comportam redução ou ampliação 

pelo juiz ou pela vontade das 

partes. 

D) Peremptórios são os prazos 

alteráveis através de petição. 

E) Prazos legais são os 

convencionados pelas partes. 

Questão 21) Sobre as ações 

constitucionais, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) O mandado de segurança visa 

proteger direito líquido e certo 

contra ilegalidade ou abuso do 

poder quando não for cabível o 

uso do habeas corpus ou mandado 

de injunção. 

B) O Habeas-Corpus pode ser 

preventivo ou repressivo. 

C) O Habeas Data visa proteger o 

direito de acesso ou retificação de 

informações pessoais constantes 

de bancos de dados 

governamentais, ou de acesso 

público.  

D) O Habeas-Corpus tem por 

finalidade proteger a liberdade de 

locomoção, ou seja, a liberdade de 

ir e vir, contra ilegalidade ou 

abuso do poder da autoridade  

 

 

pública ou seu representante 

legal. 

E) A Ação Popular tem o objetivo de 

anular ato lesivo à moralidade 

administrativa, meio ambiente, 

patrimônio público e ao 

patrimônio histórico e cultural. 

Questão 22) De acordo com a Lei 

nº 8.112/90, qual das modalidades 

foi considerada inconstitucional e 

NÃO corresponde mais a uma forma 

de provimento de cargo público?  

A) Nomeação. 

B) Promoção. 

C) Ascensão. 

D) Readaptação. 

E) Reintegração. 

Questão 23) Condições da ação são 

aquelas necessárias para a própria 

existência da ação. Assinale a 

alternativa que apresenta somente 

condições da ação no processo civil. 

A) Interesse de agir; possibilidade 

jurídica do pedido; causa de 

pedir; partes. 

B) Possibilidade jurídica do pedido; 

interesse de agir; legitimidade 

para a causa. 

C) Partes; causa de pedir; 

possibilidade jurídica do pedido. 

D) Causa de pedir; interesse de agir; 

legitimidade para a causa. 

E) Partes; causa de pedir; 

possibilidade jurídica do pedido; 

pedido. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 24) São modalidades de 

suspensão do processo civil, 

EXCETO: 

A) falecimento do autor; 

B) falecimento do réu; 

C) motivo de força maior; 

D) existência de questões prejudiciais 

externas; 

E) quando o juiz indeferir a inicial. 

Questão 25) Conforme preceitua o 

art. 267 do Código de Processo Civil, 

considera-se o processo extinto, sem 

resolução do mérito quando 

A) o juiz acolher ou sujeitar o pedido 

do autor. 

B) há a renúncia do autor ao direito. 

C) ocorre transação entre as partes. 

D) o juiz acolher a alegação de 

perempção, litispendência ou de 

coisa julgada. 

E) o juiz pronunciar a decadência ou 

prescrição. 

Questão 26) É de competência 

privativa dos Municípios de do 

Distrito Federal, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, 

instituir os seguintes impostos: 

A) IPTU (imposto sobre a 

propriedade territorial urbana), 

ISS (imposto sobre serviços), ITBI 

(imposto sobre a transmissão de 

bens imóveis). 

B) ICMS (imposto sobre circulação de 

mercadorias); IPVA (imposto 

sobre a propriedade de veículos 

automotores), ITBI (imposto 

sobre a transmissão de bens 

imóveis). 

 

 

C) II (imposto sobre importação), IE 

(imposto sobre exportação), IR 

(imposto de renda). 

D) IPTU (imposto sobre a 

propriedade territorial urbana), 

ISS (imposto sobre serviços), 

ICMS (imposto sobre circulação de 

mercadorias). 

E) ICMS (imposto sobre circulação de 

mercadorias); IPVA (imposto 

sobre a propriedade de veículos 

automotores), IPTU (imposto 

sobre a propriedade territorial 

urbana). 

Questão 27) Quanto ao crédito 

tributário, são modalidades de 

lançamento: 

A) por declaração, automático, por 

homologação. 

B) por declaração, de ofício, por 

homologação. 

C) retroativo, de oficio, automático. 

D) tempestivo, intempestivo, oficial. 

E) oficial, retroativo, de ofício. 

Questão 28) São causas de extinção 

do crédito tributário, EXCETO: 

A) pagamento; 

B) compensação; 

C) transação; 

D) moratória; 

E) remissão. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 29) Compete ao Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, 

EXCETO: 

A) apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Governador do 

Estado e pelos Prefeitos 

Municipais, mediante parecer 

prévio, que deverá ser elaborado 

nos prazos gerais previstos na 

Constituição Estadual, na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e nos 

prazos específicos previstos nesta 

lei; 

B) julgar as contas dos chefes dos 

órgãos do Poder Legislativo 

estadual e municipal, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e 

deste Tribunal; 

C) homologar os cálculos das quotas 

do ICMS devidas aos Municípios, 

dando ciência à Assembleia 

Legislativa; 

D) aplicar aos responsáveis, em caso 

de ilegalidade de despesas ou 

irregularidade de contas, as 

sanções previstas no artigo 85 e 

seguintes dessa lei, sem prejuízo 

de outras sanções previstas em lei 

e adotar as medidas cautelares 

cabíveis; 

E) assinar prazo de até (90) noventa 

dias, prorrogável por idêntico 

período, para que o órgão ou 

entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento 

da lei, se verificada a ilegalidade. 

 

Questão 30) Quanto às denúncias 

apresentadas ao Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná, poderão ser 

oferecidas por 

A) qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato. 

B) por partido político ou ministério 

público. 

C) pelo juiz que identificar a 

irregularidade. 

D) alguns cidadão designados, 

associação ou a polícia federal. 

E) qualquer cidadão, partido político, 

associação, sindicato ou ministério 

público. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 







