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Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre
e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido;
No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao
fiscal de sala para corrigir em Ata;
Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material
de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a
caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos
eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários,
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como
chapéu, boné, gorro etc;
É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os
permitidos;
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se
retirar da sala de aplicação de prova;
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e
o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final
de período das 3 (três) horas;
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação
da sua prova;
Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:
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CARGO: ADVOGADO

02

DATA DA PROVA: 16/08/2015
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ
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CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA-PR - EDITAL 01/2015

Texto: O papa verde
Com um texto corajoso, Francisco produz a primeira
encíclica ecológica da história da Igreja Católica,
critica as nações ricas e as multinacionais e
conclama ao desenvolvimento sustentável
Débora Crivellaro (debora@istoe.com.br)

Francisco nunca foi tão Francisco como na
encíclica “Laudato si”, apresentada oficialmente na
quinta-feira 18 no Vaticano. Abrindo com o “Cântico
das Criaturas”, de autoria do santo de Assis, o
argentino Jorge Mario Bergoglio construiu um
documento contundente, sobre como a devastação
do meio ambiente cria relações de exploração e
desigualdade. A tão comentada encíclica ecológica, a
primeira sobre o assunto da história da Igreja
Católica, tem como objetivo final os pobres, a grande
preocupação do pontificado de Francisco. O tema
controvertido já causou reações – de elogios da
Organização das Nações Unidas a críticas de
católicos conservadores americanos, como o
candidato republicano à presidência Jeb Bush. Não
era para menos. O pontífice criticou abertamente as
nações ricas, as multinacionais e a cultura do
consumismo e do descarte, entre outros alvos. “Essa
encíclica vai dar uma reviravolta na discussão
ecológica, quase sempre restrita ao meio ambiente,
esquecendo que não existe meio ambiente, mas
sempre o ambiente inteiro dentro do qual cabem as
pessoas, as instituições e todas as coisas desta
nossa Terra-mãe”, afirma Leonardo Boff, um dos
primeiros teólogos no mundo a estudar a questão da
fé e da ecologia, que, a pedido do papa, enviou
vários textos seus para Roma.
Na sua “Laudato si”, Francisco fala sobre a
relação íntima entre os pobres e a fragilidade do
planeta e a convicção de que tudo está estreitamente
interligado no mundo. Diz que o progresso é bemvindo, gera benefícios, mas há muitos problemas
gerados por ele. Critica o comportamento predatório
e consumista dos países ricos. “Muitos daqueles que
detêm mais recursos e poder econômico ou político
parecem concentrar-se, sobretudo, em mascarar os
problemas ou ocultar os seus sintomas, procurando
apenas reduzir alguns impactos negativos de
mudanças climáticas”, afirma. O papa diz estar
preocupado com a fraqueza da reação política
internacional. “Há demasiados interesses particulares
e, com muita facilidade, o interesse econômico chega
a prevalecer sobre o bem comum.” E ataca as
multinacionais, ao mencionar a Amazônia, que
chama de “pulmão do planeta” e dizer que é
impossível
ignorar
os
enormes
interesses
econômicos internacionais que podem atentar contra
as soberanias nacionais. “Com efeito, há propostas
de internacionalização da Amazônia que só servem

aos interesses econômicos das corporações
internacionais.” Para o teólogo Antônio Manzatto,
definitivamente, “Laudato si” é um documento social,
não técnico. “Francisco foi muito corajoso”, diz o
padre. “Ele afirmou que, se os países pobres têm
dívidas em dinheiro, as nações ricas têm uma dívida
ecológica com eles, portanto deveriam costurar um
acordo.
http://www.istoe.com.br/reportagens/423402_O+PAPA+VERDE?pathImagens=&pat
h=&actualArea=internalPage, acesso em 27 de junho de 2015.

01) O papa Francisco, segundo o texto, é
comparado ao santo de Assis porque:
(A)
Adotou o mesmo nome do santo.
(B)
Porque é tão simples quanto Francisco de
Assis
(C)
Porque escreveu a encíclica “Laudato si”, na
qual mostra como a devastação do meio ambiente
cria relações de exploração e desigualdade.
(D)
O papa admira tanto Francisco de Assis que
faz questão de identificar-se com ele em tudo.
(E)
Porque abriu mão dos bens materiais assim
como Francisco de Assis.
02) A Laudato si critica, principalmente:
(A)
Os países ricos, as multinacionais, a cultura
do consumismo e do descarte.
(B)
O sistema capitalista.
(C)
Os Estados Unidos.
(D)
Somente os países ricos.
(E)
Somente as multinacionais.
03) Marque a única alternativa verdadeira, em
relação ao texto:
(A)
Este não é o primeiro documento que aborda
a questão do meio ambiente.
(B)
O Papa não ataca as multinacionais e é
brando em suas críticas.
(C)
De acordo com encíclica Laudato si,
interesses sociais se sobrepõem ao bem comum,
gerando o grande desgaste dos recursos naturais do
planeta e á grande desigualdade social.
(D)
Na encíclica o Papa Francisco condena o
sistema
capitalista,
por
considerá-lo
muito
consumista, e aprova o comunismo, por acreditar que
este sistema promoverá melhor distribuição de renda
e menos agressão ao planeta.
(E)
A encíclica “Laudato si” afirma que o
progresso é necessário, bem vindo e gera muitos
benefícios, mas também traz muitos problemas,
dentre eles, o ambiental.
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04) Marque a alternativa em que os termos
sublinhados,
na
oração
abaixo,
estão
corretamente classificados:
“A tão comentada encíclica ecológica, a primeira
sobre o assunto da história da Igreja Católica,
tem como objetivo final os pobres, a grande
preocupação do pontificado de Francisco”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sujeito, vocativo, aposto.
Sujeito, aposto, aposto.
Sujeito, objeto direto, aposto.
Sujeito, aposto, adjunto adnominal.
Aposto, sujeito, aposto.

05) Marque a alternativa em que todas as palavras
são acentuadas pela mesma regra:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pulmão, íntima, encíclica, impossível.
Amazônia, técnico, única, dívidas.
Têm, predatório, teólogo, há.
Econômico, político, ecológica, técnico.
Organização, cândico, benefícios, nações.

06) Em um brincadeira em uma mesa de bilhar
(bolas numeradas de 1 a 15) Pedro e Bino
resolveram jogar da seguinte maneira. Cada bola
derrubada soma-se o número correspondente
(por exemplo: derrubar a bola 10 indica 10 pontos
para o jogador), ganha o jogo quem fizer mais
pontos, após algumas jogadas Pedro se declarou
vencedor. Qual o número mínimo de bolas que
ele derrubou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5.
9.
6.
8.
7.

07) O Hotel Gardem possui uma suíte
presidencial , 13 super luxo, 21 luxo e 40 suítes
padrão. Com base nesta informação qual das
alternativas abaixo é incorreta?
(A)
As suítes luxo representam 28% do total de
quartos do hotel.
(B)
Com uma taxa de ocupação de 95% podemos
afirmar que a suíte presidencial esta ocupada.
(C)
Se a diária de uma suíte padrão é de R$
225,00 e 3/4 deste modelo de quarto estão ocupados
a arrecadação é de R$ 6.750,00 com suítes deste
modelo.
(D)
Se somente casais se hospedaram no hotel e
destes 20% não tem filhos, o número de hospedes é
certamente superior a 180.
(E)
Ao fechar a conta um cliente deve pagar R$
386,00 ao hotel, com o cupom fiscal em sua mão

verificou que 37,5% correspondem a impostos, ou
seja, descontado o valor do imposto o valor a pagar
seria de R$ 241,25.
08)

Se

(@ + #)2

= @ 2 + 2 @# + # 2 .

Qual

é

o

resultado da expansão da expressão (@+ # ) ?
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(A)

@ 3 + 3 @# + 3# .

(B)

(@ + #)2 + @ 2 .

(C)

3 @ 2 + 3 @# + # 3 .

(D)

@ 3 + 3 @ 2 # + 3 @# 2 + # 3 .

(E)

3 @ 3 + 3 @ 2 # + 3 @# 2 +3# 3 .

09) Durante 10 dias consecutivos um instituto de
Metereologia mediu a temperatura em graus
Celsius exatamente as 6 horas da manhã. Com os
seguintes resultados: 8°; 7°; 3°; 0; -2°; 4°;-1°; 9°;
7° e 0°. A temperatura média encontrada nos 10
dias foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4°.
3,5°.
4,375°.
-1°.
2,85°.

10) Rebeca é responsável por conferir o peso das
mercadorias que chegam a um supermercado,
de um determinado produto recebeu um lote com
5 caixas, com os seguintes pesos em quilos:
378;380;376;382;381. Se a variação for menor que
2 quilos aceita o lote. Sabendo que ela utiliza a
expressão

v=

∑ x − média (v=variação;
n

x=peso

da caixa; n= número de caixas). Qual das
alternativas abaixo esta correta?
(A)
A variação é de 2,5 quilos.
(B)
Para o lote ser aceito a média deveria ser
maior que 383 quilos.
(C)
A variação é de 1,92 quilos.
(D)
O lote não foi aceito.

(E)

A variação corresponde a 2,05 quilos.
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11) A área territorial hoje ocupada pelo município
de Guaíra, anteriormente, pertenceu à Cia. Matte
Laranjeira. Teve origem numa recompensa que o
Governo Imperial deu a Thomas Laranjeira por:
(A)
Casar-se com sua filha, Dona Francisca de
Albuquerque.
(B)
Ter lutado ao lado das tropas portuguesas
contra Napoleão.
(C)
Seu auxílio na Guerra do Paraguai.
(D)
Ter sido seu cozinheiro predileto.
(E)
Manter nas terras a principal criação de
bovinos do império.
12) A Lei Estadual nº 790 de 14/11/1951, criou o
Município de Guaíra, definindo as suas divisas.
Porém, a data de instalação do município deu-se
em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14 de novembro de 1951.
14 de dezembro de 1952.
14 de novembro de 1952.
14 de dezembro de 1951.
12 de dezembro de 1952.

13) Em 26 de março de 1991, ocorreu a assinatura
do Tratado de Assunção, com vistas a criar o
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). O objetivo
primordial do Tratado de Assunção é a integração
dos Estados Partes por meio da livre circulação
de bens, serviços e fatores produtivos, do
estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum
(TEC), da adoção de uma política comercial
comum,
da
coordenação
de
políticas
macroeconômicas e setoriais, e da harmonização
de legislações nas áreas pertinentes. Naquela
ocasião, foram signatários originais deste
tratado, os seguintes países:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Brasil, Paraguai, Peru e Uruguai.
Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia.
Chile, Brasil, Paraguai e Peru.
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.

14) Os governos brasileiro e paraguaio recebem
uma compensação financeira, denominada
royalties, pela utilização do potencial hidráulico
do Rio Paraná para a produção de energia elétrica
na Itaipu. Os chamados royalties são pagos
mensalmente desde que a Itaipu começou a
comercializar energia, em março de 1985. O
pagamento é feito conforme o Anexo C do
Tratado de Itaipu (a parte do tratado que
estabelece as bases financeiras), assinado em 26
de abril de 1973. O repasse de royalties é:
(A)
Proporcional à extensão de áreas submersas
pelo lago e a quantidade de energia gerada

mensalmente.
(B)
Proporcional à população de cada município
afetado pelo lago de Itaipu.
(C)
Feito para todos os municípios paranaenses,
principalmente os do litoral.
(D)
Proporcional à área territorial de cada
município e de acordo com a arrecadação própria.
(E)
Proporcional à data de instalação de cada
município, ou seja, quanto mais antigo maior o valor
dos royalties.
15) De acordo com a Lei Orgânica do município
de Guaíra é correto afirmar que:
(A)
O cidadão investido em Poder Executivo do
município, não poderá jamais exercer função em
outro Poder constituído.
(B)
Em face de investidura em Poder constituído
do município, o cidadão, salvo as exceções legais,
poderá exercer função em outro Poder.
(C)
São poderes independentes e harmônicos
entre si o Executivo, Judiciário e Legislativo.
(D)
O Vereador, investido em cargo de assessor
municipal, perderá o mandato.
(E)
A erradicação da pobreza, somente com a
participação da União, é um objetivo fundamental do
município.
16) Conforme o previsto na Lei Orgânica do
município de Guaíra, assinale a alternativa que
contém os itens corretos:
I - O município a critério discricionário do chefe
do Poder Executivo, poderá criar Distritos.
II - Os Distritos serão geridos por um
Administrador Distrital, nomeado pelo Prefeito
Municipal.
III - A função de Conselheiro distrital é
considerada de natureza extraordinária e,
portanto, será remunerada na forma da lei.
IV - Os Conselheiros Distritais, escolhidos
mediante eleição da população, encerram seu
mandato juntamente com o Prefeito Municipal.
V - As reuniões do Conselho Distrital serão
ordinárias e extraordinárias e suas deliberações
serão tomadas por maioria de votos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens I, II e V estão corretos.
Apenas os itens III, IV e V estão corretos.
Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
Apenas o item I está correto.

17) Sobre a Administração Pública é correto
dizer:
(A)
As autarquias são regidas pelos princípios
constitucionais
da
Lealdade,
Imparcialidade,
Moralidade e Presunção.
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(B)
Os cargos dos Poderes são autônomos entre
si, logo não existe vinculação de vencimentos entre
eles.
(C)
A investidura em cargo, emprego ou função
pública, depende exclusivamente de aprovação
prévia em concurso de provas e títulos.
(D)
A remuneração dos servidores públicos do
Poder Executivo serão fixadas e alteradas mediante
Decreto do chefe do Poder.
(E)
Ressalvadas as disposições constitucionais
federais, subsídio e os vencimentos, dos ocupantes
de cargos e empregos público, serão irredutíveis.
18) Considerando a tripartição dos Poderes
Constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário)
e a independência entre os mesmos, podemos
afirmar que:
(A)
A câmara municipal será controlada
externamente, exclusivamente, pelo Tribunal de
Contas do Estado.
(B)
Os atos administrativos do Prefeito Municipal
podem ser reformados pelo Poder Judiciário no que
se refere o mérito.
(C)
A Administração Pública pode a qualquer
momento rever os seus atos viciados ilegalmente,
sem que para isso exista motivação externa de um
poder para outro.
(D)
O Poder Judiciário pode instituir uma
fundação pública de auxílio aos demandados
judicialmente.
(E)
A aprovação de lei orgânica do município se
dará por maioria simples de votação em turno único.
19) Sobre a Responsabilidade Civil no
ordenamento jurídico brasileiro é correto afirmar:
(A)
Para a existência da Responsabilidade Civil
Objetiva basta que a Administração Pública no
exercício de sua atividade crie um determinado risco,
sendo que essa atividade lhe proporcione benefício.
(B)
A Responsabilidade Subjetiva é a única forma
adota constitucionalmente.
(C)
Não se aplica Responsabilidade Objetiva
contra a Administração Pública.
(D)
Na Responsabilidade Civil Subjetiva inexiste a
necessidade de comprovação de culpa.
(E)
Nenhuma das alternativas anteriores.
20) Em relação a Lei de Licitações (8.666/93),
assinale a alternativa que contém os itens
corretos:
I - Os contratos administrativos relativos à
contratação de prestação de serviços no âmbito
do Poder Legislativo municipal são regidos pela
referida Lei.
II - Somente cabe impugnação do edital de
licitação, por descumprimento do texto legal,
pelos participantes do certame.

III - Os contratos administrativos regidos por esta
lei possuem características especiais tal como a
modificação unilateral a fim de atender o
interesse público, desde que respeitados os
direitos do contratado.
IV - De acordo com a Lei de Licitações, suas
modalidades são: concorrência, tomada de
preços, convite, concurso, leilão e pregão
eletrônico.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens II e IV estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.

21) De acordo com a legislação civil vigente no
ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar:
(A)
Todos os maiores de 16 (dezesseis) anos são
incapazes civilmente.
(B)
Domicílio é somente o lugar onde a pessoa
natural estabelece sua residência.
(C)
Um dos requisitos do negócio jurídico perfeito
é a forma prescrita e não proibida em lei.
(D)
A confissão de fato jurídico é irrevogável, sem
condições de anulação.
(E)
A capacidade civil dos silvícolas é regida pelo
Código Civil.
22) Com base nos Estudos na obra doutrinária de
José Afonso da Silva, podemos dizer que
Constituição também é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um sistema de leis.
Uma ideia libertária.
Um sistema de ações.
Um sistema de normas jurídicas.
Um compêndio doutrinário.

23) A ação declaratória de constitucionalidade
poderá ser proposta por quais autoridades?
(A)
Somente pelo Presidente da República ou
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
(B)
Somente pelo Procurador – Geral da
República.
(C)
Pelo Presidente da República ou pelo
Procurador-Geral da República.
(D)
Pelo Presidente do Senado Federal.
(E)
Pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça.
24) Em relação a jurisdição civil é correto afirmar:
(A)
É exercida na forma contenciosa e voluntária
pelos juízes de direito.
(B)
É exercida pelos juízes, advogados e
ministério público.
(C)
É exercida somente pelos advogados no
5

contencioso.
(D)
É exercida em sua amplitude pelos auxiliares
da justiça.
(E)
É exercida pelos juízes de direito somente na
forma voluntária.
25) Em conformidade com a legislação vigente
podemos afirmar que:
(A)
A Lei Orçamentária anual será em
conformidade com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias.
(B)
As despesas de dívida pública não constam
da lei orçamentária anual.
(C)
Tendo em vistas necessidades urgentes é
permitido consignar na lei orçamentária crédito com
finalidade imprecisa.
(D)
Saúde pública, educação e segurança pública
podem ter sua dotação orçamentária ilimitada.
(E)
As prestações de contas não são
instrumentos de transparência da gestão fiscal.
26) Em relação ao Mandado de Segurança é
INCORRETO afirmar:
(A)
Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
O prazo de interposição é de 120 (cento e
(B)
vinte dias) contados da publicação do ato ilegal.
(C)
Não cabe mandado de segurança contra os
atos de gestão comercial praticados pelos
administradores de empresas públicas.
(D)
A inicial será desde logo indeferida, por
decisão motivada, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal
para a impetração.
(E)
No mandado de segurança coletivo, a
sentença fará coisa julgada erga omnes,
independente dos impetrantes.
27) Em relação ao processo civil , é correto
afirmar:
(A)
Duas somente pessoas podem litigar, no
mesmo processo, em conjunto, desde que no pólo
passivo.
(B)
O juiz não poderá limitar o litisconsórcio
facultativo ao número de litigantes, posto que isso
fere o livre direito de petição.
(C)
Existe litisconsórcio necessário, quando, por
disposição de lei ou pela natureza da relação
jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo
uniforme para todas as partes; caso em que a
eficácia da sentença dependerá da citação de todos

os litisconsortes no processo.
(D)
Salvo
disposição
em
contrário,
os
litisconsortes serão considerados, em suas relações
com a parte adversa, como litigantes distintos; sendo
que os atos e as omissões de um poderão gerar
prejuízo ou benefícios aos outros.
(E)
O litisconsorte não tem o direito de promover
o andamento do processo.
28) Em relação aos prazos processuais é correto
afirmar:
(A)
Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos
prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz
determinará os prazos, tendo em conta a
complexidade da causa.
(B)
No prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz,
não há interrupção.
(C)
A superveniência de férias não suspenderá o
curso do prazo; o que Ihe sobejar recomeçará a
correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das
férias.
(D)
Não haverá suspensão do curso do prazo em
razão da criação de obstáculo da parte.
(E)
Nenhuma das alternativas anteriores.
29) Em relação ao processo de execução é
correto afirmar:
(A)
A execução forçada somente pode ser
promovida pelo Ministério Público.
(B)
Podem prosseguir na execução os herdeiros
ou sucessores do credor.
(C)
A execução forçada pode ser promovida pelo
credor, sem necessidade de previsão legal de
conferência do título executivo.
(D)
É defeso ao credor desistir de algumas
medidas executivas do processo.
(E)
Não há necessidade do credor ressarcir ao
devedor os danos que este sofreu, após trânsito em
julgado de sentença que declare inexistente a
obrigação que sujeitou a execução.
30) De acordo com a legislação processual civil
vigente, é INCORRETO afirmar:
(A)
O processo cautelar é dependente do
principal.
(B)
O indeferimento não interfere no julgamento,
salvo decadência ou prescrição.
(C)
Mesmo dependente do processo principal, o
processo cautelar não é apensado a ele.
(D)
Cessarão os efeitos da cautelar, se o juiz
declarar extinto o processo principal.
(E)
A medida cautelar pode ser substituída, por
outra garantia menos gravosa ao requerido.

6

