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Prefeitura Municipal de Anchieta – SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática

Prova para provimento do cargo de
ADVOGADO

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:







Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas
de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:





Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder,
conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): →

ATENÇÃO:






As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua
prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da sala
e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Com relação à responsabilidade objetiva do Estado, julgue as asserções a seguir:
I-

A

responsabilidade

objetiva

do

Estado

está

prevista

no

parágrafo

6º

do

artigo 37 da Constituição Federal.
II- A doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que a responsabilidade objetiva do Estado
(que é dependente da existência de dolo ou culpa) só existe diante de uma conduta comissiva praticada
pelo agente público. Desse modo, no exemplo da perseguição policial, onde o tiro do policial acerta um
particular, não teremos a responsabilidade objetiva do Estado.
A) Ambas estão corretas.
B) Ambas estão incorretas.
C) Somente a I está correta.
D) Somente a II está correta.

02. É o ato administrativo que contém decisão das autoridades administrativas sobre assunto de
interesse individual ou coletivo submetidos à sua apreciação. Trata-se de:
A) Licença.
B) Autorização.
C) Circular.
D) Despacho.

03. Analise as afirmações a seguir:
I- Serviços administrativos são os que a Administração Pública executa para atender às suas
necessidades internas ou preparar outros serviços que serão prestados ao público, tais como os da
imprensa oficial, das estações experimentais e outros dessa natureza.
II- Serviço público comercial ou industrial é aquele que a Administração Pública executa,
somente indiretamente, para atender às necessidades coletivas de ordem econômica.
Essas afirmações:
A) Ambas estão corretas.
B) Ambas estão incorretas.
C) Somente a afirmação I está correta.
D) Somente a afirmação I está incorreta.
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04. Quanto às prerrogativas com que atua a Administração, os atos podem ser:
A) Os propriamente ditos e puros ou meros atos administrativos.
B) De Império e de gestão.
C) Simples e compostos.
D) Gerais e individuais.

05. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido:
A) Somente as microempresas.
B) Somente as empresas sem fins lucrativos na forma da lei.
C) Somente as microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.
D) As microempresas, as empresas de pequeno porte na forma da lei e as empresas sem fins
lucrativos.

06. Com base na Lei nº 9636/1998, avalie os itens a seguir:
I- A utilização, a título precário, de áreas de domínio da União para a realização de eventos de
curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, poderá ser
autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de permissão de uso, em ato do Secretário do
Patrimônio da União, publicado no Diário Oficial da União.
II- A alienação de bens imóveis da União dependerá de autorização, mediante ato do Presidente
da República, e será sempre precedida de parecer da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, quanto
à sua oportunidade e conveniência.
Essas afirmações:
A) Ambas estão corretas.
B) Ambas estão incorretas.
C) Somente a afirmação I está correta.
D) Somente a afirmação I está incorreta.

07. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e notadamente:
A) Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra
de competência.
B) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
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C) Deixar de prestar contas quando esteja facultado a fazê-lo.
D) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou
serviço.

08. Implica a instituição de direito real de natureza pública, impondo ao proprietário a obrigação de
suportar um ônus parcial sobre o imóvel de sua propriedade, em benefício de um serviço público ou
de um bem afetado a um serviço público; afeta a exclusividade do direito de propriedade, porque
transfere a outrem faculdades de uso e gozo. Estamos falando de qual modalidade de restrição do
Estado sobre a propriedade privada?
A) Tombamento.
B) Ocupação temporária.
C) Desapropriação.
D) Servidão administrativa.

09. É o ato de produção jurídica primário, porque fundado única e diretamente no poder soberano,
do qual constitui exercício direto e primário; mediante a lei, o Estado regula relações, permanecendo
acima e à margem das mesmas. Trata-se de:
A) Legislação.
B) Jurisdição.
C) Administração.
D) Execução.

10. Em suas origens, os autores, sob a influência da Escola do Serviço Público, adotaram critérios para
definir o serviço público. Como definimos o critério que considera a pessoa jurídica prestadora da
atividade: o serviço público seria prestado pelo Estado?
A) Subjetivo.
B) Formal.
C) Material.
D) Informal.

11. No primeiro sentido, esse princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear
toda a atividade administrativa. Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar
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ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear
o seu comportamento. Estamos nos referindo a qual princípio:
A) Especialidade.
B) Presunção da legitimidade.
C) Impessoalidade.
D) Supremacia do interesse público.

12. É o ato unilateral pelo qual a Administração Pública reconhece a legalidade de um ato jurídico.
Ele se realiza sempre a posteriori e examina apenas o aspecto de legalidade, no que se distingue da
aprovação. Trata-se de:
A) Admissão.
B) Autorização.
C) Homologação.
D) Permissão.

13. O princípio da continuidade do serviço público tem aplicação especialmente com relação aos
contratos administrativos e ao exercício da função pública. No que concerne aos contratos, o
princípio traz como consequências:
I- A imposição de prazos rigorosos ao contraente.
II- O reconhecimento de privilégios para a Administração, como o de encampação, o de uso
compulsório dos recursos humanos e materiais da empresa contratada, quando necessário para dar
continuidade à execução do serviço.
III- A aplicação da teoria da imprevisão, para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato e permitir a continuidade do serviço.
Estão corretos os itens:
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II e III.

14. É o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independente de sua
concordância. Estamos falando de qual atributo?
A) Autoexecutoriedade.
B) Tipicidade.
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C) Veracidade.
D) Imperatividade.

15. A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou leilão público, observadas
as seguintes condições, exceto:
A) Na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais
aplicáveis à concorrência pública.
B) Os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos para cada imóvel.
C) A caução de participação, quando realizada licitação na modalidade de concorrência,
corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor de avaliação.
D) O leilão público será realizado por leiloeiro oficial ou por servidor especialmente designado.

16. Incluem-se doação, permuta, compra e venda, locação. Estamos nos referindo a quais tipos de
Atos da Administração?
A) Atos normativos.
B) Atos políticos.
C) Atos de direito privado.
D) Atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor.

17. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, exceto:
A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função.
B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
C) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, ou para
promoção por merecimento seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais.
D) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão
determinados como se no exercício estivesse.

18. Analise os itens a seguir:
I- Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo.
II- Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato.
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III- Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias,
de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato.
Estão corretos os itens:
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II e III.

19. Com relação às normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços
públicos, marque a opção incorreta:
A) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e
serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes
autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e
limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas
Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos
da Lei nº 8.987/1995.
B) Independe de concessão ou permissão o transporte aquaviário, de passageiros, que sejam
realizado entre portos organizados.
C) Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte de cargas pelos meios
rodoviário e aquaviário.
D) Independe de concessão ou permissão o transporte de pessoas, em caráter privativo de
organizações públicas ou privadas, ainda que em forma regular.

20. Tipo de extinção de ato administrativo, que ocorre pela retirada do ato em razão da prática de
outro ato administrativo. Nesse caso a retirada se dá porque sobreveio norma jurídica que tornou
inadmissível a situação antes permitida pelo direito e outorgada pelo ato precedente. Trata-se de:
A) Caducidade.
B) Contraposição.
C) Cassação.
D) Revogação.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS
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21. Não é sinônimo de “enfatuar”:
A) Desvanecer(-se).
B) Envaidecer(-se).
C) Humilhar(-se).
D) Orgulhar(-se).
22. Não apresenta sinônimos:
A) Conchavar – Combinar.
B) Motejo – Aprovação.
C) Rocambolesco – Complicado.
D) Tento – Atenção.
23. Os pronomes oblíquos “o, a, os, as” funcionam:
A) Somente como objeto direto.
B) Somente como adjunto adnominal.
C) Como objeto indireto e predicativo.
D) Como objeto indireto e adjunto adnominal.
24. Quero uma coisa: a tua alegria.
Na frase acima os dois pontos podem ser substituídos por:
A) Travessão.
B) Aspas.
C) Parênteses.
D) Colchete.
25. A ponte foi projetada pelo Dr. Carlos, um famoso engenheiro.
Na frase acima o trecho sublinhado cumpre a função de:
A) Objeto direto.
B) Adjunto adverbial.
C) Agente da passiva.
D) Predicativo do sujeito.
26. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrito com CH e não
com X:
A) Xá – Xacal.
B) Mexilhão – Caixote.
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C) Xingu – Rouxinol.
D) Baixinho – Enfaixado.
27. Em qual das alternativas o uso da crase é opcional?
A) Relatei o caso a minha amiga.
B) Programei ir a Fortaleza.
C) Irei a minha fazenda.
D) Sou das aves a mais formosa.
28. Isso aconteceu _________ muito tempo.
De hoje ___________ trinta dias, estaremos em férias.
Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:
A) A – Há.
B) Há – A.
C) Há – Há.
D) A – A.
29. Deveria haver acento indicador de crase em qual das frases abaixo?
A) Quem não gosta de andar a cavalo.
B) Os gansos vão atentos como a cismar.
C) Daqui a quatro dias viajaremos.
D) O treino começa sempre as seis horas.
30. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância:
A) Curso de letras anglo-germânicas.
B) Já li o primeiro e o segundo livro.
C) Ela mesmo desistiu.
D) Eles chegaram sós.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

31. Um quadrilátero de lados A e B, tem, em sua intersecção de diagonais, o ponto h, da onde, de lá,
ergue-se uma linha perpendicular, de altura H. Qual o seu volume, em função de A, B e H?
A) V=A.B.H.
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B) V=1/2.A.B.H.
C) V=1/3.A.B.H.
D) V=1/4.A.B.H.

32. Calcule log 8 64.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

33. A proposição “Há reação se, e somente se, há ação” é equivalente a:
A) Há ação e há reação.
B) Não há reação e não há ação.
C) Se há ação, então há reação.
D) Ou há ação, ou não há reação.

34. Um rapaz compra um veículo nos EUA e importa ele para o Brasil. Para testar o veículo, o rapaz
fez uma viagem da sua cidade A até B. Porém, ao sair da cidade, notou que o medidor de velocidade
do carro estava em Milhas, e não em quilômetros. Sabendo que a distância entre as cidades é de
320km, quantas milhas ele andou para chegar até a cidade B? (OBS: use 5 milhas=8 km).
A) 320 milhas.
B) 400 milhas.
C) 250 milhas.
D) 200 milhas.

35. Calcule a soma dessa PG infinita (1/2, ¼, 1/8, 1/16, ...)
A) 1/617.
B) 13/12.
C) 1.
D) 2.

