CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA
MUNICIPAL DE CURIÚVA- PR
EDITAL Nº 001/2015 – ESTATUTÁRIO

ADVOGADO
NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

MATEMÁTICA

06 a 09

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10 a 30

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

(B)

“Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes
destacados funcionam sintaticamente como
adjunto adnominal.

CARTAS DE MEU AVÔ

(C)

A tarde cai, por demais
Erma, úmida e silente…
A chuva, em gotas glaciais,
Chora monotonamente.

“A mão pálida tremia” – O verbo em destaque
está conjugado no pretérito imperfeito do modo
indicativo.

(D)

“As cartas que meu avô escrevia a minha avó” –
Em
destaque,
apenas
pronomes
demonstrativos.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira:

E enquanto anoitece, vou
Lendo, sossegado e só,
As cartas que meu avô
Escrevia a minha avó.

Questão

Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale
a alternativa CORRETA:

Enternecido sorrio
Do fervor desses carinhos:
É que os conheci velhinhos,
Quando o fogo era já frio.
Cartas de antes do noivado…
Cartas de amor que começa,
Inquieto, maravilhado,
E sem saber o que peça.
Temendo a cada momento
Ofendê-la, desgostá-la,
Quer ler em seu pensamento
E balbucia, não fala…

(A)

Os bombeiros obteram os melhores resultados
no socorro às vítimas do incêndio.

(B)

A
coordenação pedagógica
da escola
incomendou os livros didáticos para análise.

(C)

A população precisa ter bom censo para
votação de seus representantes legais.

(D)

É necessário discernimento para a tomar
grandes decisões.

Questão

A mão pálida tremia
Contando o seu grande bem.
Mas, como o dele, batia
Dela o coração também.
Questão

04

05

Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO
afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

01

MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas.
RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas.
CHAVE – 5 letras e 4 fonemas.
PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas.

Dentre as figuras de linguagem presentes neste
poema, é CORRETO afirmar:
(A)

“A chuva, em gotas glaciais,
Chora monotonamente”. (Prosopopeia
Personificação)

(B)

“Quando o fogo era já frio” (Hipérbole)

(C)

“E balbucia, não fala…” (Polissíndeto)

(D)

“Mas, como o dele, batia
Dela o coração também. (Antítese)

Questão

MATEMÁTICA
Questão

ou

Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve
um desconto de:
(A)
(B)
(C)
(D)

02
Questão

Quais são as características presentes no segundo
verso da primeira estrofe?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Movimentada e agitada.
Solitária e silenciosa.
Calorosa e cheia de mistérios.
Rebelde e repleta de dúvidas.

(A)
(B)
(C)
(D)

03

Questão

07

R$ 4800,00.
R$ 5400,00.
R$ 5900,00.
R$ 6300,00.

08

Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H =
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos
afirmar que:

“Enternecido sorrio” – Nesta oração não há
sujeito.

Cargo: ADVOGADO

10%.
20%.
30%.
40%.

André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o
juros obtido é igual a:

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a
alternativa CORRETA:
(A)

06
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(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

F ∩ H = {12,15}
F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16}
F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }
F ∩ H = {1,6,10,14}

Questão

Acerca da organização dos poderes no âmbito do
Direito
Constitucional,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:

09

Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8
dias foram construídos 120 m² da calçada.
Considerando que a construção continue no mesmo
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará
concluída em uma quantidade de dias igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

30 dias.
45 dias.
60 dias.
75 dias.

(A)

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso
Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

(B)

O
Senado
Federal
compõe-se
de
representantes dos Estados e do Distrito
Federal,
eleitos
segundo
o
princípio
proporcional.

(C)

Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas
Comissões serão tomadas por maioria dos
votos, presente a maioria absoluta de seus
membros.

(D)

A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada
Território e no Distrito Federal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

10

O instituto da prescrição é importante e necessário
para que haja tranquilidade na ordem jurídica. Neste
sentido, assinale a alternativa correta de acordo com o
disposto no Código Civil, no que tange: I – a
prescrição relativa a aluguéis de prédios urbanos ou
rústicos; II – a prescrição da pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular, respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Questão

3 anos; 5 anos.
3 anos; 3 anos.
2 anos; 5 anos.
4 anos; 2 anos.

É livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato.
É assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.

(C)

É garantido o direito de propriedade.

(D)

São admissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos.

Questão

(A)

Podem exercer o controle difuso de
constitucionalidade todos os juízes e Tribunais.

(B)

Podem exercer o controle difuso de
constitucionalidade somente os integrantes do
Supremo Tribunal Federal.

(C)

Podem exercer o controle concentrado de
constitucionalidade qualquer membro do Poder
Judiciário.

(D)

Podem exercer o controle concentrado de
constitucionalidade somente os juízes de
primeiro grau.

11

(B)

Questão

(A)

A educação e divulgação sore o consumo
adequado dos produtos e serviços, asseguradas
a liberdade de escolha e a igualdade nas
contratações.

(B)

O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao
quádruplo do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.

(C)

A modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou
sua revisão em razão de fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas.

(D)

A adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
Política de crédito, câmbio,
transferência de valores.

(B)

Populações indígenas.

(C)

Previdência social, proteção e defesa da saúde.

(D)

Seguridade social.

Cargo: ADVOGADO

seguros

15

Qual alternativa a seguir NÃO é um direito básico do
consumidor, consoante a Lei nº 8.078?

12

(A)

14

O controle de constitucionalidade tem como objetivo
assegurar a supremacia da Constituição. Acerca dele,
indique a alternativa CORRETA:

Certamente o artigo 5º da Constituição Federal detém
enorme importância para o estudo do Direito
Constitucional, visto que estão expressos em seus
diversos incisos direitos e deveres individuais e
coletivos. Ante ao exposto, assinale a alternativa que
NÃO contém um destes direitos e deveres:
(A)

13

e
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Questão

16

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor trata
sobre as cláusulas abusivas. Neste sentido, assinale a
alternativa em que NÃO está contida uma cláusula
contratual nula de pleno direito:
(A)

A cláusula que prevê a transferência de
responsabilidades a terceiros.

(B)

A cláusula que prevê a obrigação do
consumidor a ressarcir os custos de cobrança
de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja
conferido contra o fornecedor.

(C)

A cláusula que prevê a autorização para que o
fornecedor
modifique
unilateralmente
o
conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua
celebração.

(D)

Questão

Objeto lícito,
determinável.

(D)

Forma prescrita ou não defesa em lei.

Questão

A cláusula que prevê que caduca o direito do
consumidor de reclamar pelos vícios aparentes
ou de fácil constatação em trinta dias, tratandose de fornecimento de serviço e de produto não
durável.

ou

20

A doação de ascendente a descendente, ou de
um cônjuge a outro, não importa adiantamento
do que lhes cabe por herança.

(B)

O doador pode estipular que os bens doados
voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao
donatário.

(C)

É válida a doação de todos os bens sem reserva
de parte, ou renda suficiente para a subsistência
do doador.

(D)

A doação far-se-á sempre por escritura pública.

Questão

17

21

A Consolidação das Leis do Trabalho define
expressamente quem é considerado empregado logo
no intróito. Nesta senda, em qual das alternativas
abaixo
NÃO
consta
uma
das
situações
caracterizadoras para a definição de empregado?
(A)
(B)
(C)
(D)

30 dias.
45 dias.
60 dias.
90 dias.

Pessoalidade;
Não eventualidade;
Esporadicidade;
Onerosidade.

22

18
Considerando um empregado da iniciativa privada, e
não havendo fixação expressa de outro limite, qual a
duração normal do trabalho?

Quais das seguintes alternativas se consideram bens
imóveis para os efeitos legais?
(A)

Os direitos reais sobre imóveis e as ações que
os asseguram.

(B)

As energias que tenham valor econômico.

(C)

Os direitos reais sobre objetos móveis e as
ações correspondentes.

(D)

Os direitos pessoais de caráter patrimonial e
respectivas ações.

Questão

determinado

(A)

Questão
Questão

possível,

No que tange a doação, assinale a alternativa
CORRETA:

Segundo o Código Consumerista, em que prazo
caduca o direito do consumidor de reclamar pelos
vícios aparentes ou de fácil constatação, tratando-se
de fornecimento de serviço e de produto durável?
(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Carlos Roberto Gonçalves define como fato jurídico “o
acontecimento da vida que o ordenamento jurídico
considera relevante no campo do direito”. Neste
sentido, assinale a alternativa que NÃO contém um
requisito
de
validade
do
negócio
jurídico,
considerando que o Código Civil faz expressamente
disposições acerca do tema.
Agente capaz.

(B)

Reconhecimento de firma em cartório nos
contratos escritos.

23

No âmbito do Direito do Trabalho, existe a justa causa
provocada tanto pelo empregado como pelo
empregador. Neste sentido, considerando-se o
enunciado na CLT, qual das alternativas abaixo
constitui justa causa para rescisão do contrato de
trabalho pelo empregador?

19

(A)

4 horas diárias;
6 horas diárias;
8 horas diárias;
12 horas diárias.

(A)

Abandono de emprego.

(B)

Tratamento pelos superiores hierárquicos com
rigor excessivo.

(C)

Exigência de serviços superiores à força do
empregado.

(D)

Não cumprir o empregador as obrigações do
contrato.

Questão

24

A Carta Magna elucida que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. No mesmo
Cargo: ADVOGADO
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diapasão, incumbe ao Poder Público formas de
assegurar
esse
direito.
Ante
ao
comando
constitucional retro relatado, assinale a alternativa que
NÃO contém uma forma possível ao Poder Público
para garantir este direito.
(A)

(B)

(C)

(D)

Questão

(B)

Preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas.

(C)

Princípio da igualdade entre o ente e o
particular.
Princípio da moralidade.

(D)

Princípio da publicidade.

Questão

28

Dentre os poderes da Administração Pública, assinale
a alternativa que contém a definição de poder
discricionário:

Controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente.
Promover a educação ambiental somente no
ensino básico, para a preservação do meio
ambiente.
Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade.

(A)

É a liberdade conferida pela lei para a
Administração Pública aplicar punições aos
agentes públicos que cometam atos ilícitos.

(B)

É o poder que permite o executivo de escalonar
as funções em seus órgãos, firmando a relação
de subordinação entre os servidores da
Administração.

(C)

É a atribuição de certa competência à
Administração Pública, reservando margem de
liberdade para que o agente público em um
caso concreto tome a medida apropriada para
defender o interesse público.

(D)

É a atribuição da lei que regra todos os
aspectos do que deve ser feito, não havendo
margem de liberdade para o agente público.

25

São princípios tributários:
(A)

Princípio da legalidade
capacidade contributiva.

(B)

Princípio da legalidade e princípio retroatividade.

(C)

Princípio da capacidade contributiva e princípio
retroatividade.

(D)

Princípio da retroatividade
proteção integral.

Questão

e

princípio

e

princípio

da

Questão

Qual das seguintes alternativas contém deveres do
Administrador Público?

da

Sabe-se que o texto constitucional no artigo 150 não
cita nominalmente o termo imunidade, mas se utiliza
de outras expressões, tais como a palavra “vedar”.
Como definição, Leandro Paulsen aduz que é chamado
de imunidade tributária “as regras constitucionais que
proíbem a tributação de determinadas pessoas ou
bases
econômicas
relativamente
a
tributos
específicos,
negando,
portanto,
competência
tributária”. Diante do exposto, assinale a alternativa
que contém uma vedação à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
Exigir ou aumentar tributo com lei que o
estabeleça.

(B)

Instituir tratamento igual entre contribuintes que
se encontrem em situação equivalente.

(C)

Modificar impostos que incidem sobre uma
empresa.

(D)

Utilizar tributo com efeito de confisco.

Questão

Dever de improbidade e dever de eficiência.

(B)

Dever de publicidade e dever de agir com
pessoalidade.

(C)

Dever de probidade e dever de eficiência.

(D)

Dever de agir com pessoalidade e dever de
improbidade.

Questão

27

Princípio da impessoalidade.

Cargo: ADVOGADO

30

Sobre o mandato, o Código Civil dispõe que:

Qual dos princípios abaixo NÃO fazem parte da Seara
Administrativa?
(A)

(A)

26

(A)

29
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(A)

Todas as pessoas capazes são aptas para dar
procuração somente mediante instrumento
público, que valerá desde que tenha a
assinatura do outorgante.

(B)

O mandato presume-se oneroso quando não
houver sido estipulada retribuição.

(C)

Os atos praticados por quem não tenha
mandato, ou o tenha sem poderes suficientes,
são ineficazes em relação àquele em cujo nome
foram praticados, ainda que este venha a
ratificar.

(D)

O mandatário tem o direito de reter, do objeto da
operação que lhe foi cometida, quanto baste
para pagamento de tudo que lhe for devido em
consequência do mandato.

RASCUNHO

DESTAQUE AQUI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GABARITO
Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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Cargo: ADVOGADO
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