
 

 
CADERNO DE PROVA: 15 - Advogado

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Polícia Federal cumpre mandados de busca na casa 
de Cunha e na Câmara 

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram 
na manhã desta terça-feira (15) mandado de busca e 
apreensão na residência oficial do presidente da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em Brasília. A PF 
também cumpriu mandados na casa e no escritório do 
peemedebista no Rio de Janeiro e na Diretoria Geral da 
Câmara dos Deputados. A ação, batizada de Catilinárias, 
faz parte das investigações da Operação Lava Jato.
Ao menos 12 policiais e três viaturas foram para a casa de 
Cunha, na Península dos Ministros, em Brasília. As buscas 
duraram mais de cinco horas. Os agentes chegaram ao 
local por volta das 6h e foram recebidos pelo próprio 
deputado. 
A Procuradoria-Geral da República também pediu ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizasse busca 
apreensão na residência do presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), mas o ministro Teori Zavascki, do 
STF, responsável pela Lava Jato no tribunal, negou o 
pedido. 
Nesta terça, também foram alvos de mandados dois 
ministros, um ex-ministro, um prefeito e parlamentares 
maioria é ligada ao PMDB. 
De acordo com a Polícia Federal, foram expedidos 53 
mandados de busca e apreensão, referentes a sete 
processos da Lava Jato, todos relacionados a políticos com 
foro privilegiado no STF. O principal objetivo da PF era 
evitar que investigados destruíssem provas e apreender 
bens que, segundo as investigações, poderiam ter sido 
adquiridos pela prática criminosa. 
Entre os materiais apreendidos, a PF confiscou joias e 
dinheiro dos investigados, com a suspeita de que possam 
ter sido adquiridos ilegalmente. Todos os alvos da 
operação tiveram celulares apreendidos. Os materiais 
apreendidos no DF serão levados à sede da PF, em 
Brasília. Já o que foi apreendido nos demais estados será 
encaminhado nos próximos dias. 
A PF também informou que, além das residências de 
investigados, são realizadas em sedes de empresas, 
escritórios de advocacia e órgãos públicos. 
A busca na casa de Cunha foi autorizada pelo ministro 
Teori Zavascki, do STF, a pedido do procurador-
República, Rodrigo Janot. O objetivo é coletar provas nos 
inquéritos que apuram se o presidente da Câmara cometeu 
os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O peemedebista já foi denunciado pela PGR pela suspeita 
de ter recebido pelo menos US$ 5 milhões por contratos de 
aluguel de navios-sonda pela Petrobras. O Supremo ainda 
não decidiu se aceita ou não a denúncia. 
Cunha também é alvo de inquérito que apura suspeitas de 
corrupção e lavagem de dinheiro em razão de quatro 
contas na Suíça atribuídas ao parlamentar. 
A assessoria de Eduardo Cunha informou que um de seus 
advogados acompanha o trabalho da PF. O advogado 
Marcelo Nobre informou, durante reunião do Conselho de 
Ética da Câmara, que as buscas nos endereços de Cunha 
"só reforçam" a defesa do peemedebista, já que, segundo 
o advogado, não existem provas contra ele. 
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Polícia Federal cumpre mandados de busca na casa 

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram 
feira (15) mandado de busca e 

apreensão na residência oficial do presidente da Câmara, 
RJ), em Brasília. A PF 

escritório do 
peemedebista no Rio de Janeiro e na Diretoria Geral da 
Câmara dos Deputados. A ação, batizada de Catilinárias, 
faz parte das investigações da Operação Lava Jato. 
Ao menos 12 policiais e três viaturas foram para a casa de 

os Ministros, em Brasília. As buscas 
duraram mais de cinco horas. Os agentes chegaram ao 
local por volta das 6h e foram recebidos pelo próprio 

Geral da República também pediu ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizasse busca e 
apreensão na residência do presidente do Senado, Renan 

AL), mas o ministro Teori Zavascki, do 
STF, responsável pela Lava Jato no tribunal, negou o 

Nesta terça, também foram alvos de mandados dois 
eito e parlamentares – a 

De acordo com a Polícia Federal, foram expedidos 53 
mandados de busca e apreensão, referentes a sete 
processos da Lava Jato, todos relacionados a políticos com 

o da PF era 
evitar que investigados destruíssem provas e apreender 
bens que, segundo as investigações, poderiam ter sido 

Entre os materiais apreendidos, a PF confiscou joias e 
que possam 

ter sido adquiridos ilegalmente. Todos os alvos da 
operação tiveram celulares apreendidos. Os materiais 
apreendidos no DF serão levados à sede da PF, em 
Brasília. Já o que foi apreendido nos demais estados será 

F também informou que, além das residências de 
investigados, são realizadas em sedes de empresas, 

A busca na casa de Cunha foi autorizada pelo ministro 
-geral da 

blica, Rodrigo Janot. O objetivo é coletar provas nos 
inquéritos que apuram se o presidente da Câmara cometeu 
os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
O peemedebista já foi denunciado pela PGR pela suspeita 

hões por contratos de 
sonda pela Petrobras. O Supremo ainda 

Cunha também é alvo de inquérito que apura suspeitas de 
corrupção e lavagem de dinheiro em razão de quatro 

informou que um de seus 
advogados acompanha o trabalho da PF. O advogado 
Marcelo Nobre informou, durante reunião do Conselho de 
Ética da Câmara, que as buscas nos endereços de Cunha 

debista, já que, segundo 

Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara afirmou 
que a Operação Lava Jato poupa políticos do PT e mira no 
PMDB. Ele voltou a dizer que não renuncia ao cargo.
De acordo com a assessoria da Câmara, por ser uma ação 
sigilosa, não serão fornecidas informações sobre a atuação 
da Polícia Federal na Casa. 
Texto adaptado de: http://g1.globo.com/politica/operacao
2015/12/policia-federal-cumpre-mandado-de-busca
-cunha.html 

Utilize o texto acima para responder as questões 1 a 3:
1. O texto: 
A. Ao se referir ao nome dado a operação, batizada de 

Catilinárias, esclarece que a operação faz parte das
investigações da Operação Lava Jato.

B. Esclarece que a Procuradoria-
também pediu ao Supremo Tribunal Federal
que autorizasse busca e apreensão na residência do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB
sendo o pedido acatado pelo ministro Teori Zavascki, 
do STF, responsável pela Lava Jato no tribunal.

C. O principal objetivo da PF era ajudar que 
investigados destruíssem provas e apreender bens 
que, segundo as investigações, poderiam ter sido 
adquiridos pela prática criminosa.

D. Afirma que em entrevista coletiva, o presidente da 
Câmara afirmou que a Operação Lava Jato poupa 
políticos do PMDB e mira no PT, e que ele vai 
renunciar ao cargo. 

 
2. Atente para as seguintes afirmações:

I. A busca na casa de Cunha foi autorizada pelo 
ministro Teori Zavascki, do STF, a pedido do 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O 
objetivo é coletar provas nos 
apuram se o presidente da Câmara cometeu os 
crimes de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. 

II. Entre os materiais apreendidos, a PF confiscou 
joias e dinheiro dos investigados, com a suspeita 
de que possam ter sido adquiridos ilegalmente. 
Todos os alvos da operação tiveram celulares 
apreendidos. Os materiais apreendidos no DF 
serão levados à sede da PF, em Curitiba.

III. De acordo com a assessoria da Câmara, por ser 
uma ação sigilosa, serão fornecidas informações 
sobre a atuação da Polícia Federal

Está correto o que se afirma apenas em:
A. I e II estão corretas. 
B. Apenas II está correta. 
C. I e III estão corretas. 
D. Apenas I está correta. 
 
3. Depreende-se do texto que a Procuradoria 

Geral da Republica: 
A. Também pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) 

que autorizasse busca e apreensão na residência do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB

B. Autorizou que além das residências de investigados, 
também sejam realizadas buscas em sedes de 
empresas, escritórios de advocacia

C. Solicitou que de todos os alvos da operação, sejam 
os celulares apreendidos. 

D. É responsável pela busca na casa de Cunha, e que a 
mesma foi autorizada pela presidente Dilma.
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Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara afirmou 
que a Operação Lava Jato poupa políticos do PT e mira no 
PMDB. Ele voltou a dizer que não renuncia ao cargo. 

ia da Câmara, por ser uma ação 
sigilosa, não serão fornecidas informações sobre a atuação 

Texto adaptado de: http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/ 
busca-e-apreensao-na-casa-de 

Utilize o texto acima para responder as questões 1 a 3: 

Ao se referir ao nome dado a operação, batizada de 
Catilinárias, esclarece que a operação faz parte das 
investigações da Operação Lava Jato. 

-Geral da República 
Supremo Tribunal Federal (STF) 

que autorizasse busca e apreensão na residência do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), 
sendo o pedido acatado pelo ministro Teori Zavascki, 
do STF, responsável pela Lava Jato no tribunal. 
O principal objetivo da PF era ajudar que 

vestigados destruíssem provas e apreender bens 
que, segundo as investigações, poderiam ter sido 
adquiridos pela prática criminosa. 
Afirma que em entrevista coletiva, o presidente da 
Câmara afirmou que a Operação Lava Jato poupa 

no PT, e que ele vai 

Atente para as seguintes afirmações: 
A busca na casa de Cunha foi autorizada pelo 
ministro Teori Zavascki, do STF, a pedido do 

geral da República, Rodrigo Janot. O 
objetivo é coletar provas nos inquéritos que 
apuram se o presidente da Câmara cometeu os 
crimes de corrupção passiva e lavagem de 

Entre os materiais apreendidos, a PF confiscou 
joias e dinheiro dos investigados, com a suspeita 
de que possam ter sido adquiridos ilegalmente. 

dos os alvos da operação tiveram celulares 
apreendidos. Os materiais apreendidos no DF 
serão levados à sede da PF, em Curitiba. 
De acordo com a assessoria da Câmara, por ser 
uma ação sigilosa, serão fornecidas informações 
sobre a atuação da Polícia Federal na Casa. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

se do texto que a Procuradoria 

Tribunal Federal (STF) 
que autorizasse busca e apreensão na residência do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL); 
Autorizou que além das residências de investigados, 
também sejam realizadas buscas em sedes de 
empresas, escritórios de advocacia e órgãos públicos. 
Solicitou que de todos os alvos da operação, sejam 

É responsável pela busca na casa de Cunha, e que a 
mesma foi autorizada pela presidente Dilma. 

http://g1.globo.com/politica/operacao
http://g1.globo.com/politica/operacao
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4. O pronome oblíquo, quando exerce a função de 
objeto direto, adquire formas especiais 
conforme a posição que ocupa na sentença. 
Isso, porém, só é válido para os pronomes 
oblíquos de terceira pessoa do singular e do 
plural. Assim, analise as assertivas com relação 
a forma enclítica do pronome o junto ao 
pretérito perfeito do verbo querer e indique a 
opção incorreta: 

A. Eu qui-lo 
B. Tu quiseste-o 
C. Nós quisemos-lo 
D. Eles quiseram-no 
 
5. Analise as assertivas e indique em qual delas 

todos os verbos apresentam uma 
irregularidade no futuro do subjuntivo: 

A. pôr – ver – rir 
B. fazer – dispor – vir 
C. dizer – equivaler – medir 
D. incendiar – caber – intervir 

MATEMÁTICA 

6. Avalie as afirmações abaixo, sabendo que 
Mário aplicou R$ 3.750,00 a uma taxa de 1,6% 
de juros capitalizados mensalmente (juros 
compostos): 
I. Após 6 meses teremos um valor de R$ 4.059,75.

II. O valor dos juros de 3 meses somam R$ 182,90.
III. Caso a taxa fosse de 1,4%, a diferença de 

rendimento na aplicação seria de R$ 48,48.
Estão corretas as afirmativas: 

A. I e II apenas 
B. I e III apenas 
C. II e III apenas 
D. Todas as afirmativas estão corretas 
 
 
 
7. Qual é a área de dois círculos, sabendo que um 

tem raio de 8cm e o outro tem diâmetro de 
14cm? 

A. 345,98 cm² 
B. 348,74 cm² 
C. 352,50 cm² 
D. 355,00 cm² 
 
 
 
8. Um caminhão caçamba faz 12 transportes 

diários de carga. Considerando que as medidas 
da sua área de carga são de 15,00 metros de 
comprimento, 2,6 metros de largura e 1,8 
metros de altura, quantos metros cúbicos 
podem ser transportados por este veículo em 
dias de trabalho, considerando sempre a sua 
capacidade máxima de carga? 

A. 4.188 m³ 
B. 4.212 m³ 
C. 4.227 m³ 
D. 4.258 m³ 
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, quando exerce a função de 
, adquire formas especiais 

upa na sentença. 
Isso, porém, só é válido para os pronomes 
oblíquos de terceira pessoa do singular e do 
plural. Assim, analise as assertivas com relação 

junto ao 
e indique a 

Analise as assertivas e indique em qual delas 
todos os verbos apresentam uma 

 

Avalie as afirmações abaixo, sabendo que 
Mário aplicou R$ 3.750,00 a uma taxa de 1,6% 
de juros capitalizados mensalmente (juros 

Após 6 meses teremos um valor de R$ 4.059,75. 
valor dos juros de 3 meses somam R$ 182,90. 

Caso a taxa fosse de 1,4%, a diferença de 
rendimento na aplicação seria de R$ 48,48. 

dois círculos, sabendo que um 
tem raio de 8cm e o outro tem diâmetro de 

Um caminhão caçamba faz 12 transportes 
diários de carga. Considerando que as medidas 
da sua área de carga são de 15,00 metros de 
comprimento, 2,6 metros de largura e 1,8 
metros de altura, quantos metros cúbicos 
podem ser transportados por este veículo em 5 
dias de trabalho, considerando sempre a sua 

9. Indique a assertiva que apresenta a raiz cúbica 
da média da sequência abaixo:

68 - 41 - 85 - 55 - 72 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
 
10. Qual o valor de “X” na equação abaixo: =  8 + 5 +  7 + 3 +
A. 28 
B. 32 
C. 25 
D. 27 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, indique 
a função do conjunto de botões representado 
pela figura abaixo, pela ordem da esquerda 
para a direita: 

A. Inicia uma tabela com marcadores; Inicia uma tabela 
numerada; Inicia uma tabela com títulos e subtítulos;

B. Inicia uma lista com marcadores; Inicia uma lista 
numerada; Inicia uma lista de vários níveis;

C. Inicia uma sequência de parágrafos marcados; Inicia 
uma sequência de parágrafos numerados; Inicia uma 
sequência parágrafos em vários níveis;

D. Inicia uma lista de títulos com marcadores diversos; 
Inicia uma lista de títulos com marcadores 
numerados; Inicia uma lista de títulos em vários 
níveis de título e subtítulos; 

 
12. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 

configuração padrão Português Brasil, qual a 
função da combinação de teclas “Crtl” + “B”?

A. Aplica o Negrito (Bold). 
B. Salva o documento aberto com um nome diferente 

ao documento existente. 
C. Aplica o Subscrito (baixar as fontes).
D. Salva o documento aberto, mantendo o nome 

existente. 
 
13. Considerando o navegador de internet Google 

Chrome, em sua versão atual, qual a função do 
botão representado pela figura:

 
A. Abre uma Nova Aba. 
B. Abre uma Nova Aba em uma nova janela do 

navegador. 
C. Recarrega a Página em Aberto. 
D. Abre a página inicial do navegador.
 
14. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 

configuração padrão Português Brasil, caso eu 
receba um arquivo com a extensão DOTX, 
posso dizer que: 

A. É um arquivo de Modelo do Microsoft Word.
B. É um arquivo de Documento do Word.
C. É um arquivo de Texto sem formatação.
D. É um arquivo habilitado para o uso de macro.
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Indique a assertiva que apresenta a raiz cúbica 
da média da sequência abaixo: 

72 - 73 - 54 

Qual o valor de “X” na equação abaixo: +  (8 − 3) 2  

INFORMÁTICA BÁSICA 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, indique 
a função do conjunto de botões representado 
pela figura abaixo, pela ordem da esquerda 

 
Inicia uma tabela com marcadores; Inicia uma tabela 
numerada; Inicia uma tabela com títulos e subtítulos; 
Inicia uma lista com marcadores; Inicia uma lista 

Inicia uma lista de vários níveis; 
Inicia uma sequência de parágrafos marcados; Inicia 
uma sequência de parágrafos numerados; Inicia uma 
sequência parágrafos em vários níveis; 
Inicia uma lista de títulos com marcadores diversos; 

títulos com marcadores 
numerados; Inicia uma lista de títulos em vários 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, qual a 
função da combinação de teclas “Crtl” + “B”? 

Salva o documento aberto com um nome diferente 

Aplica o Subscrito (baixar as fontes). 
Salva o documento aberto, mantendo o nome 

Considerando o navegador de internet Google 
versão atual, qual a função do 

botão representado pela figura: 

Abre uma Nova Aba em uma nova janela do 

Abre a página inicial do navegador. 

Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, caso eu 
receba um arquivo com a extensão DOTX, 

É um arquivo de Modelo do Microsoft Word. 
É um arquivo de Documento do Word. 

formatação. 
É um arquivo habilitado para o uso de macro. 
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15. Considerando o navegador de internet Google 
Chrome, em sua versão atual, quando um 
endereço de internet se inicia com “HTTPS”, 
significa: 

A. Que só podemos estar em um ambiente ou site 
bancário. 

B. Que estamos em um ambiente mais suscetível a 
encontrar vírus e malwares. 

C. Que estamos em um ambiente com conteúdo com 
indicação de faixa etária para maiores de 18 anos.

D. Que estamos em um ambiente que insere uma 
camada de proteção na transmissão de dados entre 
seu computador e o servidor. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
16. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

embora também possa ser passada pelo 
albopictus, a ______________ tem sintomas 
semelhantes a outra enfermidade transmitida 
por estes insetos, porém mais agudos e 
dolorosos. O nome, em dialeto africano, 
significa "andar curvado" em referência às 
fortes dores que causa na coluna e nas 
articulações. Complete a lacuna com a opção 
correta: 

(Fonte: www.globo.com)

A. Chikungunya 
B. Zika 
C. Dengue 
D. Febre Amarela 
 

17. Após receberem uma ordem da 1ª Vara 
Criminal de São Bernardo do Campo, as 
operadoras de telefonia fixa e móvel 
começaram, após as 22h30min da última 
quarta feira, dia 16/12/2015, a bloquear o 
serviço de mensagens instantâneas WhatsApp. 
Qual o tempo determinado de bloqueio deste 
serviço, por parte da justiça? 

(Fonte: www.uol.com.br)

A. 24 horas 
B. 48 horas 
C. 72 horas 
D. Bloqueado por tempo indeterminado. 
 

18. Em relação ao Município de Papanduva, é 
INCORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Santa Terezinha e Três 
Barras são município limítrofes. 

B. Pertence a mesorregião Norte Catarinense. 
C. Era distrito do município de Canoinhas – SC, sendo 

que em 30 de dezembro de 1953, foi elevada à 
categoria de município. 

D. Faz parte da Região Turística denominada
Contestado. 

 

19. Ainda em relação ao Município de Papanduva, é 
INCORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. Foi palco da Guerra do Contestado, no início do 
século XIX.  

B. O nome gentílico de seus habitantes é 
papanduvadense. 

C. Esmeraldino Maia de Almeida, foi o primeiro prefeito 
do município, sendo nomeado. 

D. José Guimarães Ribas, foi o primeiro prefeito do 
município, eleito pelo voto. 
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Considerando o navegador de internet Google 
Chrome, em sua versão atual, quando um 
endereço de internet se inicia com “HTTPS”, 

Que só podemos estar em um ambiente ou site 

Que estamos em um ambiente mais suscetível a 

Que estamos em um ambiente com conteúdo com 
indicação de faixa etária para maiores de 18 anos. 
Que estamos em um ambiente que insere uma 

transmissão de dados entre 

Aedes aegypti, 
embora também possa ser passada pelo Aedes 

, a ______________ tem sintomas 
semelhantes a outra enfermidade transmitida 

estes insetos, porém mais agudos e 
dolorosos. O nome, em dialeto africano, 
significa "andar curvado" em referência às 
fortes dores que causa na coluna e nas 
articulações. Complete a lacuna com a opção 

(Fonte: www.globo.com) 

Após receberem uma ordem da 1ª Vara 
Criminal de São Bernardo do Campo, as 
operadoras de telefonia fixa e móvel 
começaram, após as 22h30min da última 
quarta feira, dia 16/12/2015, a bloquear o 
serviço de mensagens instantâneas WhatsApp. 

nado de bloqueio deste 

(Fonte: www.uol.com.br) 

Em relação ao Município de Papanduva, é 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Santa Terezinha e Três 

SC, sendo 
que em 30 de dezembro de 1953, foi elevada à 

Faz parte da Região Turística denominada Vale do 

Ainda em relação ao Município de Papanduva, é 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
Foi palco da Guerra do Contestado, no início do 

O nome gentílico de seus habitantes é 

Esmeraldino Maia de Almeida, foi o primeiro prefeito 

José Guimarães Ribas, foi o primeiro prefeito do 

 

20. Em relação ao Brasão do Município de 
Papanduva, é INCORRETO afirmar que:

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. O Metal Argente (prata) é símbolo de paz, amizade, 
trabalho, prosperidade, pureza, religiosidade.

B. A cor preta é o símbolo da austeridade, prudência, 
sabedoria, moderação, firmeza de caráter.

C. A cor vermelha simboliza o sangue derramado no 
solo do município, durante a Guerra do Contestado.

D. Na parte inferior do escudo temos
chaveirão de sable (preto) sendo o símbolo heráldico 
da cavalaria e a barraca de campanha de goles 
(vermelho) que lembra o acampamento dos tropeiros 
que deu origem ao povoado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, são 
requisitos básicos para investidura em cargo 
público, EXCETO: 

A. A nacionalidade brasileira. 
B. O gozo dos direitos políticos. 
C. A idade mínima de dezesseis anos.
D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo. 
 
22. Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Papanduva, definido em 
seu Art. 22, o servidor estável só perderá o 
cargo: 

A. Em virtude de sentença judicial mesmo não 
transitada em julgado. 

B. Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 

C. Mediante decreto, expedido pelo chefe do poder 
executivo, desde que fundamentado as suas 
motivações. 

D. Todas as opções estão corretas. 

 
23. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Papanduva, estabelecido em seu 
Art. 19, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 36 (trinta e seis) 
meses, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados os seguinte 
fatores, EXCETO: 

A. Comportamento Social 
B. Produtividade 
C. Responsabilidade 
D. Capacidade de Iniciativa 

 
24. Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Papanduva, definido em 
seu Art. 32, a vacância do cargo público 
decorrerá de, EXCETO: 

A. Aposentadoria. 
B. Exoneração. 
C. Falecimento. 
D. Posse em outro cargo acumulável.
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do Município de 
Papanduva, é INCORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
é símbolo de paz, amizade, 

trabalho, prosperidade, pureza, religiosidade. 
é o símbolo da austeridade, prudência, 

moderação, firmeza de caráter. 
A cor vermelha simboliza o sangue derramado no 
solo do município, durante a Guerra do Contestado. 
Na parte inferior do escudo temos a asna ou 

(preto) sendo o símbolo heráldico 
ca de campanha de goles 

(vermelho) que lembra o acampamento dos tropeiros 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, são 
requisitos básicos para investidura em cargo 

A idade mínima de dezesseis anos. 
O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Papanduva, definido em 

seu Art. 22, o servidor estável só perderá o 

Em virtude de sentença judicial mesmo não 

Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, 

Mediante decreto, expedido pelo chefe do poder 
executivo, desde que fundamentado as suas 

 

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Papanduva, estabelecido em seu 

servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 36 (trinta e seis) 
meses, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados os seguinte 

Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, definido em 
seu Art. 32, a vacância do cargo público 

Posse em outro cargo acumulável. 

http://www.globo.com)
http://www.uol.com.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.uol.com.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
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CONCURSO PÚBLICO 

25. O controle de constitucionalidade difuso é 
realizado por que órgão: 

A. Somente pelos Tribunais Regionais Federais. 
B. Todos os órgãos do Poder Judiciário. 
C. Pelo Senado Federal. 
D. Exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal.
 
26. Aquele que se utilizar de área para sua moradia 

ou de sua família, para a consecução da 
usucapião urbano nos termos da Constituição, 
atenderá ao seguinte requisito: 

A. Poderá incidir sobre bens públicos. 
B. O prazo de concessão de 10 anos. 
C. Poderá ser concedido quando a área possuída for de 

250 hectares por cinco anos, ininterruptamente e 
sem oposição.   

D. Possuir como sua área urbana de até 250 metros 
quadrados por cinco anos.  

 
27. A competência concorrentemente da União, 

Estados e do Distrito Federal legislar refere
A. Procedimentos em matéria processual. 
B. Planejar e promover a defesa permanente contra as 

calamidades públicas, especialmente as secas e as 
inundações. 

C. Desapropriação. 
D. Propaganda comercial. 
 

28. Os elementos caracterizadores e inerentes do 
ato administrativo são: 

A. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
B. Competência, motivação, objetivo, forma e 

finalização. 
C. Competência, formatação, finalidade, orientação e 

prescrição. 
D. Competência, continência, preclusão, perempção e 

decadência.  
 

29. A fiscalização dos Municípios sabemos que é 
exercida pelas Câmaras de Vereadores 
mediante controle externo, e assim, que órgão 
auxilia nesta tomada de contas pelo Poder 
Legislativo: 

A. Ministério Público. 
B. Controladoria Geral da União. 
C. Comissão Parlamentar de Inquérito. 
D. Tribunal de Contas do Estado. 
 

30. Todos os atos são considerados crimes de 
responsabilidade praticados pelo Presidente da 
República que agridam a Constituição Federal, 
exceto: 

A. A improbidade na administração. 
B. O cumprimento de lei orçamentária. 
C. Ato que violem a segurança interna do País. 
D. O descumprimento das leis e das decisões judiciais.
 

31. Observando abaixo, todos são enumerados 
títulos executivos judiciais, com exceção:

A. O crédito de serventuário de justiça, de perito, de 
intérprete, ou de tradutor, quando as custas, 
emolumentos ou honorários forem aprovados por 
decisão judicial. 

B. A sentença penal condenatória transitada em julgado.
C. A sentença arbitral.      
D. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza, 

homologado judicialmente.       
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O controle de constitucionalidade difuso é 

 

xclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. 

Aquele que se utilizar de área para sua moradia 
ou de sua família, para a consecução da 
usucapião urbano nos termos da Constituição, 

oderá ser concedido quando a área possuída for de 
250 hectares por cinco anos, ininterruptamente e 

ossuir como sua área urbana de até 250 metros 

A competência concorrentemente da União, 
Estados e do Distrito Federal legislar refere-se: 

contra as 
calamidades públicas, especialmente as secas e as 

Os elementos caracterizadores e inerentes do 

ompetência, finalidade, forma, motivo e objeto. 
ompetência, motivação, objetivo, forma e 

ompetência, formatação, finalidade, orientação e 

ompetência, continência, preclusão, perempção e 

A fiscalização dos Municípios sabemos que é 
de Vereadores 

mediante controle externo, e assim, que órgão 
auxilia nesta tomada de contas pelo Poder 

os atos são considerados crimes de 
responsabilidade praticados pelo Presidente da 
República que agridam a Constituição Federal, 

 
descumprimento das leis e das decisões judiciais. 

Observando abaixo, todos são enumerados 
títulos executivos judiciais, com exceção: 
O crédito de serventuário de justiça, de perito, de 
intérprete, ou de tradutor, quando as custas, 
emolumentos ou honorários forem aprovados por 

A sentença penal condenatória transitada em julgado. 

O acordo extrajudicial, de qualquer natureza, 

32. No Direito Tributário quando verificada a 
ausência de disposição expressa por lei, poderá 
a autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária se utilizar sucessivamente, 
pela ordem indicada: 

A. A analogia, os princípios gerais de direito tributário, 
os princípios gerais de direito público e a equidade.

B. Equidade, os princípios gerais de direito público, os 
princípios gerais de direito tributário e a analogia.

C. Equidade, os princípios gerais 
pública, os princípios gerais de direito tributário e a 
analogia. 

D. A analogia, os princípios gerais de direito financeiro, 
os princípios gerais de direito público e a equidade.

 
 
 
33. Considerando as normas do Código de Processo 

Civil, podemos afirmar que: 
A. Em um processo quem pretender, no todo ou em 

parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem 
autor e réu, poderão, até ser proferida a sentença,  
realizar ao chamamento ao processo de ambas a
partes. 

B. Na nomeação a autoria cabe ao alienante, na ação 
em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi 
transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o 
direito que da evicção Ihe resulta.

C. Quando entre as causas houver conexão pelo 
ou pela causa de pedir, e ocorrer afinidade de 
questões por um ponto comum de fato ou de direito 
temos litisconsórcio. 

D. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o 
terceiro, que tiver interesse jurídico em que a 
sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir 
fazendo a denunciação da lide. 

 
 
 
34. A tipificação do abuso de autoridade pela Lei 

Federal n.º 4.898/65, vem sendo muito 
utilizada por órgãos de controle interno dos 
Poderes, justamente com o fim de alijar 
servidores públicos que exorbitem os seus 
deveres no exercício da função pública. Dentre 
estas sanções administrativas que estão 
submetidos, podemos afirmar, que são:

A. Advertência; repreensão; suspensão do cargo; 
função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta 
dias; com perda de vencimentos e vantagens; 
destituição de função; demissão e; demissão, a bem 
do serviço público. 

B. Advertência; multa; suspensão por sessenta dias; 
perda de vencimentos e vantagens e demissão a bem 
do serviço público. 

C. Multa; detenção por dez dias a seis meses; perda do 
cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer 
outra função pública por prazo até três anos.

D. Nenhum das alternativas está correta, pois, após a 
Constituição de 1988, a Lei Federal n.º 4.898/65 não 
foi recepcionada sendo declarada inconstitucional por 
descrever condutas de forma genérica.
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Tributário quando verificada a 
ausência de disposição expressa por lei, poderá 
a autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária se utilizar sucessivamente, 

analogia, os princípios gerais de direito tributário, 
os princípios gerais de direito público e a equidade. 
quidade, os princípios gerais de direito público, os 

princípios gerais de direito tributário e a analogia. 
quidade, os princípios gerais da administração 

pública, os princípios gerais de direito tributário e a 

analogia, os princípios gerais de direito financeiro, 
os princípios gerais de direito público e a equidade. 

normas do Código de Processo 

m um processo quem pretender, no todo ou em 
parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem 

, até ser proferida a sentença,  
realizar ao chamamento ao processo de ambas as 

a nomeação a autoria cabe ao alienante, na ação 
em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi 
transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o 
direito que da evicção Ihe resulta. 

uando entre as causas houver conexão pelo objeto 
ou pela causa de pedir, e ocorrer afinidade de 
questões por um ponto comum de fato ou de direito 

endendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o 
terceiro, que tiver interesse jurídico em que a 

delas, poderá intervir 

A tipificação do abuso de autoridade pela Lei 
Federal n.º 4.898/65, vem sendo muito 
utilizada por órgãos de controle interno dos 
Poderes, justamente com o fim de alijar 

exorbitem os seus 
deveres no exercício da função pública. Dentre 
estas sanções administrativas que estão 
submetidos, podemos afirmar, que são: 

dvertência; repreensão; suspensão do cargo; 
função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta 

erda de vencimentos e vantagens; 
destituição de função; demissão e; demissão, a bem 

dvertência; multa; suspensão por sessenta dias; 
perda de vencimentos e vantagens e demissão a bem 

dias a seis meses; perda do 
cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer 
outra função pública por prazo até três anos. 

enhum das alternativas está correta, pois, após a 
Constituição de 1988, a Lei Federal n.º 4.898/65 não 

declarada inconstitucional por 
descrever condutas de forma genérica. 
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35. A Lei Orgânica do Município de Papanduva 
elenca as Competência do Município com suas 
atribuições. Assinale a alternativa correta:

A. Elaborar o Regimento Interno. 
B. Suplementar a legislação federal e estadual, no que 

lhe couber. 
C. Promulgar emendas a Lei Orgânica. 
D. Solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou 

cidadão. 
 
36. Nos termos da Lei n.º 8.429/90, constitui 

improbidade administrativa aqueles atos que 
atentam contra os princípios da administração 
pública, sendo qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade das 
instituições. Desta feita, assinale a opção 
correta: 

A. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, dir
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem. 

B. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 
razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo. 

C. Praticar violência, no exercício de função ou a 
pretexto de exercê-la. 

D. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para 
outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a 
pretexto de influir em ato praticado por funcionário 
público no exercício da função. 

 
37. Nos termos do Código Penal, relativo à 

aplicação da pena assinale a alternativa 
correta: 

A. O concurso formal se dá quando o agente, mediante 
mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplicam
cumulativamente as penas privativas de liberdade em 
que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa 
de penas de reclusão e de detenção, executa
primeiro aquela. 

B. Concurso material ocorre quando o agente, mediante 
uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave 
das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, 
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até 
metade. 

C. O crime continuado ocorre quando o agente, 
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois 
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições 
de tempo, lugar, maneira de execução e outras 
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos 
como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena 
de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, 
se diversas, aumentada, em qualquer caso, d
sexto a dois terços. 

D. Concurso material, ocorre quando o agente mediante 
mais de uma ação ou omissão, pratica crimes da 
mesma espécie, levado pelas condições do tempo, 
lugar e maneira de execução. No caso de aplicação 
cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 
executa-se primeiro esta, mas aumentada, em 
qualquer caso, de um sexto até metade. 
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A Lei Orgânica do Município de Papanduva 
elenca as Competência do Município com suas 

alternativa correta: 

a legislação federal e estadual, no que 

olicitar o depoimento de qualquer autoridade ou 

Nos termos da Lei n.º 8.429/90, constitui 
improbidade administrativa aqueles atos que 

os princípios da administração 
pública, sendo qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade das 
instituições. Desta feita, assinale a opção 

olicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 

evelar fato ou circunstância de que tem ciência em 
razão das atribuições e que deva permanecer em 

raticar violência, no exercício de função ou a 

olicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para 
outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a 
pretexto de influir em ato praticado por funcionário 

Nos termos do Código Penal, relativo à 
aplicação da pena assinale a alternativa 

concurso formal se dá quando o agente, mediante 
mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplicam-se 
cumulativamente as penas privativas de liberdade em 
que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa 

usão e de detenção, executa-se 

oncurso material ocorre quando o agente, mediante 
uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 

a mais grave 
das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, 
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até 

O crime continuado ocorre quando o agente, 
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois 

pelas condições 
de tempo, lugar, maneira de execução e outras 
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos 

lhe a pena 
de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, 
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um 

oncurso material, ocorre quando o agente mediante 
mais de uma ação ou omissão, pratica crimes da 
mesma espécie, levado pelas condições do tempo, 
lugar e maneira de execução. No caso de aplicação 

reclusão e de detenção, 
se primeiro esta, mas aumentada, em 

38. Analisando a questão, assinale a correta, que 
nos termos do Código Civil estabelece o fim da 
menoridade: 

A. Pelo alistamento militar obrigatório.
B. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela 

existência de relação de emprego, desde que, em 
função deles, o menor com dezesseis anos completos 
tenha economia própria. 

C. Pela efetiva prestação do serviço militar obrigatório.
D. Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do 

outro, mediante instrumento particular, 
independentemente de homologação judicial, se o 
menor tiver dezesseis anos completos.

 

39. Relativo aos crimes praticados por funcionário 
público contra a administração pública 
delineados no Código Penal, assinale a única 
opção correta: 

A. Corrupção passiva é quando o funcionário público 
apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, de que tem a posse em 
razão do cargo, ou desviá-lo, em 
alheio. 

B. Peculato é quando o funcionário público solicitar ou 
receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem.

C. Concussão ocorre quando o funcionário público 
exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

D. Advocacia administrativa ocorre quando o 
por indulgência, de responsabilizar subordinado que 
cometeu infração no exercício do cargo ou, quando 
lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente.

 
40. Relativo aos bens públicos nos termos do 

Código Civil, assinale a resposta correta:
A. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 

especial são alienáveis, podendo a qualquer tempo 
serem destinados a outras finalidades, de acordo com 
a discricionariedade do gestor público.

B. Não dispondo a lei em contrário, consideram
dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas 
de direito público a que se tenha dado estrutura de 
direito privado. 

C. Os bens públicos podem estar sujeitos a usucapião, 
desde que mediante lei ordinária.

D. O uso comum dos bens públicos somente poderá ser 
gratuito, não sendo admitido a retribuição, 
justamente por ser bem do povo e de utilização 
eminentemente pública. 
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Analisando a questão, assinale a correta, que 
nos termos do Código Civil estabelece o fim da 

Pelo alistamento militar obrigatório. 
Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela 
existência de relação de emprego, desde que, em 
função deles, o menor com dezesseis anos completos 

Pela efetiva prestação do serviço militar obrigatório. 
dos pais, ou de um deles na falta do 

outro, mediante instrumento particular, 
independentemente de homologação judicial, se o 
menor tiver dezesseis anos completos. 

Relativo aos crimes praticados por funcionário 
público contra a administração pública 
delineados no Código Penal, assinale a única 

orrupção passiva é quando o funcionário público 
se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 

móvel, público ou particular, de que tem a posse em 
lo, em proveito próprio ou 

eculato é quando o funcionário público solicitar ou 
receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
vantagem. 

oncussão ocorre quando o funcionário público 
exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

la, mas em razão dela, vantagem indevida. 
dvocacia administrativa ocorre quando o funcionário 

por indulgência, de responsabilizar subordinado que 
cometeu infração no exercício do cargo ou, quando 
lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente. 

Relativo aos bens públicos nos termos do 
assinale a resposta correta: 

s bens públicos de uso comum do povo e os de uso 
especial são alienáveis, podendo a qualquer tempo 
serem destinados a outras finalidades, de acordo com 
a discricionariedade do gestor público. 

contrário, consideram-se 
dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas 
de direito público a que se tenha dado estrutura de 

s bens públicos podem estar sujeitos a usucapião, 
desde que mediante lei ordinária. 

bens públicos somente poderá ser 
gratuito, não sendo admitido a retribuição, 
justamente por ser bem do povo e de utilização 




