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CÂMARA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ 
 

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
EDITAL Nº 01/2015 

DATA: 29/03/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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A VONTADE DO FALECIDO 
 
1º Seu Irineu Boaventura não era tão bem-
aventurado assim, pois sua saúde não era lá para que se 
diga. Pelo contrário, seu Irineu ultimamente já tava até 
curvando a espinha, tendo merecido, por parte de 
vizinhos mais irrelevantes, o significado apelido “Pé-
na-Cova”. 
2º Se havia expectativa em torno do passamento do 
seu Irineu? Havia sim. O velho tinha os seus guardados. 
Não eram bens imóveis, pois seu Irineu conhecia de 
sobra Altamirando, seu sobrinho, e sabia que, se 
comprasse terreno, o nefando parente se instalaria nele 
sem a menor cerimônia. De mais a mais, o velho era 
antigão: não comprava o que não precisava e nem dava 
dinheiro por papel pintado. Dessa forma, não possuía 
bens imóveis nem ações (...). A erva dele era viva. 
Tudo guardado em pacotinhos, num cofrão verde que 
ele tinha no escritório.  
3º O sobrinho, embora mais mau-caráter do que o 
resto da família, foi o que teve a atitude mais leal, 
porque, numa tarde em que seu Irineu tossia muito, 
perguntou assim de supetão: 
4º – Titio, se o senhor puser o bloco na rua, pra 
quem fica o seu dinheiro, hem? 
5º O velho, engasgado de ódio, chegou a perder 
_____ tonalidade cadavérica e ficar levemente 
ruborizado, respondendo com voz rouca: 
6º – Na hora em que eu morrer, você vai ver, seu 
cretino. 
7º Alguns dias depois, deu-se o evento. Seu Irineu 
apanhou um resfriado, do resfriado passou _____ 
pneumonia, da pneumonia passou ao estado de coma e 
do estado de coma não passou mais. Levou pau e foi 
reprovado. (...) 
8º – Bota titio na mesa da sala de visitas – 
aconselhou Altamirando; e começou o velório. Tudo 
que era parente com razoáveis esperanças de herança 
foi velar o morto. Mesmo parentes desesperançados 
compareceram ao ato fúnebre. Horas antes do enterro, 
abriram o cofrão verde onde havia sessenta milhões em 
cruzeiros. 
9º – O velho tinha menos dinheiro do que eu 
pensava – disse alto o sobrinho. 
10 Tomou-se – isto sim – conhecimento de uma 
carta que estava cuidadosamente colocada dentro do 
cofre, sobre o dinheiro. E na carta o velho dizia: “Quero 
ser enterrado junto com a quantia existente nesse cofre, 
que é tudo o que eu possuo e que foi ganho com o suor 
do meu rosto, sem a ajuda de parente vagabundo 
nenhum”. E, por baixo, a assinatura com firma 
reconhecida para não haver dúvida: Irineu de Carvalho 
Pinto Boaventura. 

11 Prá quê! Nunca se chorou tanto num velório 
sem se ligar pro morto. A parentada chorava _____ 
pampas, mas não apareceu ninguém com peito para 
desrespeitar _____ vontade do falecido. Estava todo 
mundo vigiando todo mundo, e lá foram aquelas notas 
novinhas arrumadas ao lado do corpo, dentro do caixão. 
12  Foi quase hora do corpo sair. Desde o momento 
em que se tomou conhecimento do que a carta dizia, 
que Altamirando imaginava um jeito de passar o morto 
pra trás. Pensou, pensou e, na hora que iam fechar o 
caixão, ele deu um grito de “pera aí”. Tirou os sessenta 
milhões de dentro do caixão, fez um cheque da mesma 
importância, jogou lá dentro e disse “fecha”. 
13 – Se ele precisar, mais tarde desconta o cheque 
no Banco. 

(Stanislaw Ponte Preta. Dois amigos e um chato. São Paulo, Moderna, 1986.) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) à – à – as – à. 
b) a – a – às – à. 
c) a – à – às – a. 
d) à – a – às – à. 
 
02 - Quanto a pontuação do texto marque (V) para 
as verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) As aspas usadas em “Pé-na-Cova” (1º 
parágrafo) podem ser substituídas por parênteses. 
(  ) Os dois pontos em “o velho dizia”: (10 
parágrafo) podem ser substituídos por ponto e 
virgula. 
( ) As vírgulas em “Altamirando, seu 
sobrinho” (2º parágrafo foram usadas para isolar 
aposto. 
( ) A vírgula em “Titio, se o senhor...” (4º 
parágrafo) foi empregada para islar vocativo. 
A alternativa que preenche corretamente os 
parênteses de cima para baixo é: 
a) V – V – F – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – V – V. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o valor semântico 
do elemento coesivo destacado no texto (pois, se, 
embora e mas) está indicado de forma correta: 
a) pois – finalidade. 
b) se – condição. 
c) embora – consequência. 
d) mas – concessão. 
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04 - Em relação ao uso das estruturas linguística do 
texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as 
falsas: 
( ) A palavra nefando (2º parágrafo) está 
empregada com o sentido de “detestável que merece 
desprezo”. 
( ) A expressão “com peito” (12 parágrafo) está 
empregada em uma linguagem informal. 
( ) A palavra “suor” (10 parágrafo) está 
empregada com o sentido conotativo. 
( ) O hipérbole é uma figura de linguagem que 
aparece no 7º parágrafo. 
A alternativa que preenche corretamente os 
parênteses de cima para baixo é: 
a) V – V – V – F. 
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes à comunicação 
oficial: 
I - Quanto a sua forma, o memorando segue o 
modelo padrão ofício, com a diferença de que seu 
destinatário deve ser mencionado pelo cargo que 
ocupa. 
II - O memorando é a modalidade de comunicação 
entre unidade administrativas de um mesmo órgão. 
III - Ofício tem como finalidade o tratamento de 
assuntos oficiais pelos órgãos da Administração 
Pública e também com particulares. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Em uma caixa no formato de paralelepípedo 
reto retângulo com dimensões internas de 20 cm, 25 
cm e 40 cm, serão colocados cubinhos maciços com 1 
cm de aresta, organizados dentro da caixa de forma 
que se possa colocar a maior quantidade de 
cubinhos possíveis. Os cubinhos serão colocados em 
etapas, da seguinte maneira: na etapa l coloca-se 2 
cubinhos, na etapa 2 coloca-se 4 cubinhos, na etapa 
3 coloca-se 8 cubinhos e, assim, sucessivamente, até 
que se tenha colocado a maior quantidade possível 
de cubinhos dentro da caixa, respeitando-se as 
respectivas quantidades de cubinhos que devem ser 
colocados em cada etapa. Assinale a alternativa 
correta: 
a) A caixa ficará completamente cheia de cubinhos 
exatamente na décima etapa. 
b) A caixa ficará completamente cheia de cubinhos 
exatamente na décima quinta etapa. 

c) Na décima terceira etapa, a caixa terá mais de 80% 
do seu volume interno preenchido por cubinhos. 
d) Na oitava etapa serão colocados exatamente 512 
cubinhos dentro da caixa. 
 
07 - A rotação completa de um triângulo retângulo 
de catetos medindo 10 cm e 24 cm em torno do 
maior dos seus catetos gera um sólido geométrico 
cujo volume é igual a: 
a) 800π cm3. 
b) 960π cm3. 
c) 1440π cm3. 
d) 1.920π cm3. 
 
08 - Em uma repartição pública sabe-se que 
trabalham menos de 150 pessoas. Destas, sabe-se 
que para cada 2 mulheres há 5 homens. 
Considerando-se que o número de pessoas que 
trabalham nessa repartição seja o maior possível, é 
correto afirmar que: 
a) exatamente 149 pessoas trabalham nessa repartição 
pública. 
b) exatamente 42 mulheres trabalham nessa repartição 
pública. 
c) menos de 100 homens trabalham nessa repartição 
pública. 
d) o número de homens que trabalham nessa repartição 
pública excede o número de mulheres em 56 unidades. 
 
09 - Uma empresa do ramo de vestuário resolveu 
capitalizar seu caixa antecipando títulos a receber. 
Para isso, antecipou um título cujo valor nominal 
era de R$ 50.000,00, na modalidade de desconto 
composto, e cujo vencimento era para 2 meses após 
a data do desconto. Sabe-se que a taxa de juros 
mensal efetivada nessa transação foi de 3%. O valor 
obtido por essa empresa na antecipação desse título 
foi de: 
a) R$ 47.045,00. 
b) R$ 47.125,00. 
c) R$ 47.215,00. 
d) R$ 47.405,00. 
 
10 - Os números x = 2a – 1, y = a + 8 e z = 3a + 2 
formam, nessa ordem, uma progressão geométrica. 
Assim, é correto afirmar que a expressão 2x – y + z é 
igual a: 
a) 6. 
b) 9. 
c) 13. 
d) 22. 
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11 - Comparando os resultados do Censo 2.010 com 
as últimas projeções do IBGE, podemos afirmar 
que: 
a) A população de Ivaiporã aumentou em mais de 1.000 
habitantes. 
b) A população de Ivaiporã aumentou em quase 900 
habitantes. 
c) A população de Ivaiporã diminuiu em mais de 1.000 
habitantes. 
d) A população de Ivaiporã diminuiu em quase 900 
habitantes. 
 
12 - Hipoteticamente, vamos imaginar que a 
Presidente Dilma e seu Vice Michel Temer resolvam 
renunciar a seus mandatos. Nesta situação, quem 
assumirá a Presidência da República? 
a) O Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha. 
b) O Presidente do Senado, Renan Calheiros. 
c) O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Felix 
Fischer. 
d) O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo 
Lewandowski. 
 
13 - Instituição financeira estatal que lidera 
atualmente (e pela terceira vez consecutiva) o 
ranking de queixas contra bancos de grande porte: 
a) Banco Central do Brasil. 
b) Banco do Brasil. 
c) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social. 
d) Caixa Econômica Federal. 
 
14 - Os números mais recentes sobre a lavoura 
temporária são os divulgados na página do IBGE, 
apresentando dados de 2.013, por eles podemos 
afirmar que a maior produção agrícola de nosso 
município é: 
a) Feijão em grão. 
b) Milho em grão. 
c) Soja em grão. 
d) Trigo em grão. 
 
15 - Que fato histórico completou 30 anos no último 
final de semana? 
a) Eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. 
b) Posse de um civil (José Sarney) na Presidência da 
República. 
c) Volta do primeiro grupo de exilados ao Brasil depois 
de 20 anos. 
d) Votação da emenda Dante de Oliveira (Diretas Já).  
 
 

16 - Sobre o Procedimento e Julgamento da 
Licitação, é INCORRETO afirmar que: 
a) Consideram-se licitações sucessivas aquelas em que, 
também com objetos similares, o edital subsequente 
tenha uma data anterior a cento e vinte dias após o 
término do contrato resultante da licitação antecedente. 
b) Nas concorrências de âmbito internacional, o edital 
deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do 
comércio exterior e atender às exigências dos órgãos 
competentes. 
c) Após a fase de habilitação, não cabe desistência de 
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
d) No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os 
licitantes considerados qualificados a classificação se 
dará pela ordem decrescente dos preços propostos. 
 
17 - Analise as afirmativas abaixo sobre os Direitos e 
Garantias Fundamentais: 
I - As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente. 
II - É livre a locomoção no território nacional em 
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 
bens. 
III - A prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
detenção, nos termos da lei. 
O número de afirmativas INCORRETAS 
corresponde a:  
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três.  
 
18 - De acordo com a Constituição Federal, é 
CORRETO afirmar que: 
a) A acumulação remunerada de dois cargos públicos 
sendo um de professor com outro técnico ou científico, 
mesmo quando houver compatibilidade de horários,não 
é permitida. 
b) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público.  
c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para 
fins de concessão de acréscimos ulteriores. 
d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 
do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo. 
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19 - De acordo com esse princípio orçamentário 
clássico, a lei orçamentária não conterá matéria 
estranha à previsão da receita e à fixação da 
despesa. É o que determina o seguinte princípio: 
a) Anualidade ou Periodicidade. 
b) Unidade. 
c) Clareza. 
d) Exclusividade. 
 
20 - Em relação aos contratos, com base no Direito 
Civil, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa 
viva. 
b) Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que 
foi proposto. 
c) O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve 
conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser 
celebrado. 
d) Nos contratos onerosos, o alienante não responde 
pela evicção. 
 
21 - Sobre a fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária, é INCORRETO afirmar que: 
a) O controle externo, a cargo do Senado Federal, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União. 
b) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da 
União, sob pena de responsabilidade solidária. 
c) Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União. 
d) As Constituições estaduais disporão sobre os 
Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados 
por sete Conselheiros. 
 
22 - Sobre o Direito das Obrigações, analise as 
afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou 
Falsas (F): 
( ) Não perde a qualidade de indivisível a 
obrigação que se resolver em perdas e danos. 
( ) A obrigação de dar coisa certa abrange os 
acessórios dela embora não mencionados, salvo se o 
contrário resultar do título ou das circunstâncias do 
caso. 
( ) O credor pode ceder o seu crédito, se a isso 
não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a 
convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da 
cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-
fé, se não constar do instrumento da obrigação. 
A sequência CORRETA de cima para baixo 
corresponde a: 

a) F, V, V. 
b) V, F, F. 
c) F, V, F. 
d) V, F, V. 
 
23 - Sobre os prazos no processo civil, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A superveniência de férias suspenderá o curso do 
prazo; o que Ihe sobejar recomeçará a correr do 
primeiro dia útil seguinte ao termo das férias. 
b) É permitido às partes, desde que todas estejam de 
acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios.  
c) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido 
exclusivamente em seu favor. 
d) Quando os litisconsortes tiverem diferentes 
procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos 
para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar 
nos autos. 
 
24 - Sobre a suspensão e extinção do processo, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Suspende-se o processo pela morte ou perda da 
capacidade processual de qualquer das partes, de seu 
representante legal ou de seu procurador. 
b) Haverá resolução de mérito quando o juiz pronunciar 
a decadência ou a prescrição. 
c) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, 
quando ocorrer confusão entre autor e réu. 
d) A suspensão do processo por convenção das partes, 
nunca poderá exceder 1 (um) ano; findo o prazo, o 
escrivão fará os autos conclusos ao juiz, que ordenará o 
prosseguimento do processo. 
 
25 - Sobre a sentença e a coisa julgada no processo 
civil, é INCORRETO afirmar que: 
a) É defeso à parte discutir, no curso do processo, as 
questões já decididas, a cujo respeito se operou a 
preclusão. 
b) Quando na sentença houver uma parte líquida e outra 
ilíquida, ao credor não é lícito promover 
simultaneamente a execução daquela e, em autos 
apartados, a liquidação desta.  
c) A liquidação da sentença poderá ser requerida na 
pendência de recurso, processando-se em autos 
apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante 
instruir o pedido com cópias das peças processuais 
pertinentes.  
d) Não faz coisa julgada a apreciação da questão 
prejudicial, decidida incidentemente no processo. 
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26 - Sobre a prescrição no Direito Civil, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a 
correr contra o seu sucessor. 
b) Não corre a prescrição pendendo ação de evicção. 
c) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores 
solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for 
indivisível. 
d) Prescreve em dois anos, a pretensão relativa à tutela, 
a contar da data da aprovação das contas. 
 
27 - De acordo com a constituição federal, sobre os 
impostos, é INCORRETO afirmar que: 
a) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre propriedade de veículos automotores. 
b) O imposto sobre transmissão causa mortis e doação, 
de quaisquer bens ou direitos relativamente a bens 
imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da 
situação do bem, ou ao Distrito Federal. 
c) O imposto sobre produtos industrializados será 
cumulativo. 
d) Compete à União instituir impostos sobre 
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados. 
 
28 - Sobre o controle da Administração Pública, 
analise as afirmativas abaixo como sendo 
Verdadeiras (V) OU Falsas (F): 
( ) O controle administrativo deriva do poder-
dever de autotutela que a Administração tem sobre 
seus próprios atos e agentes. 
( ) Controle de legalidade ou legitimidade é 
todo aquele que visa á comprovação da eficiência, 
do resultado, da conveniência ou oportunidade do 
ato controlado. 
( ) Através do controle administrativo a 
Administração pode anular, revogar ou alterar seus 
próprios atos e punir seus agentes com as 
penalidades estatutárias.  
A sequência CORRETA de cima para baixo 
corresponde a: 
a) V, V, F. 
b) V, F, V. 
c) F, F, V. 
d) F, V, F. 
 
29 - Sobre o processo administrativo disciplinar, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes 
fases: instauração, inquérito administrativo e 
julgamento. 
b) Tipificada a infração disciplinar, será formulada a 
indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a 
ele imputados e das respectivas provas. 

c) No prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá a sua decisão. 
d) Quando a infração estiver capitulada como crime, o 
processo disciplinar será remetido ao Ministério 
Público para instauração da ação penal, ficando 
trasladado na repartição. 
 
30 - De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
são direitos dos servidores públicos de Ivaiporã, 
EXCETO: 
a) Irredutibilidade de vencimentos ou salários. 
b) Salário-família ou abono familiar para seus 
dependentes. 
c) Programas de auxílio-alimentação extensivo a todos 
os servidores da administração direta, indireta e 
fundacional. 
d) Remuneração para o trabalho noturno que será de, no 
mínimo, trinta por cento superior ao trabalho diurno.  
 
 
 
 




