MUNICÍPIO DE CERRO AZUL

EDITAL Nº 001/2016

DATA DA PROVA: 17/07/2016

CARGO:

ADVOGADO
(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Gerais: Questões 01 a 04; Matemática: Questões 05 a 08;
Língua Portuguesa: Questões 09 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 15 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

13

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
01. Em novembro de 2015 e em março de 2016,
duas capitais europeias foram atingidas por
grandes ataques terroristas. Em ambos os casos,
o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a
autoria dos atentados. Quais foram essas cidades,
respectivamente?
a) Amsterdam e Roma.
b) Berlim e Lisboa.
c) Londres e Madrid.
d) Paris e Bruxelas.
________________________________________
02. Em abril deste ano, o plenário da Câmara dos
Deputados aprovou a admissibilidade de processo
de impeachment contra a então presidente Dilma
Rousseff (PT). Naquela ocasião, quem assumia a
função de Presidente da Câmara dos Deputados?
a) Aécio Neves (PSDB)
b) Eduardo Cunha (PMDB)
c) Luis Inácio Lula da Silva (PT)
d) Michel Temer (PMDB)
________________________________________
03. “A rigor, a política dos Estados Unidos funciona
como um sistema bipartidário. Há outros partidos,
mas foram poucas as vezes em que um terceiro
partido chegou perto da vitória”. (TOTA, Antonio
Pedro. Origens do bipartidarismo: uma tentativa
de entender as eleições norte-americanas. Novos
Estudos - CEBRAP, n. 81, 2008). Com base
nessa afirmação, assinale a alternativa que indica
corretamente a que partido pertence o atual
presidente norte-americano, Barack Obama:
a) Partido Aloha Aina do Havaí.
b) Partido Comunista dos Estados Unidos.
c) Partido Democrata.
d) Partido Republicano.
________________________________________
04. Segundo a Constituição do Brasil, o Senado
Federal compõe-se de representantes dos Estados
e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio
majoritário. Assinale a alternativa que indica o nome
de um senador atualmente em exercício:
a) Michel Temer (PMDB)
b) Jair Bolsonaro (PSC)
c) Luís Inácia Lula da Silva (PT)
d) Roberto Requião (PMDB)
QUESTÕES

05

A

08

-

MATEMÁTICA

05. Indique qual é o menor número primo de quatro
algarismos:
a) 1009
b) 1005
c) 1007
d) 1003

06. Calcule log6 3 + log 9. Dados do problema: log 3
= 0,5 e log 6 = 0,8.
a) 1,6
b) 2,6
c) 1,3
d) 12
________________________________________
07. Carlos comprou um lote em um condomínio
fechado. Ele tem as seguintes informações: a frente
mede 140 m, o fundo, 60 m, a distância da frente
ao fundo é de 30 m, tendo formato de um trapézio .
Qual é a área do lote?
a) 230 m2
b) 280 m2
c) 3.000 m2
d) 2.100 m2
________________________________________
08. A figura a seguir representa um triângulo
retângulo. Calcule os valores de b e h.

a) 5
b) 3√3
c) 7
d) 6√5
QUESTÕES 19 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA
09. Estamos hoje vivendo numa sociedade em
que as pessoas se agridem por motivo nenhum.
Um colega olha diferente e você já tira satisfações.
Um garçom entrega um prato errado e você vira a
mesa. Alguém disca seu número por engano e você
manda longe. Dentro do ônibus, na fila do banco,
na beira da praia: todo local serve de ringue para
agressões desmedidas.
Em entrevista, o antropólogo Roberto DaMatta
afirma que é enganosa a ideia de que não toleramos
a desigualdade: na verdade, o que não toleramos
é a igualdade. Cidadãos com os mesmos direitos,
a mesma liberdade e a mesma importância é uma
democracia com que não estamos acostumados a
lidar na prática, só no discurso. No fundo, mantemos
uma atitude aristocrática que nos impede de
aguardar a nossa vez e respeitar o espaço só do
outro.
Porém, em vez de aprofundar essa questão,
simplesmente botamos tudo na conta do stress.
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Trabalha-se muito, ganha-se pouco: stress. Vários
compromissos, pouco tempo para lazer: stress.
Acorda-se cedo, dorme-se tarde:stress. Sem
falar no pior dos desaforos: ninguém reparar que
você existe. Existo, sim, olha aqui: bang! Chá de
camomila não resolve. Terapia coletiva para todos.
(MEDEIROS, Martha. Superaquecimento. Revista
O Globo, 13 mar. 2011, p.24 adaptado).

13. “Hoje estamos vivendo numa sociedade (...)”
Assinale a alternativa em que o verbo exige o mesmo
tipo de complemento que o verbo do excerto acima.
a) O antropólogo afirma que é enganosa a ideia.
b) Acorda-se cedo.
c) Todo local serve de ringue.
d) Botamos tudo na conta do stress.
________________________________________

De acordo com as reflexões do texto, analise as
afirmações abaixo.
I. As pessoas estão tornando o mundo um lugar
mais calmo e tranquilo.
II. Em qualquer lugar é possível acontecer um
desentendimento entre as pessoas.
III. O stress tem sido a principal desculpa para o
descontrole emocional das pessoas.
IV. Até mesmo motivos banais são geradores de
amizades entre as pessoas.

14. “Dentro do ônibus, na fila do banco, na beira
da praia: todo local serve de ringue para agressões
desmedidas.”
Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do
excerto acima.
a) O sinal de dois pontos introduz uma explicação
da lista apresentada antes dele.
b) Ringue é sujeito do verbo agredir (agressões).
c) Desmedidas é adjetivo de agressões.
d) Ônibus, fila e praia são substantivos.

Estão corretas as afirmações:
a) I, II e III apenas.
b) II e III apenas.
c) II, III e IV apenas.
d) I e IV apenas.
________________________________________

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10. Assinale a alternativa que traduz de maneira
adequada, mantendo o sentido do contexto, a
seguinte expressão: “Chá de camomila não resolve.
Terapia coletiva para todos.”
a) Chás não são remédios. O tratamento psicológico
individual é mais eficiente.
b) Tratamentos com ervas são bons. Mas as terapias
em grupo são melhores.
c) Soluções paliativas e isoladas não resolvem. É
preciso um tratamento psicológico e em grupo.
d) A camomila não acalma as pessoas. Um
tratamento coletivo é uma opção não aconselhada.
________________________________________
11. Segundo as regras de acentuação do Novo
Acordo Ortográfico, qual das palavras abaixo está
acentuada de forma INCORRETA?
a) psicólogo
b) heróico
c) Piauí
d) pôde
________________________________________
12. Assinale a alternativa em que o emprego da
crase está correto:
a) Atendeu à todas as ordens da coordenadora.
b) Depois do almoço voltou à trabalhar.
c) Comprou o material à prazo.
d) O servidor foi à sala da direção rapidamente.

15. Acerca das sessões da Câmara de Vereadores
do município de Cerro Azul, assinale a alternativa
correta de acordo com a Lei Orgânica Municipal.
a) As Sessões da Câmara Municipal, inclusive as
solenes, deverão ser realizadas sempre em recinto
destinado ao seu funcionamento, considerando-se
nulas as que se realizarem fora dele em qualquer
situação.
b) As Sessões da Câmara Municipal podem ser
realizadas em qualquer recinto que comporte
seu funcionamento, desde que comunicado com
antecedência mínima de 48 horas.
c) Comprovada a impossibilidade de acesso ao
recinto ou outra causa que impeça a sua utilização,
as sessões poderão ser realizadas em outro local,
por decisão da maioria dos vereadores.
d) As Sessões da Câmara serão públicas, salvo
deliberação em contrário tomada pela maioria
absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo
relevante de preservação de decoro parlamentar.
________________________________________
16. De acordo com o Estatuto dos Servidores do
Município de Cerro Azul, assinale a única alternativa
que NÃO é uma forma de provimento para cargos
públicos.
a) Reversão
b) Readaptação
c) Indicação
d) Aproveitamento
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17. O Município de Cerro Azul, unidade territorial do
Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito privado
interno, com autonomia política, administrativa e
financeira, é organizado por sua Lei Orgânica. À luz
do que determina o Art. 9º da Lei Orgânica, NÃO se
enquadra dentre as competências específicas do
Município de Cerro Azul:
a) Manter, sob sua responsabilidade exclusiva, os
programas de educação de ensino fundamental e
médio.
b) Promover a proteção do patrimônio históricocultural local e sinalizar as vias públicas urbanas e
rurais.
c) Elaborar e executar o Plano Diretor como
instrumento básico da política de desenvolvimento
e da expansão urbana.
d) Constituir a Guarda Municipal, destinada à
proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a Lei.
________________________________________
18. Concurso público é o procedimento
administrativo consubstanciado num processo de
recrutamento e seleção de natureza competitiva
e classificatória, aberto ao público, atendidos os
requisitos estabelecidos em edital específico e na
legislação aplicável. Após a aprovação, deverá
ocorrer a:
(a) nomeação em caráter efetivo;
(b) posse;
(c) exercício.
Conforme Lei Municipal de Cerro Azul nº 03/2002,
assinale a alternativa que represente a correta
vinculação desses institutos, com suas respectivas
definições:
I- É a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições,
dos deveres e das responsabilidades inerentes ao
cargo público, com o compromisso de bem servir,
concretizada com a assinatura do termo.
II- É o ato de investidura do servidor em cargo
público, quando, em virtude de aprovação em
concurso público, ingressar no nível e classe iniciais
de um cargo no grupo ocupacional a que pertence.
III- É o efetivo desempenho das atribuições do cargo
público, e completa o processo de investidura.
a) I (a); II (b); e III (c).
b) II (a); I (b); e III (c).
c) III (a); II (b); I (c).
d) II (a); III (b); I (c).
________________________________________
19. Acerca da competência do munícipio, assinale a
alternativa correta.
a) Lei municipal que impede a instalação de
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em
determinada área não ofende o princípio da livre
concorrência.

b) É competente o Município para fixar o horário de
funcionamento de estabelecimento comercial.
c) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou
órgãos de Contas Municipais.
d) Compete ao município legislar sobre produção e
consumo, concorrentemente com a União e com os
Estados.
________________________________________
20. Acerca do tratamento constitucional dos
municípios, assinale a alternativa correta.
a) O Município reger-se-á por seu plano diretor,
votado em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovado por dois terços dos membros
da Câmara Municipal, que o promulgará.
b) As contas dos Municípios ficarão, durante
sessenta dias, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação,
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos
termos da lei.
c) O total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
dez por cento da receita do Município.
d) Inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato
e na circunscrição do Estado onde está sediado o
município.
________________________________________
21. Dentre os crimes praticados contra a
administração pública, talvez o mais grave seja o
peculato. Assinale a alternativa abaixo que indica
corretamente o tipo penal do Peculato.
a) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
b) Modificar ou alterar, o funcionário, sistema
de informações ou programa de informática
sem autorização ou solicitação de autoridade
competente.
c) 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.
d) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal.
________________________________________
22. Em relação aos crimes praticados contra a
administração pública, o Código Penal diferencia
aqueles praticados por funcionários públicos
daqueles praticados por particulares. Assinale a
alternativa que indica corretamente um tipo de crime
praticado por particulares contra a administração
pública, com base no Código Penal.
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a) Prevaricação (art. 319 do CP).
b) Violência arbitrária (art. 322 do CP).
c) Violação de sigilo de proposta de concorrência
(art. 326 do CP).
d) Usurpação da função pública (art. 328 do CP).
________________________________________
23. A lei nº 13.146/2015 promoveu alterações
no Código Civil, especialmente em relação à
capacidade das pessoas previstas nos artigos 3º
e 4º. A partir da referida lei, assinale a alternativa
que indica corretamente aquele que é considerado
absolutamente incapaz, com base no Código Civil
brasileiro.
a) São absolutamente incapazes os que, mesmo
por causa transitória, não puderem exprimir sua
vontade.
b) São absolutamente incapazes os que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o
necessário discernimento para a prática desses
atos.
c) São absolutamente incapazes os ébrios habituais
e os viciados em tóxico.
d) São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de
16 (dezesseis) anos.
________________________________________
24. Assinala a alternativa que indica corretamente
uma das hipóteses defeito do negócio jurídico
capazes de acarretar a sua anulação.
a) Ignorância.
b) Parte menor de 16 anos, sem representação.
c) Objeto indeterminável.
d) Negócio cujo objetivo for fraudar lei imperativa.
________________________________________
25. A superação do positivismo jurídico irrestrito
coloca em debate, nos tempos atuais, a lição de
que a jurisprudência não é fonte primária do direito,
notadamente com a criação das chamadas Súmulas
Vinculantes, após a Emenda Constitucional nº
45/04. Torna-se absolutamente importante ao jurista
conhecer o teor das súmulas vinculantes editadas
pelo Supremo Tribunal Federal, as quais possuem
efeito vinculante em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal. Assinale a alternativa que expressa a
redação INCORRETA de uma súmula vinculante do
Supremo Tribunal Federal a respeito dos temas de
direito administrativo e tributário:
a) A falta de defesa técnica por advogado no
processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição (Súmula Vinculante nº 05).
b) É inconstitucional a adoção, no cálculo do valor
de taxa, de um ou mais elementos da base de
cálculo própria de determinado imposto, ainda que
não haja integral identidade entre uma base e outra
(Súmula Vinculante nº 29).

c) É inconstitucional a exigência de depósito prévio
como requisito de admissibilidade de ação judicial
na qual se pretenda discutir a exigibilidade de
crédito tributário (Súmula Vinculante nº 28).
d) É inconstitucional a incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre
operações de locação de bens móveis (Súmula
Vinculante nº 31).
________________________________________
26. O regime jurídico dos contratos administrativos
previstos pela Lei nº 8.666/03 confere àAdministração
Pública algumas prerrogativas. Nos termos do art.
65 da Lei nº 8.666/93, NÃO se enquadram dentre
estas prerrogativas a possibilidade da Administração
alterar os contratos administrativos, ainda que com
as devidas justificativas:
a) Unilateralmente, quando houver modificação
do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos.
b) Unilateralmente, quando conveniente a
substituição da garantia de execução.
c) Por acordo das partes, quando necessária
a modificação do regime de execução da obra
ou serviço em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
d) Unilateralmente, quando necessária a
modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos pela lei.
________________________________________
27. Julgue a Verdade (V) ou Falsidade (F) dos itens
abaixo e assinale a alternativa que represente o
correto julgamento à luz da expressa redação da
Lei nº 6.830/80 (LEF):
I- A Dívida Ativa da Fazenda Pública compreende
apenas a de natureza tributária e seus acessórios
(atualização monetária, juros e multa de mora e
demais encargos previstos em lei); as de natureza
não tributária não são regidas pela Lei nº 6.830/80.
II- Se, antes da decisão de primeira instância, a
inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem
qualquer ônus para as partes.
III- O rito das execuções fiscais impõe que a citação
seja realizada exclusivamente por Oficial de Justiça.
IV- A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens
penhorados, antes do leilão, pelo preço da
avaliação, se a execução não for embargada ou se
rejeitados os embargos.
V- A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública não é sujeita a concurso de credores ou
habilitação em falência, concordata, liquidação,
inventário ou arrolamento, mas tão somente a
concurso de preferência entre pessoas jurídicas de
direito público.
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a) Somente II, III e V são verdadeiras.
b) Somente I, II e V são verdadeiras.
c) Somente I, III e IV são falsas.
d) Somente I e III são falsas.
________________________________________

c) É de competência concorrente da União, Estados
e Distrito Federal legislar sobre florestas, caça,
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição.
d) É de competência exclusiva da União legislar
sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição,
admissível, porém, a suplementação pelos Estados
e Municípios.
________________________________________
30. O Estado de Direito pressupõe o controle das
atividades estatais, a fim de evitar a ocorrência de
ilegalidades; neste aspecto, o Tribunal de Contas é
instituição importante para garantir que o princípio
da legalidade se imponha como um todo íntegro.
Sobre o tema, à luz do que determina a Constituição
Federal de 1988 a respeito do Tribunal de Contas,
é correto afirmar:
a) Os Tribunais de Contas dos Estados são órgãos
colegiados formados por nove Ministros escolhidos
pela Assembleia Legislativa dentre os auditores
estaduais, maiores de trinta e cinco anos, que
detenham notório saber contábil, econômico e
jurídico.
b) Segundo posição sumulada do Supremo Tribunal
Federal, deve ser assegurado o exercício do
contraditório e ampla defesa em todos os processos
administrativos dos Tribunais de Contas, inclusive
na apreciação da legalidade do ato de concessão
de aposentadoria, reforma e pensão.
c) O controle externo exercido pela Câmara Municipal
deve ser realizado com o auxílio do Tribunal de
Contas do respectivo município, a quem compete
julgar as contas dos administradores públicos
da administração direta e indireta, excluídas as
fundações e empresas públicas.
d) Compete ao Tribunal de Contas a realização
de inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
nas unidades administrativas do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário.

28. A Lei nº 13.105/15 encontra-se em vigor e
rege, desde então, o processo civil brasileiro.
Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa
INCORRETA, considerando as disposições do
Código de Processo Civil de 2015:
a) Caso a declaração de incompetência absoluta
seja acolhida, os autos não serão extintos, mas
remetidos ao juízo competente.
b) Caso o juiz verifique a incapacidade processual do
Autor, apenas determinará a extinção do processo
se, suspenso o feito e assinalado prazo razoável
para que seja sanado o vício, não for saldada a
irregularidade.
c) A gratuidade da justiça poderá ser concedida em
relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou consistir na redução percentual de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento.
d) Sempre serão devidos honorários no cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a
expedição de precatório.
________________________________________
29. O Brasil é constituído sob a forma de Estado
Federal, caracterizada pela união indissolúvel de
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios.
A respeito do princípio federativo aplicado à
competência legislativa ambiental, é correto afirmar:
a) É de competência privativa da União legislar
sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição.
b) É de competência comum da União, Distrito
Federal, Estados e Municípios legislar sobre
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 18/07/2016.
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