
CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

ADVOGADO
Candidato: inscrição - nome do candidato
Curso: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Assinatura do(a) candidato (a):__________________________________________________________
Observações

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de ADVOGADO, que é constituída de  TRINTA (30) 
questões  objetivas,  distribuídas  da  seguinte  maneira:  05  de  língua  portuguesa,  05  de  matemática  e  20  de 
conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os  
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica PRETA para preencher  TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob 
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 15:00 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  17:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário 
extra para o preenchimento do cartão de respostas.

6.  DECLARO TER RECEBIDO O CADERNO DE PROVA E O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À 
INSCRIÇÃO ACIMA.

___________________ _______________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCALL



LÍNGUA PORTUGUESA
Pai de arquiteto ferido diz que ele mandou mensagem após cirurgia

Abel  Camargo,  pai  do  arquiteto  Gabriel  Sepe,  de  29  anos,  disse  ao  G1  que  seu  filho  mandou  uma 
mensagem de voz por WhatsApp após ter passado pela cirurgia, com uma voz meio “grogue”, e afirmou que saber  
que o filho está bem o tranquilizou.

Gabriel  foi  baleado  em  atentado  terrorista  na  noite  desta  sexta-feira  (13),  no  restaurante  Le  Petit  
Cambodge, nas proximidades do canal Saint-Martin, em Paris, na França. Abel e Patrícia Santos, pais de Gabriel, 
falaram com a imprensa neste sábado no aeroporto de Guarulhos, antes de embarcarem em um voo para Paris às  
18h15, pela companhia AirFrance.

O pai de Gabriel, no entanto, não sabe informar quantos tiros o filho levou. Ele só sabe dizer que um tirou 
perfurou o pulmão direito e o outro pegou uma perna. A mãe de Gabriel, Patrícia Santos, estava muito abalada e  
apenas pediu para que as pessoas rezem por seu filho e que querem encontrá-lo o mais rápido possível.

Segundo a cônsul-geral do Brasil na França, Maria Edileuza Fontenele Reis, a informação oficial é de que 
Gabriel levou três tiros nas costas. O pior ataque da história francesa deixou 128 mortos e 250 feridos.

Arquiteto de Rio Claro

Gabriel nasceu em Rio Claro e se mudou para São Paulo ainda criança. A família da mãe dele vive em São  
Carlos. Ele embarcou no domingo (8) e foi neste dia que a família fez o último contato pela internet. O arquiteto  
faria a apresentação de um trabalho e ficaria na capital francesa até o fim do mês. Segundo a tia, que vive em São 
Carlos, ele jantava com amigos quando terroristas invadiram o restaurante. Uma estudante brasileira, amiga dele,  
também ficou ferida. 

“Ele foi apresentar um trabalho e ele estava em uma confraternização, comemoração no restaurante, e  
entraram atirando aleatoriamente, acertaram três tiros nas costas dele”, contou Liege. A família ficou sabendo da  
notícia durante a noite. “Foi por volta das 21h, a minha cunhada ligou dizendo que ele tinha sido baleado e que ele  
estava indo para o hospital”.

Ainda segundo a tia, ele foi levado para o hospital e passou por uma cirurgia. “Ele teve uma hemorragia 
intensa e precisou fazer uma transfusão de sangue. Agora ele está em observação. A última notícia que eu tive agora  
de manhã é de que ele está estável. A gente acredita, tem muita fé que ele vai passar por isso que ele vai voltar para 
cá. Temos que rezar muito, pedir muito para ele se recuperar e vir embora o quanto antes para cá”, afirmou a tia.

“Os pais conseguiram uma passagem para Paris, às 18h, e espero que eles consigam ir, que não cancelem o 
voo e que eles consigam chegar lá para ver o filho”, destacou.

Atentados
O grupo radical Estado Islâmico reivindicou neste sábado (14) a responsabilidade por ataques que mataram 

mais de 120 pessoas em Paris. É o pior ataque à França na história recente. 
Explosões perto do Stade de France na noite desta sexta, durante um jogo entre as seleções da França e  

Alemanha, e três tiroteios espalhados pela capital francesa deixaram ao menos 120 mortos e dezenas de feridos,  
segundo a polícia parisiense.

O Itamaraty divulgou nota na qual informa que o governo brasileiro manifesta “sua profunda consternação 
pela série de bárbaros atentados” ocorridos na noite desta sexta.

“Ao mesmo tempo em que transmite suas condolências aos familiares das vítimas e empenha sua plena  
solidariedade ao povo francês e ao Governo da França, o Brasil condena os ataques nos mais fortes termos e reitera  
seu firme repúdio a qualquer forma de terrorismo, qualquer que seja sua motivação”, diz o texto da nota.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/pai-de-arquiteto-ferido-diz-que-ele-mandou-mensagem-apos-
cirurgia.html - Luiza Tenente, do G1, em São Paulo 14/11/2015, 15h39 – texto adaptado.

1. Com uma voz meio “grogue”. O adjetivo de dois gêneros pode ser substituído sem alterar o sentido proposto pelo 
texto apenas por

A. meio parva.

B. meio tonta.

C. meio agitada.

D. meio elétrica.

E. meio entediada.

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/11/arquiteto-e-um-dos-brasileiros-feridos-em-atentados-terroristas-na-franca.html
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/11/arquiteto-e-um-dos-brasileiros-feridos-em-atentados-terroristas-na-franca.html


2. Em O grupo radical Estado Islâmico reivindicou …  “reivindicou”, no texto, pode ser substituído sem alterar o 
sentido por 

A. tentou.

B. reuniu.

C. assumiu.

D. implorou.

E. completou.

3.  O pai  de  Gabriel, no  entanto, não  sabe  informar  quantos  tiros  o  filho  levou.  A conjunção NÃO pode  ser 
substituída epenas por

A. porém.

B. todavia.

C. contudo.

D. quando.

E. entretanto.

4. Em: A gente acredita, tem muita fé que ele vai passar por isso que ele vai voltar para cá. “A gente acredita”, “vai 
passar por isso” e “voltar pra cá”, podem significar, respectivamente,

A. a família, sobreviver, Brasil.

B. a tia, fazer a passagem, São Paulo.

C. todos nós, ser aprovado, Rio Claro.

D. os pais de Gabriel, se recuperar, Paris.

E. os brasileiros, sair do hospital, casa da tia.

5. O texto faz referência à nota divulgada pelo Itamaraty, que é: 

A. Um profissional que trabalha no  Ministério da Defesa e é o responsável pelas notas oficiais do governo 
brasileiro.

B. Um profissional que trabalha no Ministério da Igualdade Racial e é o responsável pelas notas oficiais do  
governo brasileiro. 

C. Um órgão governamental dentro do poder Legislativo, que é oficialmente conhecido como o Ministério das 
Relações Exteriores.

D. Um órgão governamental dentro do poder Judiciário, que é oficialmente conhecido como o Ministério das  
Relações Exteriores. 

E. Um órgão governamental dentro do poder Executivo, que é oficialmente conhecido como o Ministério das 
Relações Exteriores. 



MATEMÁTICA
6.  O gráfico  abaixo  apresenta  os  gastos  mensais  (em R$),  de  determinada  família,  com saúde.  Com base  nas 
informações do gráfico, é correto afirmar que

A. a moda foi R$ 350,00.

B. a média foi R$ 550,00.

C. o menor valor gasto foi R$ 200,00.

D. o maior valor gasto foi R$ 500,00.

E. o valor gasto em julho foi igual ao gasto em agosto.
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7. O quadro abaixo apresenta dados sobre o investimento que determinada prefeitura fez em educação em 2014. Com 
base nas informações do quadro, é correto afirmar que o investimento médio foi

Mês Valor (em R$)
Janeiro 100.000,00

Fevereiro 100.000,00
Março 100.000,00
Abril 150.000,00
Maio 150.000,00
Junho 150.000,00
Julho 100.000,00

Agosto 180.000,00
Setembro 150.000,00
Outubro 150.000,00

Novembro 100.000,00
Dezembro 100.000,00

A. 100.000,00.

B. 125.000,00.

C. 127.500,00.

D. 135.500,00.

E. 145.000,00.

8. Determinada empresa gasta 32,4 % do que arrecada com a folha de pagamento, outros 43,9 % são gastos com 
matéria-prima e outras despesas. O restante é o lucro da empresa. Assim é correto afirmar que o lucro da empresa  
(em relação ao que arrecada) é

A. 23,7 %.

B. 32,4 %.

C. 43,9 %.

D. 76,3 %.

E. 82,1 %.

9. O plano de carreira de determinada empresa prevê aumento no salário de cada funcionário após cada ano de  
serviço completado na empresa. Este aumento é de 10 % em relação ao salário do ano anterior. Assim é correto  
afirmar que um funcionário que recebe R$ 1.000,00 por mês, durante o primeiro ano,  receberá (por mês) no terceiro  
ano na empresa

A. R$ 1.200,00.

B. R$ 1.210,00.

C. R$ 1.300,00.

D. R$ 1.320,00.

E. R$ 3.000,00.



10. José, Carlos e Paulo são sócios em uma empresa que presta serviços de pintura. Cada um deles é especializado  
em um tipo de pintura e por este motivo cobram valores diferentes um do outro para executar um serviço. O quadro  
abaixo mostra a quantidade que cada um deles pintou e também qual foi o lucro em três semanas. Com base nas  
informações do quadro, é correto afirmar que os valores (em R$) cobrados por metro quadrado por José, Carlos e  
Paulo foram, respectivamente,

Período José Carlos Paulo Lucro da Semana
1a Semana 120 80 60 2.300
2a Semana 100 60 50 1.850
3a Semana 150 50 40 1.850

 

A. 4, 9 e 14.

B. 6, 11 e 14.

C. 10, 10 e 14.

D. 5, 10 e 15.

E. 7, 8 e 13.



ADVOGADO
11.  Ato  administrativo  pelo  qual  a  Administração  extingue  um  ato  válido,  perfeito  e  eficaz,  por  razões  de  
oportunidade e conveniência. Tal instituto refere-se

A. a anulação.

B. a correção de irregularidade.

C. a confirmação.

D.  a revogação.

E. a inexigibilidade.

12. Segundo artigo 41 da CF/88 são estáveis os servidores que

A. após três anos de contrato temporário.

B. após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público.

C. após dois nomeados em cargo comissionado e 1 ano de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso público.

D. após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público.

E. de imediato após tomarem posse e entrarem em exercício junto a administração pública municipal.

13. O servidor público estável só perderá o cargo

A. em virtude de sentença em juizado especial criminal.

B. mediante processo administrativo sem que lhe seja assegurada ampla defesa.

C. mediante aprovação em avaliação de desempenho.

D. por decisão que extinguiu o cargo ou declarar sua desnecessidade.

E. em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

14.  Segundo disposto na legislação vigente, assinale a alternativa correta.

A. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e reconduzido ao cargo 
de origem, sem direito a indenização.

B. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, independentemente de compatibilidade de  
horários.

C. Invalidada por  sentença judicial  a demissão do servidor estável,  será  ele posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço.

D. É  vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargos  públicos,  sendo  permitida  somente  quando  houver 
compatibilidade de horários.

E. Quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável terá direito a ser integrado no 
quadro de servidores em cargo equivalente.

15. A ideia de que a Administração tem o dever de tratar todos os administrados sem discriminações, traduz o  
princípio da

A. legalidade.

B. indisponibilidade.

C. impessoalidade.

D. publicidade.

E. unicidade.



16. Considerando a Lei de Licitação (8.666/93) com relação aos contratos, esta confere à Administração

A. o dever de indenizar o contratado inadimplente com entrega no prazo pactuado.

B. a  vedação  de  firmar  o  contrato  com  prazo  determinado  sendo  necessariamente  pactuado  por  prazo 
indeterminado.

C. a  possibilidade  de  modificá-los,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  de  interesse  do 
particular.

D. a possibilidade de contratação verbal com empresas do setor público.

E. é o ajuste que a Administração, firma com o particular ou outra entidade administrativa para a consecução de  
objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração.

17.  De  acordo com a Lei  de Licitação (8.666/93),  pode a  administração pública  contratar  de  forma direta  por  
inexigibilidade de licitação

A. somente para serviços de publicidade.

B. para  aquisição  de  bens  produzidos  por  um  único  fabricante  na  cidade  onde  se  encontra  a  sede  da 
administração do ente licitante.

C. para a contratação de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela crítica ou opinião pública.

D. para a aquisição de imóveis de proprietários particulares que estejam em divida ativa com o município.

E. para  a  contratação  de  um  cantor  sertanejo  profissional  do  município,  dispensando-se,  nesse  caso,  a  
comprovação da singularidade do objeto.

18. Com relação as Autarquias Estaduais na administração pública brasileira, é INCORRETO afirmar que

A. possuem capacidade de auto-organização.

B. possuem autonomia política, e podem ser destituídas por decreto.

C. são pessoas jurídicas de direito públicas criadas por lei pelo Estado.

D. podem possuir autonomia financeira e patrimônio próprio.

E. é uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, porém fiscalizada e tutelada 
pelo Estado.

19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Municípios obedecerá aos princípios:

A. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

B. As nomeações para cargo em comissão declarado em lei são de livre nomeação e exoneração, exceto para o  
cargo de fiscal tributário.

C. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

D. Legalidade, impessoalidade, moralidade, indisponibilidade e eficiência.

E. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros somente com autorização do país de 
origem.



20. Com relação ao direito tributário, é INCORRETO afirmar que

A. tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito.

B. tributo é toda prestação pecuniária, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada.

C. a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,  sendo  
necessário especificar para qualificá-la a destinação legal do produto.

D. os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

E. a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irre-
levantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei.

21. Com relação a competência tributária, é correto afirmar que

A. a  atribuição  constitucional  da  União  de  competência  tributária  compreende  a  competência  legislativa  
concorrente.

B. constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de  
arrecadar tributos.

C. a competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de  
executar leis,  serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,  conferida por uma pessoa 
jurídica de direito público a outra.

D. a atribuição não compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de di -
reito público que a conferir.

E. a atribuição nunca poderá ser revogada,  por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha 
conferido.

22. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, compete

A. cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a 
que corresponda.

B. estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos in-
terestaduais ou intermunicipais.

C. cobrar imposto sobre templos de qualquer culto.

D. cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros.

E. não cobrar imposto sobre papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.

23. Segundo o Art. 166 do Código Civil o negócio jurídico é nulo quando

A. celebrado por pessoa relativamente incapaz.

B. revestir a forma prescrita em lei.

C. o motivo determinante, comum a ambas as partes, for lícito.

D. for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.

E. objeto for licito.



24. Com relação a legislação brasileira, é correto afirmar que

A. a menoridade cessa aos vinte um anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos  
da vida civil.

B. são capazes para praticar todos os atos da vida civil os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

C. são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos.

D. os  ébrios  habituais,  os  viciados  em tóxicos,  e  os  que,  por  deficiência  mental,  tenham o  discernimento  
reduzido são absolutamente incapazes.

E. são  relativamente  incapazes  os  que,  por  enfermidade  ou  deficiência  mental,  não  tiverem o  necessário 
discernimento para a prática desses atos.

25. De acordo com o Código de Processo Civil brasileiro sobre o agravo de instrumento, é correto afirmar que

A. a petição de agravo de instrumento será instruída apenas com cópias da decisão agravada. 

B.  a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

C. as decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 15 (quinze) dias.

D. a petição de agravo de instrumento será instruída apenas com a certidão da respectiva intimação e da petição 
inicial.

E. o agravo de instrumento é um recurso interposto sempre diretamente no órgão de origem e não precisa estar 
acompanhado de procuração outorgada ao advogado.

26. Quanto ao recurso embargos infringentes, o correto é

A. recurso cabível quando o quando acórdão não unânime julgar a apelação e reformar a sentença de mérito, ou 
julgar procedente a ação rescisória.

B. o prazo é de 20 (vinte) dias a contar da publicação do acórdão no órgão oficial.

C. pode questionar qualquer matéria ou objeto da demanda proposta.

D. a análise de admissibilidade do recurso e julgamento é feita pelo mesmo relator.

E. recurso cabível das sentenças que contenham obscuridade, dúvida ou contradição.

27. Sobre sentença e coisa julgada, o juiz não resolverá o mérito da ação quando 

A. o processo ficar parado durante mais de 180 (cento e oitenta) dias por negligência das partes. 

B. deferir a petição inicial.

C. a decisão que homologa um acordo entre as partes não tem natureza jurídica de sentença terminativa.

D. não homologar a desistência da ação.

E. reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

28. Segundo a legislação do direito do trabalho, para jornada de trabalho do empregado é considerado 

A. como tempo efetivamente trabalhado, limitando obrigatoriamente o intervalo de almoço em 1 (uma) hora  
diária.

B. é computado como jornada de trabalho, o deslocamento se o local de trabalho for de difícil acesso ou se 
servido por transporte público, e o empregador não fornecer a condução.

C. é  computado  como  jornada  de  trabalho,  o  deslocamento  se  a  condução  for  do  empregado, 
independentemente do local onde fica a empresa.

D. a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito)  
horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.

E. é computado como jornada de trabalho, somente quando o empregado utiliza transporte público para chegar  
ao local de trabalho.



29. Segundo o direito do trabalho quando a atividade do empregado é, simultaneamente, insalubre e perigosa, o 
adicional devido será o

A. de maior valor.

B. escolhido pelo empregado.

C. escolhido pelo empregador.

D. da atividade preponderante.

E. de periculosidade, sempre.

30. Segundo o direito do trabalho, assinale a alternativa correta.

A.  a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, sempre excederá de 8 
(oito) horas diárias, não podendo ser compensada.

B.  considera-se  empregador  a  empresa,  individual  ou  coletiva,  aquela  que  não  desenvolve  atividade 
econômica, e dirige a prestação pessoal de serviço.

C. não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho  
intelectual, técnico e manual.

D. equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, os 
eventuais, as casa de jogos de bingo e outras instituições beneficentes.

E. considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador.


	a anulação.
	a correção de irregularidade.

