
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2016

ADVOGADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1.  CADERNO DE PROVAS:  Este  caderno contém a prova de ADVOGADO, que é constituída de  trinta (30) 
questões objetivas; 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. FOLHA DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam na sua folha de resposta estão corretas. Se os 
dados  estiverem  corretos,  assine  a  folha.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DA FOLHA 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 a folha-resposta ASSINADA no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje a folha-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 09:30 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário 
extra para o preenchimento do cartão de respostas.



LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO SUPERIOR
Leia o fragmento de apresentação da reportagem O Progresso na obra de Adoniran Barbosa e responda às questões 
1 e 2.

Não se trata de enaltecer um heroico espírito paulista ou paulistano, que certamente não existe nem 
existiu. A História cuidará de explicar por que foi em São Paulo que o Brasil começou a andar mais rápido. Também  
se engana quem pensa que essa palavra mágica, progresso, foi escrita neste texto no seu sentido mais positivista e  
ufanista. Quem pensa assim nunca ouviu uma música de Adoniran Barbosa. E se ouviu, não entendeu. E se não  
ouviu, deveria ouvir!

A Filosofia, ao longo da sua história, trabalhou de diferentes maneiras com a noção de progresso. Se por 
um lado autores lidaram com ela de maneira ufanista,  tentando provar a sua inevitabilidade,  por outro,  muitos  
criticaram de modo veemente o mito do desenvolvimento que costuma vir associado à ideia de progresso. A nós  
interessa ressaltar que há uma concepção mais específica e recente de progresso, muito presente em nosso senso  
comum – inclusive em nossa bandeira ! –, que é herdeira da doutrina positivista, cuja maior referência foi Auguste 
Comte  (1798-1857).  Para  esta  corrente  filosófica,  apenas  a  Ciência  seria  capaz  de  garantir  o  progresso  da 
humanidade no sentido mais desejável possível.

Por Lucas Andrietta, Thiago Fernandes Franco e Robson Gabioneta
Fonte: Revista Fiolosofia Ciência&Vida – nº 98/14.

1. Marque a alternativa INCORRETA.

A. Em A História cuidará de explicar, deve-se entender que acontecimentos futuros trarão respostas a perguntas de 
hoje.

B. O texto pressupõe dois enganos por parte do leitor, na sua apresentação inicial: o primeiro se refere ao fato de  
paulista ser tomado como marco de desenvolvimento e o segundo sobre o sentido de progresso ir ao encontro 
de significados positivistas e ufanistas.

C. A ausência da citação da música e de seu autor, bem como de informações sobre quem foi Auguste Comte, na  
apresentação da reportagem, compromete o entendimento do texto.

D. O texto aponta para o desenvolvimento de uma reflexão filosófica, no caso, em torno do conceito que se tem de  
progresso.

E. A menção inicial do pioneirismo da cidade de São Paulo e o espírito paulista em relação ao progresso constitui 
uma estratégia discursiva para introduzir o tema.

2. Marque a alternativa que NÃO condiz com o texto.

A. Os autores apontam duas maneiras de compreensão da noção de  progresso,  sendo a segunda, uma postura 
crítica dos primeiros.

B. Não há consenso sobre o significado da expressão progresso exposta na bandeira nacional, o que gera impasses 
políticos e ideológicos.

C. Há, além de outras duas, uma terceira explicação para noção de  progresso,  que é herdeira do positivismo, 
calcado na ciência.

D. A terceira noção de progresso objetiva combater a subjetividade em razão do seu amparo nos conhecimentos 
produzidos pela Ciência.

E. O sentido ufanista da noção de progresso é defendido por parte de alguns autores.



Leia a divulgação do livro de Raymond Charles Baker e responda às questões 3, 4 e 5.

Tome as decisões
CORRETAS!

Menos estresse, menos ansiedade, menos dúvidas

As decisões que tomamos alteram nosso futuro e refletem nossos pensamentos, nossas ações, nossa boa 
vontade de resolver cada coisa ou de deixar que os outros tomem decisões que nos afetam diretamente.

Nossa vida é feita de decisões. A todo momento, a cada passo que damos, literalmente, estamos fazendo 
escolhas. Mas como tomar decisões com segurança? Como saber se a reflexão sobre cada decisão foi suficiente? A 
Arte de Tomar Decisões apresenta métodos de como criar o estado de Mente Sadia favorável para que você tome 
decisões acertadas.

Baker afirma que mesmo pessoas equilibradas e instruídas, em determinados momentos, se esquecem 
de princípios  sólidos  para  tomar  decisões.  É quando estabelecem limites  pessoais  imaginários,  adiam decisões 
importantes, tomam outras por impulso e, como consequência, entram em colapso financeiro e pessoal.

Este livro é um convite a uma nova etapa da sua vida! Menos estresse, ansiedade e dúvidas, para que 
você possa lidar melhor e de forma mais ágil e acertada em todas as próximas decisões que você irá tomar.

Veja outras informações no site www.editoralafonte.com.br

3. Em relação à divulgação do livro, marque a alternativa correta.

A. O texto se inscreve no gênero publicidade-propaganda.

B. O texto se inscreve no gênero autoajuda.

C. O texto é incrédulo quanto à obra que divulga.

D. O texto apresenta um relato autobiográfico.

E. O texto apresenta métodos para a autorrealização.

4. Apenas uma alternativa NÃO está correta.

A. A escolha da primeira pessoa do plural é uma estratégia argumentativa do autor,  que implica na busca de  
adesão do leitor ao ponto de vista do autor.

B. O  terceiro  parágrafo  permite  inferir  que  pessoas  com  pouca  ou  nenhuma  instrução  tendem  mais  ao  
desequilíbrio que as pessoas instruídas.

C. O autor do texto exime-se em parte da responsabilidade sobre o que é dito a respeito da obra, ao citar o autor do 
livro.

D. O livro confirma que todas as pessoas têm um estado de Mente Sadia, sendo necessário apenas usá-la por meio 
de um método.

E. No último parágrafo, o autor do texto interage explicitamente com o leitor, dirigindo-se a ele por meio do uso 
de você.

5. O texto, em sua globalidade, é marcadamente,

A. persuasivo, pois procura agir sobre a emoção do interlocutor por meio da identificação subjetiva.

B. argumentativo,  pois  explora  elementos  apenas  pautados numa  realidade  lógica  e  comum a todos  os  seres 
humanos.

C. informativo, pois se restringe a oferecer dados novos ao leitor.

D. descritivo, pois se preocupa em caracterizar e descrever as mais diferentes emoções vividas pelos indivíduos: 
estresse, alegria, desânimo, ansiedade.

E. intuitivo, pois, ainda que não conheça o público leitor, é capaz de descrever os seus mais íntimos sentimentos.

http://www.editoralafonte.com.br/


MATEMÁTICA
6. O quadro abaixo apresenta os gastos de determinado professor em um projeto. Com base nas informações do 
quadro é correto afirmar que o valor total gasto foi

Descrição do material comprado Valor (em reais)
Livros 5.000,00

3 computadores 4.500,00

reagentes 6.500,00

Materiais diversos 2.300,00

A. 18.000,00.

B. 18.100,00.

C. 18.200,00.

D. 18.300,00.

E. 18.400,00.

7.  Um fazendeiro cultiva laranjas em uma região retangular com largura de 300 metros e comprimento de 400  
metros. Ele deseja aumentar a área cultivada. A nova região terá 750 metros de largura e deverá manter a proporção  
entre seus lados. Assim é correto afirmar que o comprimento da nova área será   

A. 800.

B. 900.

C. 1.000.

D. 1.100.

E. 1.200.

8. Considere as funções  f (x)=3 x+3  e  g(x)=5 x−4 .  Assim é correto afirmar que o ponto  x  onde ocorre 
f (x)=g (x)  é 

A.
−

4
3 .

B. 2
7

.

C. 4
3 .

D. 2 .

E. 7
2 .



9.  Os  dados  apresentados  no  quadro  abaixo  são  referentes  a  duração  de  algumas  das  ligações  telefônicas  de  
determinado usuário. Com base nas informações do quadro é correto afirmar que a duração média das ligações, em 
minutos, foi

Ligação Duração (em minutos)
1 1:20

2 1:30

3 2:40

4 3:42

A. 2:00.

B. 2:08.

C. 2:18.

D. 2:28

E. 2:38.

10. Na figura abaixo ABC é um triângulo retângulo com ângulo reto em C e BCDE é um retângulo. Sabe-se que AC 
= 3, CD = 4 e DE = 7. Assim é correto afirmar que a área da figura é 

A. 38,50.

B. 39.

C. 39,50.

D. 40.

E. 40,50.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ADVOGADO
11. São princípios que regem a Administração Pública, expressos na Constituição Federal de 1988:

A. Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência.

B. Proporcionalidade, Imperatividade, Legalidade, Eficiência e Pessoalidade.

C. Economicidade, Legalidade, Publicidade e Contraditório.

D. Discricionariedade, Autotutela, Finalidade e Disponibilidade.

E. Moralidade, Tutela, Moralidade, Transparência e Dignidade.

12. É possível a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários e que 

A. sejam 02(dois) cargos técnicos.

B. não tenha um dos cargos regulamentação.

C. seja 1(um) cargo de professor com outro técnico ou científico.

D. um dos cargos seja da esfera federal.

E. um necessariamente deverá ser municipal.

13. Quanto ao Controle da Administração Pública exercido pelo Poder Judiciário, este será

A. totalmente livre, podendo alcançar qualquer espécie de ato, determinando sua anulação ou revogação.

B. impossível, tendo em vista que tal controle é expressamente proibido devido a separação dos poderes.

C. de ofício, não necessitando de provocação por parte de interessados.

D. pode ser via Habeas Data.

E. em regra, a posteriori, mediante provocação do interessado ou legitimado.

14. A Lei nº 8.666/1993, que trata das licitações e contratos da Administração Pública, expressa, em seu artigo 3º,  
princípios básicos que devem ser observados. São exemplos:

A. Improbidade e Igualdade.

B. Impessoalidade e Vinculação ao instrumento convocatório.

C. Moralidade e Desigualdade.

D. Direcionamento e Julgamento Objetivo.

E. Liberdade e Moralidade.

15. A modalidade de licitação, que segundo a lei nº 8.666/1993, ocorre entre quaisquer interessados que, na fase  
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto, é:

A. Pregão.

B. Tomada de Preço.

C. Leilão.

D. Concorrência.

E. Consulta.



16. Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus 
agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Uma das principais características do órgão  
público é

A. não integram a estrutura de uma pessoa jurídica.

B. possuem patrimônio próprio.

C. não possuem personalidade jurídica.

D. são permitidos apenas na esfera municipal.

E. existem apenas na Administração Indireta.

17. A pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de auto-administração, para o desempenho 
de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei  e integrante da 
Administração Indireta, é:

A. Fundação Pública.

B. Empresa Pública.

C. Sociedade de Economia Mista.

D. Autarquia.

E. Agência Reguladora.

18. São Contratos Administrativos, dentre outros:

A. Contrato de Obra pública e Contrato de Serviço Público.

B. Contrato de Concessão e Contrato de Obrigatoriedade.

C. Contrato de Fornecimento e Contrato de Leasing.

D. Contrato de Serviço Público e Contrato de Retrovenda.

E. Contrato Estimatório e Contrato de Concessão.

19. Acerca da Concessão de Uso de Bem Público, é correto afirmar que

A. não necessita procedimento licitatório.

B. deve ser precedida de licitação.

C. não é um contrato administrativo.

D. é expressamente proibido por dispositivo legal.

E. é permitido apenas para a Administração Indireta.

20. Uma das características do Processo Administrativo Disciplinar é:

A. Ser utilizado apenas na esfera do Executivo Federal.

B. Não se aplica na Administração Indireta.

C. Inexistência de contraditório.

D. Não há previsão de recursos das decisões.

E. A falta de defesa técnica por advogado não ataca a Constituição Federal.



21. O servidor público, quando afetado por situação de incapacidade física, intelectual e vocacional,  poderá ser  
colocado em cargo mais compatível com sua condição atual, seja de ofício ou a pedido do interessado. Conceitua-se  
assim:

A. Nomeação.

B. Reversão.

C. Transferência.

D. Recondução.

E. Readaptação.

22. São deveres do Servidor Público:

A. Assiduidade e Discrição.

B. Frequentar cursos e treinamentos apenas quando puder e Pontualidade.

C. Levar ao conhecimento de autoridade superior somente irregularidades financeiras e Urbanidade.

D. Discricionariedade quanto ao respeito às regras do Estatuto do Servidor e Interesse financeiro.

E. Estabelecer seu horário de trabalho e Efetuar exames médico apenas quando achar necessário.

23. O servidor público que pratica irregularidades no exercício de suas atribuições responderá:

A. Unicamente no âmbito administrativo.

B. Civil, penal e administrativamente, não sendo permitida a acumulação.

C. Não será apenado, tendo em vista a imunidade.

D. Na esfera civil, penal e administrativa, podendo estas serem acumulativas. 

E. Apenas perante a primeira que for instaurada, excluindo as demais.

24. Quanto à comissão encarregada de promover uma Sindicância, é correto afirmar que

A. será composta por 4 ou mais servidores efetivos.

B. o presidente da comissão designará o membro que deva secretariá-la.

C. o presidente será escolhido pelos próprios membros integrantes.

D. não haverá necessidade de secretário.

E. poderá aplicar diretamente penalidades ao servidor.

25. São consideradas fontes do direito administrativo brasileiro dentre outras:

A. Leis e Costumes Internacionais.

B. Doutrina e Informativos do TST.

C. Leis e Jurisprudências.

D. Unicamente as Leis.

E. Costumes e Tratados do Mercosul.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: NÍVEL SUPERIOR
26.  A UNIOESTE é uma universidade multi-campi,  os  campi  se  organizam a partir  de  unidades  denominadas 
Centros que, por sua vez, se organizam por meio de Colegiados de Cursos. Compõe a estrutura da Universidade os 
campi de

A. Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.

B. Foz do Iguaçu, Cascavel e Francisco Beltrão.

C. Marechal Cândido Rondon, Cascavel e Toledo.

D. Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon.

E. Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

27. A Administração da UNIOESTE é constituída pelos seguintes Órgãos:

A. Administração Pública, Administração Intermediária e Administração Superior.

B. Administração Superior, Administração Intermediária e Administração Básica.

C. Administração Executiva, Administração Básica e Administração Deliberativa.

D. Administração Básica, Administração Pública e Administração Executiva.

E. Administração Intermediária, Administração Superior e Administração Legislativa.

28.  O Conselho Universitário – COU, órgão máximo normativo e deliberativo da Unioeste, para o seu perfeito 
funcionamento, organiza-se em:

A. Câmaras de Legislação; Ensino, Pesquisa e Extensão; e Administração e Planejamento.

B. Diretorias dos Centros Universitários.

C. Órgãos Executivos Superiores.

D. Diretorias Gerais dos Campi da Unioeste.

E. Órgãos Deliberativos Superiores.

29. Para os efeitos da Lei nº 13.257/2016, a qual alterou a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),  
considera-se primeira infância o período que abrange:

A. os primeiros 4 (quatro) anos completos ou 48 (quarenta e oito) meses de vida da criança.

B. os primeiros 7 (sete) anos completos ou 84 (oitenta e quatro) meses de vida da criança.

C. os primeiros 5 (cinco) anos completos ou 60 (sessenta) meses de vida da criança.

D. os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.

E. os primeiros 8 (oito) anos completos ou 96 (noventa e seis) meses de vida da criança.

30.  Segundo o Art. 7º da Lei nº 8.069, a criança e o adolescente têm direito a proteção à:

A. assistência médica.

B. habitação.

C. vida e à saúde.

D. nutrição adequada.

E. assistência odontológica.


