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CADERNO DE PROVAS
ADVOGADO

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
ADVOGADO
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:
•

Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de
provas e cartão-resposta.

•

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

•

O prazo mínimo de permanência em sala é de 1
(uma) hora.

•

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de conhecimentos gerais, matemática e língua
portuguesa. Verifique se o material está em ordem, e
se o seu nome, CPF e número de inscrição conferem
com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.

•

•

•

Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal
de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.
Todas as questões da prova são de múltipla escolha.
Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D) e somente
uma delas corresponde à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
de forma contínua e densa, cobrindo todo o espaço
compreendido pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos
de marcação completamente. Exemplo:

•

O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.

•

Não serão computadas questões não respondidas
nem questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.

•

CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

•

SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que, durante a realização das provas:

a)

retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;

b)

for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para
a execução de quaisquer questões/itens das provas;

c)

usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais
para a sua realização;

d)

utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras
e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos,
gravador, receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar
com outro candidato;

e)

faltar com a devida cortesia para com qualquer
membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;

f)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;

g)

descumprir as instruções contidas no Caderno de
Provas e no Cartão de Respostas;

h)

recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à
sua realização;

i)

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o
Cartão de Respostas;

j)

não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;

k)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido;

l)

for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos
durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

•

Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto
estiver dentro da unidade de aplicação destas.

•

Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o
CADERNO DE PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que
se encontra na última página do caderno de prova.

•

Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da
prova, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.

•

Os três últimos candidatos permanecem em sala,
pois deverão entregar as provas simultaneamente.

•

Se do exame de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

•

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
28/01/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura
Municipal de Erval Velho (http://www.ervalvelho.sc.gov.
br) e na página da Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

A oração coordenada sindética: “Há muito
trabalho, porém poucos se voluntariam”, é:

Marque (C) para as frases corretas e (E)
para as erradas quanto à colocação pronominal e assinale a alternativa com a ordem correta:
(
(
(
(
(

) Joana recebeu-nos carinhosamente.
) Se vestiu rapidamente e saiu para o
evento.
) Trouxeram doces e salgadinhos para mim
comer.
) Para mim, a prova estava fácil.
) O certo é orientá-los sobre as novas configurações.

(A) C – E – E
(B) C – E – E
(C) E – E – C
(D) C – E – E

–
–
–
–

UNOESC | 1

E – C.
C – C.
C – C.
C – E.

(A) Aditiva.
(B) Adversativa.
(C) Alternativa.
(D) Conclusiva.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a concordância verbal está errada:
(A) Não faltarão voluntários para ajudar.
(B) Maria e José seguem caminhando até o trabalho.
(C) Sou eu quem responde pela empresa.
(D) Uma junta de bois puxavam o arado.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 2

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

Assinale a resposta que corresponde ao
resultado do determinante a seguir:

___algum tempo, ___ meninas têm andado
___ cavalo, ___ tarde, para treinar para o concurso de equitação.
(A) Há – as – a – à
(B) A – às – a – à
(C) Há – as – à – à
(D) A – a – a – à
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que as palavras
estão ortograficamente corretas:
(A) disperdício – fucinho.
(B) engulir – empecilho.
(C) distilar – bússula.
(D) privilégio – tábua.

(A)

. .

(B)

. .

(C)

(D)

.

.
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QUESTÃO 7
Uma urna contém 3 bolas amarelas e 8
bolas azuis. Qual é a probabilidade de se
retirarem ao acaso sem reposição duas
bolas amarelas?
(A)

.

(B)

.

(C)

.

(D)

.

(A) 15
(B) 20
(C) 25
(D) 30

m.
m.
m.
m.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11

QUESTÃO 8
Calcule o logaritmo de log2 128 x log3 81:
(A) 3.
(B) 11.
(C) 28.
(D)

Determine a altura da árvore e em seguida diga qual é a soma dos dois catetos
dessa figura:

.

O Município de Erval Velho faz divisa com
quais municípios:
(A) Campos Novos, Capinzal, Herval d’Oeste e
Joaçaba.
(B) Campos Novos, Herval d’Oeste e Lacerdópolis.
(C) Campos Novos, Catanduvas, Herval d’Oeste e Lacerdópolis.
(D) Campos Novos, Joaçaba, Herval d’Oeste e
Lacerdópolis.

QUESTÃO 9
Determine o valor de x da função exponencial 2x+3+2x+2 = 384:
(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.

QUESTÃO 12
Erval Velho, antes da emancipação, já
possuiu os nomes:
(A) Arcoverde e Campo Alegre.
(B) São Sebastião do Erval e Arcoverde.
(C) São Sebastião do Erval e Barra Fria.
(D) Barra Fria e Campo Alegre.

QUESTÃO 10
Observe a imagem a seguir:

QUESTÃO 13
O IDEB de Erval Velho para o ensino fundamental é, respectivamente, para anos
inicias e finais, conforme dados constantes no IBGE (2015):
(A) 6,9 e 5,5.
(B) 10 e 8.
(C) 5,5 e 6,9.
(D) 4,3 e 5,5.

Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.
br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-seno-cosseno-tangente.htm>. Acesso em: 08 nov. 2017.
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QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Erval Velho, o servidor habilitado em
concurso público e empossado em cargo
de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar:
(A) 2 anos de efetivo exercício.
(B) 90 dias de efetivo exercício.
(C) 3 anos de efetivo exercício.
(D) Não há mais estabilidade.
QUESTÃO 15
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Erval Velho, assinale a alternativa correta quanto às formas de provimento de
cargo público:
(A) Reintegração é o retorno à atividade de
servidor aposentado por invalidez, quando,
por junta médica oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria.
(B) Remoção é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
(C) Reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou
no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
(D) Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 18

QUESTÃO 16

Segundo a Lei Complementar Municipal
de Erval Velho n. 007/2001, que trata do
estatuto do servidor, é correto afirmar:

Segundo a Lei Complementar Municipal
de Erval Velho n. 069/2016, que trata do
parcelamento, uso e ocupação do solo, é
correto afirmar:
(A) O lote mínimo para efeito de novas aprovações de parcelamento no Município é de
200 m² de área com testada mínima de 12
m e profundidade mínima de 25 m.
(B) O lote mínimo para efeito de novas aprovações de parcelamento no Município é de
360 m² de área com testada mínima de 12
m e profundidade mínima de 25 m.
(C) O lote mínimo para efeito de novas aprovações de parcelamento no Município é de
300 m² de área com testada mínima de 12
m e profundidade mínima de 25 m.
(D) O lote mínimo para efeito de novas aprovações de parcelamento no Município é de
400 m² de área com testada mínima de 12
m e profundidade mínima de 25 m.

(A) É possível acumular o adicional de periculosidade e de insalubridade.
(B) Servidor que execute atividades com habilidade em locais considerados insalubres ou
em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas ou com risco de vida,
faz jus a um adicional de periculosidade
ou de insalubridade, conforme o caso, em
percentuais de 10%, 20% ou 40% sobre
o menor vencimento do Quadro de Pessoal
do Município.
(C) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor ocupante de cargo
efetivo ou comissionado Licença para Tratar de Interesses Particulares pelo prazo de
até 24 meses consecutivos, prorrogáveis
por igual período.
(D) A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que
não tipifiquem infração sujeita à penalidade
de demissão, sendo de 120 dias.

QUESTÃO 17
Segundo a Lei Complementar Municipal
de Erval Velho n. 071/2016, que trata de
normas relativas às edificações, é correto
afirmar:
(A) O alvará de construção será válido pelo
prazo de 360 dias contados da data de sua
expedição, devendo ser renovado anualmente. Se a obra não for iniciada dentro
do prazo de um ano, o Alvará perderá sua
validade.
(B) Os condomínios podem ser verticais por
conjuntos habitacionais de unidades isoladas, com áreas de uso comum, implantados em uma área restrita fechada.
(C) Todas as unidades das edificações comerciais deverão ter sanitário acima de 100,00
m² de área total; é obrigatória a construção
de sanitários separados para os dois sexos,
na proporção de um conjunto de sanitários
a cada 200,00 m² de área acrescida.
(D) A construção, reforma ou adaptação de
prédios para uso industrial somente será
permitida em qualquer área se aprovada
pelo Prefeito.

QUESTÃO 19
Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar:
(A) O plano plurianual compreenderá as metas
e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para
o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento.
(B) O plano plurianual será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de
isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
(C) A lei orçamentária anual poderá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa.
(D) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração
pública federal para as despesas de capital
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar que o Estado pode legislar sobre:

Segundo o Código Civil, a validade do negócio jurídico requer:

(A) desapropriação.
(B) produção e consumo.
(C) trânsito e transporte.
(D) águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.

(A) agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita
ou não defesa em lei.
(B) agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável; forma prescrita
ou não defesa em lei.
(C) agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita
ou defesa em lei.
(D) agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; sempre forma
prescrita em lei.

QUESTÃO 21
Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios:
(A) de legalidade, pessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
(B) de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
(C) de legalidade, impessoalidade, moralidade,
sigilo da ações e eficiência.
(D) de legalidade, impessoalidade, improbidade, publicidade e eficiência.
QUESTÃO 22
São requisitos ou elementos do ato administrativo:
(A) Competência, informalidade, finalidade,
motivo e objeto.
(B) Competência, forma, finalidade e objeto.
(C) Competência, forma, finalidade, motivo e
objeto.
(D) Competência, forma, finalidade e motivo.

QUESTÃO 24
Segundo o Código de Processo Civil, é correto afirmar:
(A) Não é admissível a denunciação da lide ao
alienante imediato, no processo relativo à
coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os
direitos que da evicção lhe resultam.
(B) É admissível o chamamento ao processo
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo.
(C) O assistente simples atuará como auxiliar
da parte principal, podendo apenas de forma subsidiária atuar no processo, mas somente arcará com os ônus parciais em caso
de sucumbência.
(D) Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença
influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Segundo o Código de Processo Civil, é
correto afirmar que a tutela da evidência
será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, exceto
quando:

Segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas e os direitos constitucionais dos
trabalhadores, é correto afirmar:

(A) a petição inicial for instruída com prova testemunhal dos fatos constitutivos do direito
do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida.
(B) ficar caracterizado o abuso do direito de
defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte.
(C) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
(D) se tratar de pedido reipersecutório fundado
em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada
a ordem de entrega do objeto custodiado,
sob cominação de multa.
QUESTÃO 26
Segundo a Legislação Trabalhista e a
Constituição Federal, é correto afirmar:
(A) Compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho, exceto as dos entes de direito
público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
(B) Compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direito
público externo e da administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, excluindo os entes da administração pública indireta.
(C) Compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direito
público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
(D) Compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direito
público externo e da administração pública
indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, excluindo os entes da administração pública direta.

(A) Pode ocorrer distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador,
o executado no domicílio do empregado e
o realizado a distância, desde que estejam
caracterizados os pressupostos da relação
de emprego.
(B) A pretensão quanto a créditos resultantes
das relações de trabalho prescreve em dois
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.
(C) Considera-se empregado toda pessoa física
que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste
e mediante salário.
(D) Qualquer alteração na estrutura jurídica da
empresa afetará os direitos adquiridos por
seus empregados.
QUESTÃO 28
Quanto ao lugar e tempo de crime, segundo o Código Penal, é correto afirmar:
(A) O lugar do crime é definido pela teoria da
atividade, e o tempo do crime, pela teoria
do resultado.
(B) O lugar do crime é definido pela teoria do
resultado, e o tempo do crime, pela teoria
da atividade.
(C) O lugar do crime e o tempo do crime são
definidos pela teoria da ubiquidade.
(D) O lugar do crime é definido pela teoria da
ubiquidade, e o tempo do crime, pela teoria
da atividade.
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QUESTÃO 29
Segundo o Código de Processo Penal, é
correto afirmar:
(A) No caso de concurso de agentes, a decisão
do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará
aos outros.
(B) A competência será, de regra, determinada
pelo lugar em que se consumar a infração,
ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que
for praticado o primeiro ato de execução.
(C) Em regra não cabe prisão preventiva quando o delito não tiver pena mínima cominada acima de quatro anos.
(D) Caberá arresto dos bens imóveis adquiridos
pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos
a terceiro.
QUESTÃO 30
Segundo o Código Tributário Nacional, é
correto afirmar:
(A) A contribuição de melhoria cobrada apenas
pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer
face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como
limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da
obra resultar para cada imóvel beneficiado.
(B) As taxas cobradas apenas pelos estados ou
pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia,
ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado
ao contribuinte ou posto à sua disposição.
(C) Na iminência ou no caso de guerra externa,
a União, os estados e os municípios podem
instituir, temporariamente, impostos extraordinários compreendidos ou não entre
os referidos nesta Lei, suprimidos, gradativamente, no prazo máximo de cinco anos,
contados da celebração da paz.
(D) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por
fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte.
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