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ADVOGADO - NS
NOME DO CANDIDATO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ESPECIFICIDADES REGIONAIS

06 a 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 a 30

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda
de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

Dá para adiar?

LÍNGUA PORTUGUESA

Infelizmente, não há nenhum tratamento
disponível hoje em dia capaz de adiar o aparecimento
dos fios brancos, ou seja, prolongar a vida dos
melanócitos no bulbo piloso. Mas há diversos
cientistas engajados nisso. Pesquisadores franceses,
com patrocínio de um fabricante de cosméticos, por
exemplo, já produziram alguns agentes que seriam
capazes de imitar uma enzima que atua como
antioxidante natural do bulbo capilar. Em breve, essas
substâncias podem chegar ao mercado, mas o efeito
será apenas preventivo, ou seja, não vai dar para trazer
de volta as células que já morreram.

Por que nosso cabelo muda de cor?
Tem gente que acha homens grisalhos mais
atraentes, mas a maioria das mulheres fica irritada
quando os fios brancos começam a aparecer. O que
determina essa mudança bem-vinda ou odiada é a
genética, tanto que determinadas etnias têm o
privilégio de manter a cor do cabelo por mais tempo.
Segundo o especialista Valcinir Bedin, presidente da
Sociedade Brasileira do Cabelo, os fios brancos
começam a aparecer entre os 35 e 45 anos para os
caucasianos, entre os 45 e 55 anos para os orientais e,
para os negros, somente após os 55 anos. "Começa na
barba, depois nas regiões temporais, a seguir no resto
da cabeça, depois tronco e, finalmente, região genital",
acrescenta o especialista.
Em estudo publicado em 2012 no British
Journal of Dermatology, pesquisadores decidiram
testar o dito popular segundo o qual 50% das pessoas,
aos 50 anos, teriam 50% do cabelo grisalho. Mas os
resultados foram bem mais otimistas: ao avaliar 4.192
homens e mulheres de diferentes etnias, os estudiosos
concluíram que, entre os 45 e os 65 anos, a
intensidade média de fios brancos na cabeça é de 27%.

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ciencia
Questão

Em relação ao texto, é possível afirmar que:
(A)

A mudança da cor do cabelo é causada pelo
fator genético, as várias etnias apresentam
idades semelhantes para homens e mulheres
começarem a ter fios brancos.

(B)

Os cílios e as sobrancelhas são mais escuros
que o cabelo; o mesmo ocorre com os pelos
pubianos.

(C)

O funcionamento dos neurônios e a alimentação
não interferem na coloração grisalha dos fios
capilares.

(D)

Em salão de beleza, a tintura pode alterar a cor
do cabelo. Essa recomendação é referendada
pelos especialistas para as pessoas que têm
cabelos muito claros e quebradiços.

O que determina?
"O que dá cor à pele e aos pelos é um
pigmento proteico chamado melanina, feito em uma
célula chamada melanócito, cuja distribuição na pele é
bastante variada", ensina Bedin. Com a "receita do
bolo" herdada, cada indivíduo tem uma proporção
específica de eumelaninas (de cor castanha ou preta)
ou feomelaninas (de cor avermelhada ou amarela). Em
geral, os cílios e sobrancelhas são mais escuros que o
cabelo, assim como os pelos pubianos. "A teoria mais
aceita sobre o que faz ficarmos com os cabelos
brancos chama-se apoptose dos melanócitos", explica
Bedin. "Apoptose quer dizer morte celular programada,
isto é, o melanócito, por informações genéticas, deixa
de produzir melanina numa determinada idade."

Questão

02

Em “mechas grisalhas”, ocorre dígrafo nas sílabas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cor alterada
Apesar da determinação genética, hormônios
e nutrição também podem interferir na cor dos fios.
"Por isso muitas crianças nascem com os cabelos bem
clarinhos e na puberdade eles escurecem. Isso
também explica porque os cabelos escurecem durante
a gestação e perdem a cor durante dietas muito
restritivas", conta o tricologista. Até alguns
medicamentos ou suplementos de minerais podem
mexer um pouco com a cor dos fios. E ficar no sol com
chá de camomila também pode clarear discretamente
as madeixas, a não ser que seu cabelo seja escuro –
nesse caso, só um cabeleireiro resolve.
Não há nenhuma evidência para vincular o
aparecimento das mechas grisalhas ao estresse, à
dieta ou ao estilo de vida. Mas certas doenças autoimunes, como vitiligo e alopecia areata (que leva à
calvície) podem danificar células de pigmento e induzir
o envelhecimento dos fios em algumas pessoas. Como
o estresse pode agravar essas condições, nesse caso
o estilo de vida poderia interferir. Bedin faz outra
advertência importante: "Se uma criança apresenta
cabelos brancos ela deve ser pesquisada para se
avaliar se há alguma doença associada a este fato
(como incapacidade de absorver cobre, por exemplo)".

Cargo: ADVOGADO - NS

01

Questão

CHAS e GRI.
CHAS e SA.
ME e LHAS.
CHAS e LHAS.

03

Qual a classificação do sujeito desta oração: “Mas há
diversos cientistas engajados nisso”?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Esta oração não tem sujeito.
É oculto.
Sujeito simples.
Trata-se de sujeito composto.

04

Observe as frases retiradas do texto de referência.
Qual a alternativa traz um verbo em destaque,
conjugado no futuro do pretérito?
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(A)

O que dá cor à pele e aos pelos é um pigmento
proteico chamado melanina.

(B)

Mas os resultados foram bem mais otimistas.

(C)

Pesquisadores franceses, com patrocínio de um
fabricante de cosméticos, por exemplo, já
produziram alguns agentes que seriam capazes

de imitar uma enzima que atua
antioxidante natural do bulbo capilar.
(D)

Questão

como

Questão

Após 42 dias sem novos casos, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) anunciou, neste mês de maio de 2015,
que esta epidemia que vem assolando países como a
Libéria, Serra Leoa e Guiné, desde 1976, chegou ao
fim. A declaração foi feita após a organização
monitorar a situação, de alguns países durante o
dobro da duração máxima de incubação do vírus e não
registrar novos casos. Estamos nos referindo:

Os estudiosos concluíram que, entre os 45 e os
65 anos, a intensidade média de fios brancos na
cabeça é de 27%.

05

Na oração: “Infelizmente, não há nenhum tratamento
disponível hoje em dia capaz de adiar o aparecimento
dos fios brancos, ou seja, prolongar a vida dos
melanócitos no bulbo piloso”, o uso das vírgulas é
justificado por qual regra gramatical?
(A)
(B)
(C)
(D)

Neste caso, o emprego da vírgula é facultativo.
Isolar o vocativo.
Destacar o aposto.
Isolar expressões explicativas.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/
ESPECIFICIDADES REGIONAIS
Questão

08

(A)

Ao fim da Malária com descoberta de eficiente
vacina.

(B)

Ao controle biológico do vírus da epidemia da
desnutrição infantil.

(C)

Ao fim da epidemia de Ebola.

(D)

Ao fim do vírus da gripe sulina.

Questão

09

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é
um programa que tem como finalidade prestar o
socorro à população em casos de emergência, com o
Samu/192. Com este serviço, está se reduzindo o
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais
e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce.
São sete (7) unidades básicas que compõem o
território de abrangência do SAMU 192 - regional litoral
do Estado do Paraná, com um total de 265.392
habitantes, com sede em Paranaguá. Foram
habilitados:

06

O lixo hospitalar é um tipo de material que pode
representar risco à saúde humana e ao meio ambiente,
se não houver adoção de procedimentos técnicos
adequados, no manejo dos diferentes tipos de
resíduos gerados como: materiais biológicos
contaminados com sangue ou patógenos, peças
anatômicas, seringas e outros materiais plásticos,
além de uma grande variedade de substâncias tóxicas,
inflamáveis e até radioativas. Com o objetivo de
minimizar os impactos ambientais na região litorânea e
áreas do entorno das baías de Antonina, Paranaguá e
Guaratuba, existe uma normativa. Que órgão é
encarregado de normatizar o destino do lixo
hospitalar?

(A)

Pela portaria nº 1.621, de 26 de julho de 2012
do Ministério da Saúde.

(B)

Pela Central de Regulação das Urgências e as
Unidades de Suporte Básico - Portaria 32/2015,
do Secretário de Saúde do Paraná.

(A)

A Transresíduos, na prefeitura de Guaratuba.

(B)

Agência Nacional da Vigilância Sanitária –
ANVISA.

(C)

Pelo Decreto Presidencial – Ministério da
Saúde.

(C)

O Aterro Sanitário de Paranaguá.

(D)

Pela Central de Regulação das Urgências e as
Unidades de Suporte Básico.

(D)

O próprio órgão gerador de lixo hospitalar.
Questão

Questão

10

07
Dentre as atividades econômicas de destaque do
litoral do Paraná, cabe salientar a localidade de Pontal
do Sul, há tempos conhecida apenas como ponto de
embarque para a Ilha do Mel, Tal localidade está sendo
descoberta pela sua beleza natural muito preservada e
pelas qualidades naturais que oferecem excelentes
condições de navegação, tanto que o balneário já é
considerado a Capital Náutica do Paraná, com 22
marinas e cerca de 1.200 embarcações registradas. Há
também uma unidade offshore da companhia italiana
Techint Engenharia e Construção S/A, que fabrica
plataformas de exploração de petróleo e emprega entre
centenas e alguns milhares de pessoas, conforme a
demanda de trabalho existente. Também está em fase
de implantação, o complexo portuário no município,
com previsão de término das obras para 2017. A que
município refere-se o texto em questão?

Quem visita o litoral paranaense não pode deixar de
visitar alguns pontos turísticos da cidade de Antonina
e Guaratuba, como a Ponta da Pita, a praia do Nunes e
a Igreja de Bom Jesus, em Antonina, e o Morro do
Cristo e as praias de Caieiras, Brejatuba e Barra do
Saí, em Guaratuba. Assinale a alternativa que
contempla a fundação destas duas cidades.
(A)

Antonina, em 1714 e Guaratuba, em 1765.

(B)

Antonina, em 1912 e Guaratuba, em 1965.

(C)

Ambas foram fundadas no século XIX, no ano
1837.

(D)

Tanto Antonina como Guaratuba foram
desmembradas de Paranaguá, em 1967 quando
ocorre a emancipação política desses
municípios.

Cargo: ADVOGADO - NS

(A)
(B)
(C)
(D)
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Paranaguá.
Antonina.
Praia de Leste.
Pontal do Paraná.

mandato, na circunscrição do Estado-membro
do qual o Município faz parte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

11

(D)

De acordo com a Constituição Federal brasileira, não é
um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil:
(A)
(B)
(C)
(D)

Questão

Garantir o desenvolvimento Nacional.
Soberania.
Cidadania.
Os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.

Questão

(A)

Em nenhum caso, a União intervirá em
Municípios, mesmo aqueles localizados em
Território Federal.

(B)

Os Estados intervirão nos municípios de sua
circunscrição, única e exclusivamente, quando o
Município deixar de pagar, sem motivo de força
maior, por dois anos consecutivos, a dívida
fundada.

(C)

A União poderá intervir em todos os municípios
nacionais, mesmo aqueles que não estejam
localizados em Território Federal, quando o
município deixar de aplicar o mínimo exigido da
receita
municipal
na
manutenção
e
desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde.

(D)

A União poderá intervir, unicamente, nos
municípios localizados em Território Federal,
somente nos casos expressos na Constituição
Federal.

São princípios que regem as relações internacionais
da República Federativa do Brasil:
Construir uma sociedade, livre, justa e solidária;
dignidade da pessoa humana; prevalecência
dos direitos humanos.

(B)

Cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade; promover o bem de todos, sem
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação;
pluralismo político.

(C)

Concessão de asilo político; solução pacífica
dos conflitos; não intervenção.

(D)

Soberania; dignidade
pluralismo político.

Questão

da

pessoa

humana;

13

A respeito dos Direitos Políticos é CORRETO afirmar
que:
(A)

(B)

Apenas e
inelegíveis.

somente

os

analfabetos

(D)

É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão só se dará nos casos
expressos na Constituição Federal.

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

A respeito dos Municípios, de acordo com o disposto
na Constituição Federal, é CORRETO afirmar que:
O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em turno único, aprovada por maioria absoluta
dos membros da Câmara Muncipal.

(B)

A inviolabilidade dos vereadores por suas
opiniões, palavras e votos, no exercício do
mandato, restringe-se à circunscrição do
Município.

(C)

17

(A)

É competência do ente tributante estabelecer os
casos de imunidade tributária.

(B)

A isenção sempre se extende às taxas e às
contribuições de melhoria.

(C)

A isenção, quando prevista em contrato,
dispensa lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão.

(D)

A exclusão do crédito tributário não dispensa o
cumprimento das obrigações acessórias,
dependentes da obrigação principal.

Questão

18

Não é um dos Princípios Administrativos expressos no
art. 37, caput, da Constituição Federal:

São invioláveis as opniões, palavras e votos
emitidos pelos vereadores no exercício do

Cargo: ADVOGADO - NS

O parcelamento.
A compensação.
A remissão.
O pagamento.

A respeito do Direito Tributário Nacional é CORRETO
afirmar:

14

(A)

16

Não extingue o crédito tributário.

São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular de cargo político no Poder Legislativo, o
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins,
até o segundo grau ou por adoção.
Com o cancelamento da naturalização por
sentença transitada em julgado, serão,
automaticamente, cassados os direitos políticos.

Questão

Questão

são

(C)

15

A respeito da intervenção nos municípios brasileiros,
assinale a alternativa CORRETA:

12

(A)

O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de
Contas Estadual ou Municipal, nos municípios
em que houver, sobre as contas que o Prefeito,
anualmente, apresentar, só deixará de
prevalecer por decisão de maioria relativa dos
membros da Câmara Municipal.

(A)
(B)
Página
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Legalidade.
Moralidade.

(C)
(D)
Questão

Dignidade da pessoa humana.
Impessoalidade.

(C)

Todos os direitos da personalidade,
exceção, são aplicáveis à pessoa jurídica.

sem

19

(D)

O ato de disposição, pós-morte, do próprio
corpo pode ser revogado a qualquer tempo.

Não é uma modalidade de licitação:
Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Melhor preço e técnica.
Concorrência.
Leilão.
Convite.

São pessoas jurídicas de direito público interno,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

20

É dispensável a licitação:
(A)

(B)

(D)

Nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.

públicos

assinale

a

Todos os bens públicos, de qualquer espécie,
são inalienáveis.

(B)

Os bens públicos, de qualquer espécie, não
estão sujeitos à usucapião.

(C)

Não são considerados bens públicos, em
nenhum caso, os bens pertencentes a pessoas
jurídicas de direito público a que se tenha dado
estrutura de direito privado.

Questão

Todos os bens de uso comum são fruídos,
gratuitamente, pela população, sendo vedada a
instituição de taxa, tarifa, ou qualquer outro meio
de retribuição pelo seu uso.

(A)

(B)

Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que
não tenha residência habitual, o último lugar
onde tenha fixado residência habitual por mais
de dois meses.

(C)

Apenas considera-se domicílio o lugar onde a
pessoa natural estabelece sua residência, com
ânimo definitivo, nunca se considerando
domicílio o lugar onde a pessoa natural exerce
sua profissão.

(D)

O domicílio do Município é o lugar onde
funciona a administração Municipal.

25

(A)

Para propor ação é necessário, unicamente,
interesse de agir.

(B)

É admissível a ação declaratória, ainda que
tenha ocorrido a violação do direito.

(C)

Desde que munido de procuração, é admissível,
em qualquer caso, pleitear, em nome próprio,
direito alheio.

(D)

O interesse do autor pode limitar-se à
declaração da autenticidade ou falsidade de
documento.

26

De acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro,
a respeito de Competência, assinale a alternativa
INCORRETA:
da

personalidade

é

É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a
disposição gratuita do próprio corpo, no todo, ou
em parte, para depois da morte.
O pseudônimo adotado para atividades lícitas
goza da proteção que se dá ao nome.

Cargo: ADVOGADO - NS

(B)

Questão

22

A respeito dos Direitos
INCORRETO afirmar:

Apenas e unicamente o incapaz tem domicílio
necessário.

A respeito da Ação, de acordo com o Código de
Processo Civil Brasileiro, assinale a alternativa
CORRETA:

alternativa

(A)

24

(A)

Questão

21

Sobre os bens
CORRETA:

Partidos políticos.
Associações públicas.
Municípios.
Distrito Federal.

A respeito do domicílio, é CORRETO afirmar:

Para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca,
devendo a comprovação de exclusividade ser
feita através de atestado fornecido pelo órgão
de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação, ou a obra, ou o serviço,
pelo sindicato, federação ou confederação
patronal,
ou,
ainda,
pelas
entidades
equivalentes.
Para a contratação de serviços técnicos.

(D)

Questão

Para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente, ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião
pública.

(C)

Questão

23
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(A)

Compete à autoridade judiciária brasileira, com
exceção de qualquer outra, conhecer de ações
relativas a imóveis situados no Brasil.

(B)

É competente o foro do domicílio dos herdeiros,
se o autor da herança não possuía domicílio
certo.

(C)

É competente o foro do domicílio, ou da
residência do alimentando, para ação em que se
pedem alimentos.

(B)

Todos os trabalhadores têm direito à redução
dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança;

(D)

Havendo dois ou mais réus, com diferentes
domicílios, serão demandados no foro de
qualquer deles, à escolha do autor, no caso de
ação fundada em direito pessoal, ou em direito
real sobre bens móveis.

(C)

Todos os trabalhadores têm direito à proteção,
em face da automação, na forma da lei.

(D)

Todos os trabalhadores têm direito ao gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal.

Questão

27
Questão

A respeito dos prazos processuais civis, assinale a
alternativa CORRETA:
(A)

(B)

(C)

(D)

Questão

29

Não é um dos direitos sociais expressos no artigo 6º
da Constituição Federal:

O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é
contínuo, no entanto se interrompe nos feriados,
fins de semana e férias.

(A)
(B)
(C)
(D)

Podem as partes, a qualquer tempo, mesmo
após o vencimento do prazo, em comum
acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório.
É defeso às partes, ainda que todas estejam de
acordo, reduzir ou prorrogar os prazos
peremptórios.

Questão

Direito à liberdade.
Direito à maternidade.
Direito à infância.
Direito à saúde.

30

Assinale a alternativa correspondente a um imposto de
competência Municipal.

As custas acrescidas em razão da prorrogação
de prazo, decorrente de acordo comum entre as
partes, serão rateadas de maneira uniforme
entre as partes.

(A)
(B)
(C)
(D)

28

Imposto sobre a importação.
Imposto sobre a propriedade territorial rural.
Imposto sobre propriedade predial e territorial
urbana.
Imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza.

A respeito dos direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais assinale a alternativa INCORRETA:
(A)

Todos os trabalhadores têm direito a aviso
prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo,
no mínimo, de quinze dias, nos termos da lei.

Destaque Aqui

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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