
1 

 
 

 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Tendências contemporâneas da literatura 
portuguesa 

 
Texto 2 

 
01 Noutros tempos, para João Eduardo, o 
dinheiro tinha o valor do esforço, sabia-lhe a 
uma tradução imediata da 
02 sua perseverança. Media-o ainda pelos 
sacrifícios de quem lhe entregava e por uma 
crescente se- 
03 gurança no caminho do futuro. Libertava-o 
de uma espécie de terror. Mas o dinheiro por 
fim, deixa- 
04 ra de lhe importar, precisamente porque não 
era obrigado a pensar nele. O motivo de sua 
sofregui- 
05 dão era outro. Continuava ___________ de 
tarefas, de clientes, por lhe ser muito mais 
difícil recuar do  
06 que manter essa _______. Sabia que o 
cercava uma gulosa espionagem: não lhe 
poupariam o mais  
07 breve sinal de renúncia ou de fracasso. O 
triunfo escravizava. O triunfo tinha um preço. 
Era o seu  
08 crime perante todos os que rodeavam-no. 
Os que haviam acompanhado desde o primeiro 
dia,  
09 dantes generosos e solidários, espreitavam-
no agora de caninos arreganhados: estamos à 
espera  
10 que tropeces. Os vitoriosos não podem 
tropeçar. 
11 Era justamente por isso que andava ..... 
nervos tensos. (...) A tal luta cobarde ..... que as 
embosca- 
12 das, se sucedem. Era isso que odiava na sua 
profissão! Todos os dias se pisava um terreno 
___________  
13 por debaixo do qual poderia ocultar-se 
indiferentemente um pântano ou rocha firme. 
De cada vez  
14 que deixava um imprevisto arrumado, um 
maçador convencido, um doente salvo do 
perigo, à vasta  
15 sensação de alívio juntava-se sempre ..... 
convicção de que nunca mais esses dissabores 
ou angústias  

16 se repetiriam. Como se, enfim, fosse dormir 
e trabalhar tranquilamente o resto da vida, com 
horas 
17 livres, sedimentadas, sem aqueles 
sobressaltos que lhe revolviam todos os 
instantes da existência.  
18 Mas logo se levantava uma surpresa ainda 
mais desgastadora. (...) 
 

Fernando Namora. O homem disfarçado. In Massaud Moisés, 29ª 

edição.  

A literatura portuguesa através de textos. São Paulo, Cultrix, 2004. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) cobiçozo – ajitação – arrenozo. 
b) cobiçoso – agitação – arenoso. 
c) cobisozo – ajitação – arrenoso.  
d) cobissoso – agitassão – arenozo. 
 
02 - Analise a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada 
no texto: 
a) de – em – a. 
b) com – de – à. 
c) a – a – com. 
d) em – à – em. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o 
pronome está empregado incorretamente: 
a) sabia-lhe a uma tradução. (1ª linha) 
b) quem lhe entregava. (2ª linha) 
c) sabia que o cercava. (6ª linha) 
d) todos os que rodeavam-no. (8ª linha). 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica está correta: 
a) i-me-dia-ta /// di-nhe-i-ro. 
b) es-pi-o-na-gem /// de-ba-i-xo. 
c) vi-to-ri-o-so /// i-me-di-a-ta. 
d) de-bai-xo /// an-gus-ti-as. 
 
05 - O elemento coesivo (mas) destacado na 
3ª linha introduz uma ideia de: 
a) causa. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) condição. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - João Eduardo triunfou na vida, mas 
continua escravizado no espírito de luta e 
competição. 
II - João Eduardo mudou sua relação com o 
dinheiro porque não era obrigado a pensar 
nele. 
III - O texto é uma descrição que procura 
representar e questionar a realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 
5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros 
simples, quanto paguei? 
a) R$ 550,00. 
b) R$ 600,00. 
c) R$ 650,00. 
d) R$ 750,00. 
 
08 - Em uma estrada de 30 km, Felipe andou 
12 km. Qual porcentagem de toda a estrada 
que Felipe andou? 
a) 30%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 45%. 
 
09 - De uma placa retangular foi diminuído 
5 cm no seu comprimento, obtendo assim 
um quadrado cuja área é 16 cm2. Qual era a 
área desta placa? 
a) 36 cm 2. 
b) 38 cm 2. 
c) 40 cm 2. 
d) 42 cm 2. 
 
10 - Se  e  então a 

soma de x com y vale: 
a) x + y = 6. 
b) x + y = 9. 
c) x + y = 10. 
d) x + y = 12. 
 

11 - Levando-se em consideração o Censo 
2010, de acordo com estimativas do IBGE, 
atualmente a população de Quarto 
Centenário: 
a) Cresceu na mesma proporção que a 
Microrregião de Goioerê. 
b) Cresceu na mesma proporção que o Estado 
do Paraná. 
c) Diminuiu. 
d) Não sofreu nenhuma alteração, continua a 
mesma. 
 
12 - O Estado do Paraná é representado no 
Senado Federal por três congressistas. No 
ano que vem haverá eleições para o Senado, 
nesta oportunidade os eleitores poderão 
votar em quantos candidatos para renovar 
esta casa legislativa? 
a) 1 (um) Senador. 
b) 2 (dois) Senadores. 
c) 3 (três) Senadores. 
d) 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes. 
 
13 - O Próximo Feriado Cívico Nacional 
será comemorado em: 
a) 07 de Setembro – Independência do Brasil. 
b) 12 de Outubro – Dia das Crianças. 
c) 19 de Novembro – Dia da Bandeira. 
d) 25 de Agosto – Dia do Soldado. 
 
14 - Que nome abaixo foi escolhido pelo 
Presidente Michel Temer para ocupar o 
cargo de Procurador Geral da República a 
partir de setembro deste ano? 
a) Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
b) Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 
c) Nicolao Dino de Castro e Costa Neto.  
d) Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
15 - Nos termos da Constituição Federal de 
1988, acerca da nacionalidade, é correto 
afirmar que: 
a) Consideram-se brasileiros naturalizados os 
nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de 
mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a 
residir na República Federativa do Brasil e 
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optem, em qualquer tempo, depois de atingida 
a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 
b) Consideram-se brasileiros natos os nascidos 
no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente e venham a 
residir na República Federativa do Brasil e 
optem, em qualquer tempo, depois de atingida 
a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 
c) Consideram-se brasileiros naturalizados os 
nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente, ou venham a 
residir na República Federativa do Brasil antes 
da maioridade e, alcançada esta, optem em 
qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. 
d) Consideram-se brasileiros natos os nascidos 
no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a 
residir na República Federativa do Brasil e 
optem, em qualquer tempo, depois de atingida 
a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 
 
16 - Qual o percentual máximo estabelecido 
na Constituição Federal de 1988 para o 
gasto com folha de pagamento da Câmara 
Municipal? 
a) 20% de sua receita, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores. 
b) 30% de sua receita, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores. 
c) 40% de sua receita, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores. 
d) 70% de sua receita, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores. 
 
17 - De acordo com a Constituição Federal 
de 1988, acerca das limitações ao poder de 
tributar, é correto afirmar que: 
a) O IPI está submetido ao princípio da 
anterioridade do exercício financeiro. 
b) O IR constitui exceção ao princípio da 
anterioridade do exercício financeiro. 
c) O IOF não está submetido ao princípio da 
anterioridade nonagesimal. 
d) O IPI não se submete ao princípio da 
anterioridade nonagesimal. 
 
 

DIREITO CIVIL 
 
18 - No que tange aos prazos da prescrição 
estabelecidos pelo Código Civil, é correto 
afirmar que a pretensão dos credores não 
pagos contra os sócios ou acionistas e os 
liquidantes, contado o prazo da publicação 
da ata de encerramento da liquidação da 
sociedade, prescreve em: 
a) 01 (um) ano. 
b) 03 (três) anos. 
c) 04 (quatro) anos. 
d) 05 (cinco) anos. 
 
19 - Nos termos do Código Civil, acerca da 
cláusula penal, é correto afirmar que: 
a) Incorre de pleno direito o devedor na 
cláusula penal, desde que, culposamente, deixe 
de cumprir a obrigação ou se constitua em 
mora. 
b) O valor da cominação imposta na cláusula 
penal pode exceder o da obrigação principal 
nos casos previstos em lei. 
c) Sendo divisível a obrigação, todos os 
devedores, caindo em falta um deles, 
incorrerão na pena; mas esta só se poderá 
demandar integralmente do culpado, 
respondendo cada um dos outros somente pela 
sua quota. 
d) Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na 
cláusula penal, não pode o credor exigir 
indenização suplementar se assim não foi 
convencionado. Se o tiver sido, a pena vale 
como máximo da indenização, competindo ao 
credor provar o prejuízo excedente. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
20 - Nos termos do Código de Processo Civil 
(Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), 
acerca da sentença e da coisa julgada, é 
correto afirmar que: 
a) Oferecida a contestação, o autor poderá, sem 
o consentimento do réu, desistir da ação. 
b) A desistência da ação pode ser apresentada 
até a sentença. 
c) Interposta a apelação o juiz terá 48 (quarenta 
e oito) horas para retratar-se. 
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d) O juiz não resolverá o mérito quando 
decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 
ocorrência de decadência ou prescrição. 
 
21 - Nos termos do Código de Processo Civil 
(Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), 
acerca da contestação, é correto afirmar 
que: 
a) O ônus da impugnação especificada dos 
fatos não se aplica ao defensor público, ao 
advogado dativo e ao órgão do Ministério 
Público. 
b) Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 
alegar incompetência absoluta e relativa. 
c) Uma ação é idêntica a outra quando possui 
as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma 
causa de pedir. 
d) Alegando o réu, na contestação, ser parte 
ilegítima ou não ser o responsável pelo 
prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 
5 (cinco) dias, a alteração da petição inicial 
para substituição do réu. 
 
22 - Nos termos do Código de Processo Civil 
(Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), 
acerca dos requisitos da petição inicial, é 
correto afirmar que: 
a) A petição inicial indicará o juiz ou tribunal, 
a que é dirigida. 
b) A petição inicial indicará o requerimento 
para a citação do réu. 
c) A petição inicial indicará o nome da ação ou 
recurso proposto. 
d) A petição inicial indicará a opção do autor 
pela realização ou não de audiência de 
conciliação ou de mediação. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
23 - Nos termos do Código Tributário 
Nacional, acerca da obrigação tributária, é 
correto afirmar que: 
a) A obrigação principal decorre da legislação 
tributária e tem por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos. 
b) Salvo disposição de lei em contrário, 
considera-se ocorrido o fato gerador e 
existentes os seus efeitos: tratando-se de 

situação jurídica, desde o momento em que se 
verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que 
normalmente lhe são próprios. 
c) Os créditos tributários relativos a impostos 
cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os 
relativos a taxas pela prestação de serviços 
referentes a tais bens, ou a contribuições de 
melhoria, subrogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quando conste 
do título a prova de sua quitação. 
d) Sujeito ativo da obrigação acessória é a 
pessoa obrigada às prestações que constituam o 
seu objeto. 
 
24 - Nos termos do Código Tributário 
Nacional, acerca da competência tributária, 
é correto afirmar que: 
a) A atribuição constitucional de competência 
tributária compreende a competência 
legislativa plena, incluídas as limitações 
contidas na Constituição Federal, nas 
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas 
do Distrito Federal e dos Municípios. 
b) A competência tributária pode ser delegável, 
como a 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. 
c) Os tributos cuja receita seja distribuída, no 
todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de 
direito público pertencerá à competência 
legislativa daquela a que tenham sido 
atribuídos. 
d) O não exercício da competência tributária a 
defere a pessoa jurídica de direito público 
diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
25 - Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta, de acordo com a 
classificação de Poderes Administrativos de 
Hely Lopes Meirelles. Poder __________ é o 
que o Direito concede à Administração, de 
modo explícito ou implícito, para a prática 
de atos administrativos com liberdade na 
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escolha de sua conveniência, oportunidade e 
conteúdo. Poder __________ é o de que 
dispõe o Executivo para distribuir e 
escalonar as funções de seus órgãos, ordenar 
e rever a atuação de seus agentes, 
estabelecendo a relação de subordinação 
entre os servidores do seu quadro de pessoal. 
a) Discricionário / Hierárquico. 
b) Vinculado / Disciplinar. 
c) Discricionário / Disciplinar. 
d) Vinculado / Hierárquico. 
 
26 - Nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, é correto afirmar que a repartição 
dos limites globais das despesas não poderá 
exceder o seguinte percentual na esfera 
federal: 
a) 2% (dois por cento) para o Ministério 
Público da União. 
b) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal 
de Contas da União. 
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o 
Executivo. 
d) 9% (nove por cento) para o Judiciário. 
 
27 - De acordo com a Lei Federal nº 
8.666/1993, é correto afirmar que em 
igualdade de condições, como critério de 
desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 
a) Produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras de capital nacional; produzidos no 
País; produzidos ou prestados por empresas 
que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 
produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação; e por sorteio. 
b) Produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras de capital nacional; produzidos no 
País; produzidos ou prestados por empresas 
que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
c) Produzidos no País; produzidos ou prestados 
por empresas brasileiras de capital nacional; 
produzidos ou prestados por empresas que 

invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; e por sorteio. 
d) Produzidos no País; produzidos ou prestados 
por empresas brasileiras; produzidos ou 
prestados por empresas que invistam em 
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País; produzidos ou prestados por empresas 
que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação; e por 
sorteio. 
 
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO 
PROCESSUAL DO TRABALHO 
 
28 - Mévio trabalha para a empresa Alfa 
Ltda. e cumpre jornada de 44h semanais. A 
empresa firmou um acordo coletivo de 
trabalho com o sindicado da categoria 
profissional permitindo que o excesso de 
horas em um dia seja compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia, de 
maneira que não exceda, no período máximo 
de um ano, à soma das jornadas semanais de 
trabalho previstas, nem seja ultrapassado o 
limite máximo de 10h diárias. Ocorre que 
Mévio sempre trabalhou 10h diárias de 
segunda-feira a sexta-feira e folgava sábado 
e domingo. Nesta hipótese é correto afirmar 
que: 
a) 6h semanais deverão ser pagas como horas 
extraordinárias e 4h deverão ser pagas a mais 
apenas o adicional por trabalho extraordinário. 
b) 10h semanais deverão ser pagas como horas 
extraordinárias. 
c) 6h semanais deverão ser compensadas no 
período máximo de 01 (um) ano. 
d) 10h semanais deverão ser compensadas no 
período máximo de 01 (um) ano. 
 
29 - A necessidade de fundamentação aos 
recursos de natureza extraordinária é um 
exemplo de qual Princípio Processual do 
Trabalho? 
a) Princípio da Dialeticidade. 
b) Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 
c) Princípio da Singularidade. 
d) Princípio da Taxatividade. 



7 

 

30 - Acerca do prazo prescricional do FGTS, 
é correto afirmar que: 
a) É trintenária a prescrição do direito de 
reclamar contra o não-recolhimento da 
contribuição para o FGTS, observado o prazo 
de 5 (cinco) anos após o término do contrato de 
trabalho. 
b) Para os casos em que o prazo prescricional 
já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o 
prazo prescricional que se consumar primeiro: 
trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco 
anos, a partir de 13.11.2014. 
c) Para os casos em que a ciência da lesão 
ocorreu a partir de 27.11.2014, é quinquenal a 
prescrição do direito de reclamar contra o não-
recolhimento de contribuição para o FGTS, 
observado o prazo de dois anos após o término 
do contrato. 
d) É trintenária a prescrição do direito de 
reclamar contra o não-recolhimento da 
contribuição para o FGTS, observado o prazo 
de 2 (dois) anos após o término do contrato de 
trabalho. 
 


