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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 

EDITAL DE ABERTURA N.º 01.01/2019 
 

  ADVOGADO 
  

  
NOME DO CANDIDATO 

   
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 40 (quarenta) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do 

Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao Cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 

8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-
se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 

terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 
9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente   

depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente 
poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou 

com os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) 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. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não 
transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares. Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição 
organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

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

GABARITO 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Nova Esperança – Estado do Paraná 

http://www.fundacaounespar.org.br 
 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática/Raciocínio Lógico: 06 a 10; Conhecimentos Gerais: 11 a 15; 
Conhecimentos de Informática: 16 a 20 e Conhecimentos Específicos: 21 a 40. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 03 
 

Neurocientista é alvo de mansplaining citando artigo que ela mesma escreveu 
 

Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida por homem que sugeriu a leitura de um estudo sobre o assunto – que 
ela mesma tinha escrito 
REDAÇÃO GALILEU 
05 NOV 2019 
 
A neurocientista Dra. Tasha Stanton contou no Twitter um episódio de machismo que sofreu durante a Conferência 

Australiana da Associação de Fisioterapia, que aconteceu no fim de outubro. Ela foi vítima de mansplaining com sua 

própria pesquisa científica.  

Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o comportamento de alguns homens que assumem que uma 

mulher não conhece determinado assunto e insiste em explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher. 

O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining: enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu no meio 

do discurso e sugeriu que ela lesse determinado artigo para "entender melhor" o assunto. O artigo que ele indicou, 

entretanto, tinha sido escrito pela própria palestrante. 

"Espere aí por um segundo, amigo. Sou Stanton. Eu sou a autora do artigo que você acabou de mencionar'", ela disse 

naquele momento da palestra. Ela e outros cientistas da conferência riram da situação, mas ela ficou desconfortável com 

o acontecido.  

"Só para ficar claro: eu nunca esperaria que as pessoas soubessem como sou fisicamente", ela escreveu posteriormente 

no Twitter. "Disse que era um grande elogio que ele recomendasse meu trabalho, que estava feliz por ele ter gostado e 

achado útil, mas que no futuro ele deveria ter cuidado para não assumir que outras pessoas não sabem as coisas."  

Stanton é professora na Universidade do Sul da Austrália (UniSA), já publicou mais de 60 artigos em periódicos científicos 

e foi palestrante em mais de 50 conferências. Ela completou seu doutorado na Universidade de Sydney em 2010 e 

atualmente é bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa em Saúde e Medicina (NHMRC) da Austrália.  

Sua pesquisa tem como objetivo entender por que as pessoas sentem dor e por que, às vezes, a dor não desaparece. Seu 

trabalho abrange tanto a dor experimental quanto a clínica e, ela analisa como a educação e a atividade física desempenham 

papel na recuperação de dores crônicas.  

 

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/11/neurocientista-e-alvo-de-mansplaining-citando-

artigo-que-ela-mesma-escreveu.html. Acesso em 05 de novembro de 2019. 
 

QUESTÃO 01 
 
Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o conteúdo do texto: 
 

(A) O artigo científico da neurocientista foi alvo de mansplaining por abordar um conteúdo preconceituoso e polêmico.  
 
(B) O texto alerta que o despreparo de alguns palestrantes para tratar de determinados temas pode trazer certos embaraços, 

como o mansplaining. 
 

(C) O texto tem como objetivo principal enaltecer o trabalho da Neurocientista, Dra. Tasha Stanton, que também é professora 
na Austrália. 

 
(D) Durante a palestra, a Dra Tasha Stanton foi interrompida, de forma preconceituosa, por um cientista que julgou ter maior 

domínio que ela sobre determinado assunto. 
 

(E) A neurocientista citada no texto foi alvo de um tipo comum de feminicídio, o chamado mansplaining. 
 

QUESTÃO 02 
 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação no texto: 

 
(A) No primeiro parágrafo, a vírgula foi utilizada para separar um vocativo. 

 
(B) No trecho “‘Só para ficar claro: eu nunca esperaria que as pessoas soubessem como sou fisicamente’”, os dois-pontos 

antecedem um esclarecimento. 
 

(C) Todas as aspas utilizadas ao longo do texto marcam citações da neurocientista Dra. Tasha Stanton. 
 

(D) Em “Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida por homem que sugeriu a leitura de um estudo sobre o assunto 
– que ela mesma tinha escrito” o travessão poderia ser substituído por ponto e vírgula, sem prejudicar o seu sentido. 

 
(E) Em “Ela e outros cientistas da conferência riram da situação, mas ela ficou desconfortável com o acontecido.” A vírgula 

foi empregada para impedir a ambiguidade do trecho do texto. 
 
 

https://twitter.com/Tash_Stanton?lang=pt
https://twitter.com/Tash_Stanton/status/1186233385603100675
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/11/neurocientista-e-alvo-de-mansplaining-citando-artigo-que-ela-mesma-escreveu.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/11/neurocientista-e-alvo-de-mansplaining-citando-artigo-que-ela-mesma-escreveu.html
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QUESTÃO 03 
 

“Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o comportamento de alguns homens que assumem que uma 

mulher não conhece determinado assunto e insiste em explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.” O termo 

em destaque tem o mesmo significado que todas as palavras abaixo, EXCETO: 

 
(A) Desprezando. 
(B) Depreciando. 
(C) Esnobando.  
(D) Minimizando.  
(E) Empoderando. 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 04 E 05 
 
Cristais 
 
Mais claro e fino do que as finas pratas 

     O som da tua voz deliciava... 
     Na dolência velada das sonatas 
     Como um perfume a tudo perfumava.     
  
     Era um som feito luz, eram volatas 
     Em lânguida espiral que iluminava, 
     Brancas sonoridades de cascatas... 
     Tanta harmonia melancolizava. 
  
     Filtros sutis de melodias, de ondas 
     De cantos volutuosos como rondas 
     De silfos leves, sensuais, lascivos... 
        
     Como que anseios invisíveis, mudos, 
     Da brancura das sedas e veludos, 
     Das virgindades, dos pudores vivos. 

 
                                              (CRUZ E SOUSA. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. p. 86) 

 
Dolência – mágoa, dor, sofrimento 
Lascivo – sensual 
Silfo – na mitologia céltica, é o “gênio do ar” 
Sonata – peça musical 
Volata – série de sons executados com rapidez 

 

QUESTÃO 04 
 
Analise as proposições abaixo: 
 

I. O texto é um soneto por apresentar uma estrutura fixa composta de dois quartetos e dois tercetos. 
 

II. No poema predominam-se as sensações visuais, apesar de seu assunto principal ser a voz de uma pessoa, 
provavelmente uma voz feminina. 

 

III. O texto faz parte do movimento parnasiano, movimento literário essencialmente poético, marcado pela teoria da 
“arte pela arte”, com versos rebuscados, onde a palavra é o objeto do poema. 

 
Está CORRETO o que se afirma em: 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 05 
 

Leia novamente os versos: 
 

I. “Mais claro e fino do que as finas pratas 
  O som da tua voz deliciava...” 

 
II. “Era um som feito luz, eram volatas...” 

 
As figuras de linguagem presentes nos versos são, respectivamente: 
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(A) I. Eufemismo; II. Antítese. 
(B) I. Metáfora; II. Eufemismo. 
(C) I. Comparação; II. Sinestesia. 
(D) I. Personificação; II. Comparação. 
(E) I. Antítese; II. Paradoxo. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 06 
 

Beatriz comprou 56 calçados entre calçados masculinos e femininos para revender em uma feira e gastou um valor total 
de R$ 4070,00. Sabe-se que ela pagou R$ 70,00 em cada calçado masculino e R$ 75,00 em cada calçado feminino.Com base 
nessas informações, é CORRETO afirmar que a quantidade de calçados femininos que Beatriz comprou para revender é 
igual a: 
 

(A) 28 calçados. 
(B) 30 calçados. 
(C) 40 calçados. 
(D) 42 calçados. 
(E) 48 calçados. 

 

QUESTÃO 07 
 

Considerando as progressões: A = (7,21,63,...,45927) e B = (8,32,128,...,32768) 
 

Analise cada item a seguir e assinale a alternativa CORRETA sobre essas progressões: 
 

I. O número de termos da progressão A é igual a 10 e o sexto termo da progressão B é igual a 7182. 

II. Após calcular a soma dos termos da progressão A, o resultado obtido é igual a 68887. 

III. O oitavo termo da progressão A é igual a 15309 e a soma dos termos da progressão B é igual a 48688. 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente o item II está correto. 
(D) Somente os itens II e III estão corretos. 
(E) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 08 
 

Analise os itens a seguir e em seguida assinale a alternativa CORRETA: 

I. Efetuando a multiplicação do determinante da matriz transposta da matriz 



















532

311

245

A pelo determinante 

da matriz transposta da matriz 



















544

413

221

B , obtemos um valor igual a -98. 

II. Efetuando a multiplicação do determinante da matriz oposta da matriz 



















544

413

221

B pelo determinante da 

matriz transposta da matriz 



















534

513

433

C ,obtemos como resultado um valor igual a -45. 

III. Multiplicando a matriz oposta da matriz 









8

4

6

1

5

1
D pela matriz transposta da matriz 










2

4

5

1

6

2
E , 

obtemos uma matriz igual a:

 














7648

1919
. 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Somente o item III está correto. 
(E) Nenhum item está correto. 
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QUESTÃO 09 
 
Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Os pontos A(4,11), B(7,12) e C(-x,10) não serão colineares se o valor de x for igual a -5. 

II. Para que os pontos A(4,6), B(x,4) e C(1,3) estejam alinhados, o valor de x deve ser igual a 2.  
III. Os pontos A(6,10), B(4,8) e C(8,11) são colineares. 

 

(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Somente o item III está correto. 
(E) Nenhum item está correto. 

 

QUESTÃO 10 
 

Luana possui uma quantia de R$ 4000,00 e irá aplicar R$ 25% dessa quantia por um período de 1 ano em um fundo de 
investimentos que rende juros compostos de 3% ao semestre. Sabe-se que o montante obtido nessa aplicação será 
reinvestido por um período de 3 meses, em outro fundo de investimentos que paga juros compostos de 2% ao 
trimestre.Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa o montante final que Luana irá receber ao 
término dessa última aplicação: 
 

(A) R$ 8520,58. 
(B) R$ 8760,96. 
(C) R$ 9644,112. 
(D) R$ 9876,74. 
(E) R$ 1082,118. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 11 
  

O PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) ou, em inglês, United Nations Environment Programme, 
UNEP, é um programa da ONU voltado à proteção do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável. Esse 
programa foi criado em: 
 

(A) 1965. 
(B) 1972. 
(C) 1989. 
(D) 2001. 
(E) 2016. 

 

QUESTÃO 12 
    

Em relação aos fatos importantes ocorridos no Brasil nos últimos meses, considere os itens a seguir: 
 

I. O líder indígena Guajajara foi assassinado a tiro em confronto com madeireiros no Maranhão. 
 

II. Ágatha Félix, de doze anos, foi vítima de bala perdida em operação da Polícia Militar no Complexo do Alemão em 
janeiro de 2019. 

 
III. Sobre o leilão do pré-sal em novembro de 2019, das 4 áreas oferecidas na Rodada de Licitações do Excedente da Cessão 

Onerosa, duas foram arrematadas e duas não receberam propostas.  
 

IV. Pesquisadores da USP em Ribeirão Preto puseram em ação um tratamento inovador contra o câncer, feito com células 
reprogramadas do próprio paciente e testado pela primeira vez na América Latina, obtendo melhora clínica 
evidente. 

 

Considerando as proposições acima, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Apenas I e II são verdadeiras.  
(B) Apenas III e IV são verdadeiras. 
(C) Apenas I e IV são verdadeiras. 
(D) Apenas I, II e III são verdadeiras. 
(E) Apenas I, III e IV são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 13 
 

Em relação aos fatos importantes ocorrido no mundo nos últimos meses, considere os itens a seguir. 
 

I. Alberto Fernández foi eleito presidente da Argentina em outubro, frustrando a reeleição do atual presidente 
Mauricio Macri. 
 

II. O presidente americano Donald Trump tem adotado medidas neoliberais de abertura de mercado, sobretudo, no 
que diz respeito às importações provenientes da China. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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III. O presidente francês Nicolas Sarkozy foi o anfitrião, em agosto, da reunião do G7. 
 

IV. Alguns institutos de Ensino Superior de Portugal, como a Universidade de Coimbra, têm firmado convênio com 
o Brasil para usarem o Enem na seleção de seus estudantes. 

 
Considerando os itens acima, pode-se afirmar que: 

 

(A) Todos são verdadeiros. 
(B) Apenas três são verdadeiros. 
(C) Apenas dois são verdadeiros. 
(D) Apenas um é verdadeiro. 
(E) Nenhum é verdadeiro. 

 

QUESTÃO 14 
 

Em relação às manifestações artísticas, sociais e culturais, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Bacurau é um filme brasileiro, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e estrelado por, entre 

outros artistas, Sônia Braga. 
 
(B) Carolina de Jesus foi uma escritora brasileira conhecida por seu livro Quarto de Desejo: Memórias da Favela publicado 

em 1940. 
 

(C) A obra Retirantes, de Candido Portinari, retrata pessoas que se retiram de uma região para outra em busca de condições 

melhores de vida. 
 

(D) O álbum Mulher do fim do mundo, da cantora e compositora brasileira Elza Soares, foi reconhecido pelo jornal americano 
The New York Times como um dos melhores álbuns de 2016. 

 
(E) Em algumas religiões afro-brasileiras, Xangô é o nome da divindade da justiça. 

  

QUESTÃO 15 
 

Acerca do Estado do Paraná, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O desenvolvimento regional depende, dentre outros aspectos, do transporte coletivo entre as cidades. Entre a cidade de 
Nova Esperança e Maringá, uma das opções de transporte público é a concessão do metropolitano da Viação Garcia, 
cuja tarifa é de R$3,50 para pagantes. 

 
(B) O eleito governador do Estado Ratinho Júnior foi Secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná na gestão do então 

governador Beto Richa. 
 

(C) O ex-governador Beto Richa voltou a ser preso em março de 2019, em razão de uma operação que investigava desvio 
de recursos para construção de escolas. 

 

(D) A deputada estadual Luciana Rafagnin protocolou em outubro na Assembleia Legislativa um requerimento ao Governador 
Ratinho Júnior, solicitando que o estado faça a ampliação de abrigos com a finalidade de atender mulheres em situação 
de violência. 

 

(E) Em novembro de 2019, o governador Ratinho Júnior vetou integralmente o projeto de lei aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Paraná que previa reserva de 2% a 5% de vagas de trabalho para mulheres na área de construção civil.  

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 16 
 

Um auxiliar administrativo que utiliza o Sistema Operacional Windows 7 Português Brasil, com perfil de Administrador, 
necessita mapear uma rede com objetivo de seu computador acessar outro computador que está na mesma rede. Observe 
os caminhos apresentados abaixo e selecione qual deles deve ser utilizado para fazer esse mapeamento: 

 
(A) Botão direito do mouse na barra de tarefas – Opções de Mapeamento. 
(B) Clicar no botão Iniciar – Ajuda e Suporte – Mapeamento. 
(C) Clicar no botão Iniciar – Computador – Mapear Unidade de Rede. 
(D) Clicar no botão Iniciar – Dispositivos e Impressora – Mapear a Rede. 
(E) Pressionar os atalhos ctrl+shift+del – Gerenciador de Tarefas – Mapear. 

 

QUESTÃO 17 
 

No editor de texto Microsoft Word 2016 versão PT-BR, a guia “inserir” apresenta as funcionalidades citadas abaixo, 
EXCETO:  
 

(A) Imagens. 
(B) Quebra de Página. 
(C) Equação. 
(D) Cor da Página. 
(E) Folha de Rosto. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xang%C3%B4
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QUESTÃO 18 
 
Observe a figura abaixo retirada da Biblioteca Imagens do Sistema Operacional Windows 7. As pastas em destaque estão 
utilizando o modo de exibição:  
 

 
(A) Lista. 
(B) Ícones Grandes. 
(C) Retrato. 
(D) Conteúdo. 
(E) Paisagem. 

 

QUESTÃO 19 
 
Ao efetuar um cálculo no Microsoft Excel Pt-Br 2016 e a célula retornar somente #######, o que significa? 

 

(A) O valor da célula é muito pequeno para o espaço visível da célula. 
 

(B) A célula está fixa por isso retorna # 
 

(C) A coluna não é larga o suficiente para mostrar todo o conteúdo da célula. Fórmulas que retornam datas e horas como 
valores negativos também podem ser mostradas como ##### 

 

(D) A fórmula inserida apresenta erro ortográfico. 
 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 20 
     

Assinale a alternativa abaixo que apresente exemplos de editor de texto: 

 
(A) Safari e Cortana. 
(B) World e Bloco de anotações. 
(C) BrOffice.org Writer e Microsoft Word. 
(D) PDF e Bloco de notas. 
(E) Texto Windows e Digitação. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
     

Nos termos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 

 
(A) O pluralismo político. 
(B) Garantir o desenvolvimento nacional. 
(C) Defender a paz. 
(D) Repudiar o terrorismo e o racismo. 
(E) Conceder asilo político. 

 

QUESTÃO 22 
 
O Município é regido pela Lei Orgânica, a qual atende os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição 
do Estado e os seguintes preceitos, EXCETO: 

 
(A) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 11 (onze) Vereadores, nos Municípios 

de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes. 
 

(B) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes. 

 
(C) Eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no último domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos 

que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, da Constituição Federal, no caso de Municípios com mais de duzentos 
mil eleitores. 
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(D) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 23 (vinte e três) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes. 
 

(E) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 27 (vinte e sete) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes. 

 

QUESTÃO 23 
 
Sobre as disposições gerais da Administração Pública, em compasso com a Constituição Federal de 1988, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 

 
II. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

 
III. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos 

pelo Poder Judiciário. 
 

IV. Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública e autorizada a instituição de autarquia, de 
sociedade de economia mista e de fundação. 

 

(A) Apenas uma assertiva está correta. 
(B) Apenas duas assertivas estão corretas. 
(C) Apenas três assertivas estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 
(E) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

QUESTÃO 24 
 

Sobre os servidores públicos, com supedâneo na Carta Magna, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do 

respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão. 

 
(B) É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência, inclusive para as aposentadorias 

decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal.  
 
(C) A lei poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 
 
(D) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem 

como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime próprio de previdência social. 
 
(E) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reconduzido ao cargo, e o eventual ocupante da 

vaga, se estável, reintegrado ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.  

 

QUESTÃO 25 
 

Acerca do domicílio, conforme disposições Código Civil de 2002, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar. A prova da intenção resultará do 

que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da 
própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. 

 
(B) O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o 

seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. 
 
(C) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Se, porém, a pessoa 

natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. 
 
(D) Têm domicílio necessário apenas o incapaz, o servidor público e o militar. 
 
(E) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. 

 

QUESTÃO 26 
 

A responsabilidade civil decorre da agressão a um interesse jurídico quando há o descumprimento de uma norma jurídica 
pré-existente. Assim, a lei procura reconstituir o bem jurídico violado. Nesse sentido, sobre a responsabilidade civil prevista 
no Código Civil de 2002, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, ainda que o 

causador do dano seja descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. 
 

(B) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmite com a herança. 
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(C) Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a 
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, 
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 

 
(D) São responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por 

dinheiro, salvo para fins de educação, pelos seus hóspedes e moradores. 
 

(E) No caso de homicídio, a indenização consiste apenas no pagamento das despesas com o tratamento da vítima e o luto 
da família. 

 

QUESTÃO 27 
 

Acerca da competência, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 
alterarem a competência absoluta. 

 
(B) A ação em que o ausente for réu obrigatoriamente deve ser proposta no foro do domicílio do autor ou dos descendentes 

do réu, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. 
 

(C) É a sua respectiva capital o foro competente para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal, ainda que o 
réu tenha domicílio em local diverso. 

 
(D)  A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio 

do autor. 
 

(E) O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o 
cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações 
em que o espólio for réu, salvo se o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 

 

QUESTÃO 28 
 

A intervenção de terceiros é o fato jurídico processual em que um terceiro, alheio à relação jurídica processual originária, 
ingressa no processo já em andamento. Nesse ínterim, com base no CPC/15, assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
denunciação da lide:  

 
(A) É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 
 
(B) Feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, 

na ação principal o denunciado, sendo defeso o litisconsórcio entre denunciante e denunciado. 
 

(C) Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar 
novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. 

 
(D) O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser 

promovida ou não for permitida. 
 

(E) Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. 
 

QUESTÃO 29 
 

Sobre a receita e a despesa pública, nos termos da Lei Complementar N.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), analise 
as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 

arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 
 

II. Considera-se adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou 
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para 
o exercício. 

 
III. Considera-se compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme 

com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 
disposições. 

 
(A) Apenas a assertiva I está correta. 
(B) Apenas a assertiva II está correta. 
(C) Apenas a assertiva III está correta. 
(D) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(E) Todas as assertivas estão corretas. 
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QUESTÃO 30 
 
Sobre a Lei Complementar N.º 101/2000, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente 

da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, 
para amortização em prazo superior a doze meses. 

 
(B) Dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central 

do Brasil, Estados e Municípios. 
 
(C) Operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 

título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

 
(D) Concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida apenas por ente 

da Federação, não se aplicando a entidade a ele vinculada. 
 
(E) Refinanciamento da dívida mobiliária é a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização 

monetária. 
 

QUESTÃO 31 
 
No que se refere à Previdência e Assistência Social, nos termos da Lei Orgânica de Nova Esperança, de 04 de abril de 1990, 
assinale a alternativa CORRETA: 

  
(A) O Município, dentro de sua competência, regulará o serviço social, sendo defeso o favorecimento as iniciativas 

particulares, ainda que visem este objetivo. 
 
(B) As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento exclusivamente da 

seguridade social. 
 

(C) Incabível ao Município promover e executar as obras que, por sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pelas 
instituições de caráter privado. 

 
(D) Não compete ao Município suplementar, se for o caso, os planos de previdência social, estabelecidos na lei federal. 

 
(E) As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade 

social, além de outras fontes. 
 

QUESTÃO 32 
 
Sobre as competências do Município, em consonância na Lei Orgânica de Nova Esperança, de 04 de abril de 1990, assinale 
a alternativa CORRETA: 

 
(A) Compete privativamente ao Município de Nova Esperança promover adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, devendo, para tanto, estabelecer normas 
de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como impor limitações urbanísticas 
convenientes à ordenação de seu território. 

 
(B) Compete privativamente ao Município de Nova Esperança proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 
 

(C) Compete privativamente ao Município de Nova Esperança estabelecer e implantar política de educação para a segurança 
no trânsito. 

 
(D) Compete privativamente ao Município de Nova Esperança proteger a juventude contra toda a exploração, bem como 

contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual. 
 

(E) Compete privativamente ao Município de Nova Esperança impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 

 

QUESTÃO 33 
 

A Lei Nº 8.212/1991 dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano de Custeio além de outras 
providências. Nesse sentido, são princípios ali elencados, EXCETO:  

 
(A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

 
(B) Proporcionalidade na forma de participação no custeio. 

 
(C) Diversidade da base de financiamento. 
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(D) Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de 
trabalhadores, empresários e aposentados. 

 
(E) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

 

QUESTÃO 34 
 
Sobre a organização da Seguridade Social, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei Nº 8.212/1991), analise 
as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social, conforme o disposto na Constituição 
Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, na forma desta Lei. 

 
II. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por Comissão 

integrada por 6 (seis) representantes, sendo 2 (dois) da área da saúde, 2 (dois) da área da previdência social e 2 
(dois) da área de assistência social. 

 
III. As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social são objeto de leis específicas, que regulamentarão 

sua organização e funcionamento. 

 
(A) Apenas a assertiva I está correta. 
(B) Apenas a assertiva II está correta. 
(C) Apenas as assertivas II e III está correta. 
(D) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
(E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
 

QUESTÃO 35 
 
Segundo a Lei N.º 8.212/1991, constituem outras receitas da Seguridade Social, salvo: 

 

(A) As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. 
(B) As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. 
(C) 15% (quinze por cento) dos valores arredados com impostos estaduais e municipais. 
(D) As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. 
(E) 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. 

 

QUESTÃO 36 
 
A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares 
e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Desta forma, sobre os segurados obrigatórios, em 
conformidade com a Lei nº 8.213/1991, assinale a alternativa CORRETA:  

 
(A) É segurado obrigatório como empregado aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em 

legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e 
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. 
 

(B) É segurado obrigatório como empregado o trabalhador avulso. 
 

(C) É segurado obrigatório como especial o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa. 

 
(D) É facultado a todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral 

de Previdência Social, a escolher a qual se filiar. 
 

(E) É segurado obrigatório como contribuinte individual aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a 
repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, 
excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do 
país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. 

 

QUESTÃO 37 
 
Sobre a perda de qualidade de dependente, em compasso com o Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Nova Esperança/PR (Lei nº 1.495/02), assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A perda da qualidade de dependente ocorrerá para o(a) companheiro(a), quando revogada a sua indicação pelo segundo 

ou pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. 
 

(B) A perda da qualidade de dependente ocorrerá para o filho não inválido, ao completar com 21 (vinte e um) anos de idade, 
ou com a emancipação. 
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(C) A perda da qualidade de dependente ocorrerá para os beneficiários economicamente dependentes, quando cessar essa 
situação. 

 
(D) A perda da qualidade de dependente ocorrerá para o inválido, pela cessação da invalidez. 

 
(E) A perda da qualidade de dependente ocorrerá para o cônjuge, pela separação judicial, ainda que assegurada a percepção 

de alimentos. 
 

QUESTÃO 38 
 

Acerca da aposentadoria, nos moldes do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova 
Esperança/PR (Lei Nº 1.495/02), analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. O segurado será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais ao tempo de contribuição 
quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. 
 

II. O segurado será aposentado na modalidade voluntária, desde que cumprido o mínimo de quinze anos de efetivo 
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, mediante também a 
outras condições. 

 
III. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele 

em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo. 
 

IV. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. 

 
(A) Todas as assertivas estão incorretas. 
(B) Apenas uma assertiva está correta. 
(C) Apenas duas assertivas estão corretas. 
(D) Apenas três assertivas estão corretas. 
(E) Todas as assertivas estão corretas. 

 

QUESTÃO 39 
 

Sobre a estrutura técnico-administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Esperança, em 
compasso com a Lei Nº 1.495/02, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) São órgãos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Esperança o Conselho de Administração, a 
Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. 
 

(B) Não poderão integrar o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva ou o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos de Nova Esperança, ao mesmo tempo representantes que guardem entre si relação conjugal ou 
de parentesco consanguíneo até o terceiro grau. 

 
(C) O Conselho de Administração é o órgão de deliberação e orientação superior do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos de Nova Esperança, ao qual incumbe fixar a política e diretrizes de investimentos a serem observadas. 
 

(D) A Diretoria Executiva é o órgão superior de administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova 
Esperança. 

 
(E) O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização da gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova 

Esperança. 
 

QUESTÃO 40 
 
Acerca dos recursos financeiros do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Esperança, previstos na Lei 
municipal Nº 1.495/02, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. São fontes de custeio, dentre outras: contribuições sociais dos segurados; bens, direitos e ativos transferidos 

pelo Município ou por terceiros; aluguéis e outros rendimentos não financeiros do seu patrimônio. 
 

II. As contribuições e quaisquer outras importâncias devidas por seus segurados serão arrecadadas, mediante 
desconto em folha, pelos órgãos responsáveis pelo pagamento de pessoal, e por estes recolhidas ao Instituto. 

 
III. A alienação de bens imóveis, com ou sem benfeitoria, integralizados ao patrimônio do Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos de Nova Esperança, deverá ser precedida de autorização tão somente do Conselho 
Fiscal. 

 
IV. A alienação não poderá ser, a cada ano, superior a 15% (quinze por cento) do valor integralizado em bens imóveis. 

 
(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
(E) Todas as assertivas estão corretas. 


