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Município de Anchieta 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Advogado 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações 

solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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      
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Assinale a alternativa correta no que tange aos princípios da administração pública: 

A) O princípio da legalidade, por preceder aos demais princípios, está hierarquicamente acima dos 

demais. 

B) Os atos praticados por um agente putativo são considerados inválidos perante terceiros de boa-

fé em decorrência da aplicação do princípio da impessoalidade. 

C) O princípio da moralidade administrativa pode ser resguardado através de ação popular, 

cabendo a qualquer cidadão a provocar.  

D) A plena efetividade da moralidade administrativa depende da existência de lei que proíba a 

conduta reprovada. 

 

02. Atos administrativos internos, endereçados aos servidores públicos, que veiculam determinações 

concernentes ao adequado desempenho de suas funções, é denominado atos: 

A) Ordinatórios. 

B) Enunciativos. 

C) Normativos. 

D) Negociais. 

 

03. Considerando os aspectos da organização da Administração Pública, é correto afirmar que: 

A) Os sujeitos que não integram a Administração Pública em sentido orgânico ou subjetivo não 

podem praticar atos administrativos. 

B) A descentralização administrativa ocorre quando o poder político é repartido entre várias 

pessoas jurídicas públicas ou privadas. 

C) Na descentralização administrativa técnica, uma entidade política transfere a titularidade e a 

execução de determinada atividade a uma entidade administrativa. 

D) A descentralização administrativa territorial caracteriza-se pela delimitação patrimonial e pela 

capacidade específica de autoadministração, satisfazendo o princípio da especialidade. 

 

04. Acerca das entidades que integram a administração pública indireta, é correto afirmar que: 

A) Ao procurador autárquico é exigível a apresentação de instrumento de mandato para 

representação em juízo.  

B) As fundações governamentais de direito público não se submetem à fiscalização do Ministério 

Público. 
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C) Compete à Justiça Federal processar e julgar as causas cíveis em que em que for parte o Banco 

do Brasil e os crimes praticados em seu detrimento. 

D) O consórcio público integra a administração direta dos entes federais consorciados, desde que 

detenha personalidade jurídica de direito público. 

 

05. No que se refere às disposições constitucionais gerais da administração pública e aos seus agentes, 

é incorreto afirmar que: 

A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

B) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. 

C) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. 

D) Extinto o cargo, o servidor estável ficará em disponibilidade, sem direito à remuneração 

proporcional ao tempo de serviço. 

 

06. A respeito da competência dos entes federativos, assinale a alternativa correta: 

A) É constitucional lei estadual que estabelece regras para a cobrança em estacionamento de 

veículos. 

B) É constitucional lei estadual que estabelece a obrigatoriedade de que os rótulos ou embalagens 

de todos os produtos alimentícios comercializados no Estado contenham uma série de 

informações sobre a sua composição, ainda que não exigidas pela legislação federal. 

C) Lei estadual que exige que o serviço de empacotamento nos supermercados seja prestado por 

funcionário do próprio estabelecimento é constitucional. 

D) O Município tem competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando 

se tratar de interesse local. 

 

07. Com relação à disciplina dos bens públicos, assinale a afirmativa correta: 

A) Os bens de uso comum do povo são colocados à disposição da população gratuitamente, 

vedando-se que seja exigida qualquer contraprestação por parte da administração pública. 

B) Os bens públicos dominicais, por serem alienáveis, estão sujeitos a usucapião. 

C) Os bens dominicais são os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 

como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. 

D) Conforme art. 98 do Código Civil, os bens públicos abrangem os pertencentes às sociedades de 

economia mista ou empresas públicas. 
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08. A colocação, em imóveis privados, de placas com nome de ruas e o uso de bens ou serviços 

particulares pelo Poder Público em caso de perigo público iminente, correspondem, respectivamente, 

às seguintes modalidades de intervenção do Estado na propriedade: 

A) Servidão administrativa e requisição administrativa. 

B) Servidão administrativa e ocupação temporária. 

C) Ocupação temporária e requisição administrativa. 

D) Servidão administrativa e limitações administrativas. 

 

09. Assinale a alternativa correta quanto ao instituto do tombamento: 

A) As obras de origem estrangeira que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou 

artísticos podem ser objeto de tombamento. 

B) O tombamento, em regra, não gera qualquer direito indenizatório contra o Poder Público, exceto 

se o proprietário provar que sofreu prejuízos com a restrição. 

C) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência para legislar sobre 

a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

D) O tombamento, por transformar a coisa tombada em um bem público, impede que o bem seja 

gravado por ônus e encargos, como hipoteca e penhora. 

 

10. Quanto ao instituto da desapropriação, analise: 

I - A desapropriação pelo Poder Público é uma forma originária de aquisição, não estando, assim, 

vinculada à nenhuma situação jurídica anterior, de modo que o bem ingressa no domínio público livre de 

quaisquer ônus e gravames; 

II - Na fase judicial, é vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito da decretação de utilidade 

pública; 

III - A desapropriação indireta ou apossamento administrativo ocorre quando o Estado se apropria 

de bem particular, sem a observância dos requisitos legais. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

11. Considerando as denominadas “cláusulas exorbitantes”, assinale a alternativa incorreta: 

A) As cláusulas exorbitantes previstas na lei nº 8.666/93 decorrem diretamente do princípio da 

supremacia do interesse público. 
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B) A Lei nº 8.666/93 expressamente enumera como prerrogativa da Administração a fiscalização 

da execução dos contratos administrativos. 

C) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, não é hipótese de 

rescisão unilateral do contrato administrativo. 

D) As cláusulas econômico-financeiras não podem ser alteradas unilateralmente pela 

Administração, sob pena de enriquecimento ilícito. 

 

12.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado a: 

A) Revogação do contrato. 

B) Anulação do contrato. 

C) Advertência. 

D) Suspensão de contratar com a Administração por até cinco anos. 

 

13. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa que corresponde a uma hipótese de licitação 

dispensável: 

A) Para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde 

que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública. 

B) 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) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. 

D) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada. 

 

14. Acerca da modalidade de licitação pregão, conforme a lei nº 10.520/02, é incorreto afirmar que: 

A) O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não estiver fixado no edital. 

B) A aquisição do edital pelos licitantes é condição para participação no certame. 

C) A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados. 

D) É vedada a exigência de garantia de proposta. 

 

15. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, 

está o responsável pelos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação 

indevida de benefício financeiro ou tributário, dentre outras, às seguintes cominações: 
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A) Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, se concorrer esta circunstância e perda da função pública.  

B) Suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e multa civil de até duas vezes o valor do 

benefício financeiro ou tributário concedido. 

C) Perda dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. 

D) Perda da função pública e multa civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou 

tributário concedido. 

 

16. Um servidor público que descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de 

contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas pratica ato de 

improbidade que:  

A) Importa enriquecimento ilícito. 

B) Causa prejuízo ao erário. 

C) Atenta contra os princípios da Administração Pública. 

D) Decorre de aplicação indevida de benefício financeiro. 

 

17. São princípios informativos específicos dos serviços públicos: 

A) Continuidade, generalidade e a modicidade. 

B) Anualidade, atualidade e anterioridade. 

C) Mutabilidade, sancionabilidade e precaução. 

D) Cortesia, publicidade e intranscendência subjetiva. 

 

18. A indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens incorporados pelo poder 

concedente, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade dos serviços públicos, após a extinção do contrato de concessão, é denominado: 

A) Encampação.  

B) Reversão.  

C) Caducidade. 

D) Assunção.  

 

19. Assinale a alternativa que constitui hipótese de excludente de responsabilidade civil objetiva do 

Estado: 

A) Inexistência de dolo. 
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B) Inexistência de culpa. 

C) Existência de caso fortuito. 

D) Existência de falha no serviço. 

 

20. A respeito da responsabilidade civil do Estado, analise:  

I - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 

prejuízo ao erário ou a terceiros; 

II - A responsabilidade administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal 

que negue a existência do fato ou sua autoria; 

III - A responsabilidade civil do Estado é do tipo subjetiva quando decorre de danos causados por 

fenômenos da natureza. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-

las. 

TEXTO 
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21. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

(...)” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de concordância verbal na seguinte alternativa: 

A) “EUA registram caso de peste bubônica em criança; entenda a doença” (Título do Texto) 

B) “Os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica...” (linhas 1 e 2) 

C) “A criança foi tratada (...)” (linha 3) 

D) “Não se sabe se o menino contraiu a doença durante uma visita...” (linhas 7 a 9) 

 

22. De acordo com o Texto e seu contexto, é incorreto afirmar que: 

A) Na última semana, no estado de Idaho, os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica 

em um menino. 

B) A criança diagnosticada com peste bubônica foi tratada com antibióticos e liberada para se 

recuperar em casa. 

C) Esta é a primeira vez em 26 anos que um caso da doença é registrado no estado de Oregon, 

segundo o Departamento Local de Saúde. 

D) Esquilos que vivem perto da casa do menino em Idaho tiveram testes positivos para a doença 

em 2015 e 2016. 

 

23. Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro 

gramatical ou que corrige erro existente no Texto: 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “registraram” (linha 1). 

B) Substituição da primeira partícula “que” da linha 11 por “os quais”. 

C) Substituição de “contraiu” (linha 8) por “contraíram”. 

D) Substituição da segunda partícula “que” da linha 11 por “os quais”. 

 

24. Sobre a regência verbal, concordância e colocação pronominal, assinale a alternativa correta: 

A) O verbo “registraram” (linha 1) poderia ser corretamente substituído por “registrou”, sem 

alteração da correção da oração. 

B) O verbo “é” (linha 6) é intransitivo no contexto do Texto. 

C) O verbo “registraram” (linha 1), no Texto, é intransitivo. 

D) A regência do verbo “disseram” (linha 11) é transitiva direta.  

 

25. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho retirado do Texto 

introduz uma:  

A) Oração coordenada assindética. 
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B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

26. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). É correto afirmar que as partículas “que” destacadas possuem função 

morfológica, respectivamente, de: 

A) Conjunção integrante e pronome relativo. 

B) Conjunção integrante e conjunção integrante. 

C) Pronome relativo e conjunção integrante. 

D) Pronome relativo e pronome relativo. 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“Os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica em um menino na última semana no estado de 

Idaho.” (linhas 1 a 3) 

A) “Os Estados Unidos” 

B) “registraram” 

C) “um caso” 

D) “peste bubônica” 

 

28. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo destacado: 

A) Presente do Indicativo. 

B) Presente do Subjuntivo. 

C) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 

D) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

29. Em relação à pontuação do texto, assinale a alternativa correta: 

A) A vírgula imediatamente após a palavra “Idaho” (linha 9) foi empregada para isolar o aposto 

explicativo. 

B) A vírgula imediatamente após a palavra “estado” (linha 6) poderia ser suprimida mantendo-se a 

correção gramatical. 

C) As vírgulas que isolam “Idaho” (linha 13) poderiam ser suprimidas mantendo-se a correção 

gramatical.  
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D) Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra 

“saúde” (linha 11) 

 

30. “Autoridades de saúde disseram que esquilos...” (linhas 11). Sabe-se que todas as palavras abaixo são 

sinônimas do termo destacado. Não poderia, contudo, substituí-lo devido à erro ortográfico: 

A) Expressaram. 

B) Exprimiram. 

C) Evidencearam. 

D) Enunciaram. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Anchieta – SC, as Leis Complementares serão aprovadas por 

maioria absoluta de votos dos: 

A) Secretários.  

B) Ministros.  

C) Vereadores.  

D) Senadores.  

 

32. “Aperto de mãos marca encontro histórico entre Trump e Kim Jong-un. Encontro entre os dois líderes, 

em Singapura, tem como objetivo selar possível acordo de paz entre Estados Unidos e Coreia do Norte.”  

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de junho de 2018)  

Antes do encontro histórico entre os presidentes Kim Jong-un e Donald Trump, o presidente da Coreia 

do Norte se encontrou com o presidente do seguinte país: 

A) Dinamarca.  

B) Paquistão.  

C) Rússia.  

D) Coreia do Sul.  

 

33. Em relação a Revolta da Chibata, assinale a alternativa incorreta:  

A) Foi um levante de cunho social, realizado em subdivisões da Marinha, sediadas no Rio de Janeiro.  

B) O objetivo era pôr fim às punições físicas a que eram submetidos os marinheiros, como as 

chicotadas, o uso da santa-luzia e o aprisionamento em celas destinadas ao isolamento.  

C) Foi uma revolta popular ocorrida na cidade de São Paulo entre 1879 a 1901.  

D) Ocorreu durante o governo de Hermes da Fonseca.  
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34. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:  

“Embaixada dos Estados Unidos abriu inscrições para a décima sétima edição do ____________________________ 

intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos. O prazo vai até 12 de agosto. Estudantes do 

ensino médio da rede pública brasileira, de 15 a 18 anos, que são exemplos em suas comunidades em 

virtude de sua liderança e trabalho voluntário, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa, 

são convidados a se candidatar.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de junho de 2018)  

A) Programa de Fomento às Atividades Produtivas.  

B) Programa de Bolsas Eiffel.  

C) Programa Benefício de Prestação Continuada. 

D) Programa Jovens Embaixadores.  

 

35. Mesorregiões são subdivisões dos estados que congregam diversos municípios de uma área 

geográfica com similaridades econômicas e sociais. Em relação as Mesorregiões de Santa Catarina, 

analise: 

I - A principal cidade do Oeste Catarinense é Chapecó, que também é a cidade menos populosa da 

mesorregião; 

II - A mesorregião Serrana é a mesorregião mais cêntrica do estado e é limítrofe de todas as demais 

mesorregiões; 

III - A cidade mais populosa da mesorregião da Grande Florianópolis é Palhoça. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

 


