MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
26 DE MAIO DE 2019

ADVOGADO

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com quatro opções (A,
B, C, D) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no
Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do
caderno de questões para conferir com o gabarito oficial.

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso
Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta,
implicará na eliminação do candidato do Concurso.

BOA SORTE!

Português
Texto para as questões 01 a 03:
O homem que se endereçou
Apanhou o envelope e na sua letra cuidadosa subscritou a si mesmo:
Narciso, rua Treze, nº 21.
Passou cola nas bordas do papel, mergulhou no envelope e fechou-se. Horas mais tarde
a empregada colocou-o no correio. Um dia depois sentiu-se na mala do carteiro. Diante
de uma casa, percebeu que o funcionário tinha parado indeciso, consultara o envelope e
prosseguira. Voltou ao DCT, foi colocado numa prateleira. Dias depois, um novo
carteiro procurou seu endereço. Não achou, devia ter saído algo errado. A carta voltou à
prateleira, no meio de muitas outras, amareladas, empoeiradas. Sentiu, então, com
terror, que a carta se extraviara. E Narciso nunca mais encontrou a si mesmo.
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. São Paulo: Global, 2003.
1. Sobre o texto é correto afirmar:
A) A narrativa deixa o leitor incôndito pelo fato de Narciso não encontrar mais a si
mesmo.
B) A narrativa traz ao leitor a ideia de quem muito procura encontrar os outros, acaba
por perder a si mesmo.
C) O texto foi construído com base em um cenário real, porém a história é inverossímil.
D) O texto foi construído com base em um cenário real e a história é verossímil.
2. Pode-se inferir que o objetivo do escritor ao redigir o conto era:
A) trazer à tona uma imagem negativa e caótica das repartições públicas.
B) retratar a vida de um homem que passou a vida tentando se encontrar dentro dos
obstáculos da vida e, por provavelmente ter uma vida ditosa, endereça-se a si mesmo.
C) fazer uma crítica a realidade social da época a partir de uma história sobrenatural.
D) levar o leitor a refletir que muitas pessoas se preparam para um caminho e/ou
objetivo, porém por percalços da vida não conseguem atingi-lo.
3. “A carta voltou à prateleira,...” O acento grave indicativo de crase usado no
fragmento anterior está corretamente empregado na alternativa:
A) Não aguentava mais as reclamações do dia à dia.
B) Escrevi à lápis a redação.
C) Comprou o vestido à vista.
D) Andar à cavalo era um de seus passatempos prediletos.
4. A conjunção em destaque na sentença a seguir expressa ideia de:
“Ele não almoçou nem jantou naquele dia.”
A) conclusão
B) contraste

C) alternância
D) adição
5. Marque a alternativa em que o adjetivo não corresponde a locução adjetiva
sublinhada:
A) Brincadeiras de criança são as mais divertidas. – pueris
B) Ia fazer exame da garganta na tarde de ontem. - argírico
C) Bolas de fogo caíam do céu na noite da virada. - ígneas
D) Todas as medalhas eram de ouro. - áureas

Matemática
6. Para alimentar 90 animais suínos durante um período de 90 dias são necessários
6480kg de ração, nas mesmas condições, para alimentar 100 animais durante 95 dias, a
quantidade de ração será de:
A)7600 kg.
B)6760 kg
C)7000 kg.
D)7300 kg.
7. Um torre tem 60 m de altura a uma certa hora do dia e produz uma sombra 12m de
sua base. Um homem de 1,8 m de altura nesta mesma hora produzira uma sombra de
aproximadamente quantos cm.
A)36cm.
B)56cm.
C)40cm.
D)60cm.
8. Uma indústria tem lucro fixada em 60% sobre o valor do custo de cada mercadoria.
Se esta indústria der um desconto 30% na compra e um cliente pagou R$162,40 neste
período, quanto foi lucro dessa mercadoria?
A)R$20,60.
B)R$17,40.
C)R$14,40.
D)R$12,60.

9. Em uma progressão geométrica o oitavo termo é igual a 312500 se a razão é igual a 5,
qual é o valor do terceiro termo dessa progressão geométrica?
A) 4
B)20.
C)40.
D)100.
10. Em um sitio há apenas galinhas e suínos perfazendo um total de 32 animais. Ao
contar o número de pés dos animais obteve-se 88 pés. Com essas informações quantas
galinhas tem no sitio?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 20

Conhecimentos Gerais
11.Qual o País tem realizado frequentemente testes nucleares e ameaça principalmente
os Estados Unidos da América?
A)Israel

B)China

C)Rússia

D)Coréia do Norte

12.O Brasil é uma República Federativa formada pela União, pelos Estados e pelos
municípios. A Assembleia legislativa e a Câmara dos Deputados, correspondem
respectivamente, aos níveis federativos:
A)Federal e Estadual
B)Federal e Distrital
C)Estadual e Federal
D)Federal e Estadual

13.O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara
dos Deputados. Quantos são os senadores e quantos são os Deputados Federais,
respectivamente?
A)32 e 515
B)34 e 514
C)31 e 513
D)Nenhuma alternativa é correta
14.Pelos relatos históricos com registro de Jardinópolis, qual foi o primeiro nome dado
pelos imigrantes ao local onde hoje é o município, na década de 1940?
A)Vila Flor
B)Vila Jardim
C)Vila Santo Antônio
D)Vila Santa Maria

15.O Município de Jardinópolis faz divisa territorial com os municípios de Formosa do
Sul, Quilombo, União do Oeste, Irati e Sul Brasil. Pergunta-se: ao SUL, com qual(ais)
município(s)?
A)União do Oeste
B)Quilombo e Formosa do Sul
C)Sul Brasil e Irati
D)Quilombo

Conhecimentos Específicos
16. Compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição Federal, cabendo a
ele processar e julgar, originariamente:
A) Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
B) Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for Governador do Distrito Federal.
C) Nos crimes comuns, os membros dos Tribunais Regionais Federais.
D) A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

17. É princípio constitucional em que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais, exceto o indicado na alternativa:
A) Prevalência dos direitos humanos.
B) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
C) Garantir o desenvolvimento nacional.
D) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
18. Modalidade de licitações, especificadas pela Lei 8.666 de 1993, serão determinadas
em função de limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Assinale a
alternativa em que apresente valor limite para a utilização da modalidade tomada de
preços para obras e serviços de engenharia.
A) Até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
B) Até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).
C) Até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
D) Até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
19. Em consonância com a Lei 8.429 de 92 de Improbidade Administrativa, qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidade para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do
patrimônio ou da receita anual, e notadamente permitir, facilitar ou concorrer para que
terceiro se enriqueça ilicitamente, constitui ato de:
A) Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito.
B) Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de
Benefício Financeiro ou Tributário.
C) Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração
Pública.
D) Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário.
20. Respeitado o disposto no Código Civil vigente e demais normas que regulam a
temática, marque a alternativa que indique pessoa jurídica de direito público interno.
A) As associações públicas.
B) As sociedades.
C) As fundações.
D) Os partidos políticos.
21. À luz do Código Civil, no que concerne ao Direito das Obrigações, a coisa incerta
será indicada, ao menos, pelo:
A) Gênero e pela qualidade.
B) Gênero e pela quantidade.
C) Quantidade e pela qualidade.
D) Gênero e pela qualidade, e a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar
do título da obrigação.
22. Estabelece o Código de Processo Civil brasileiro que os atos e os termos processuais
independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Em
conformidade com o referido código, os atos processuais são públicos, todavia tramitam
em segredo de justiça os processos, exceto:
A) Em que o exija o interesse público ou social.

B) Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união
estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes.
C) De pessoa jurídica de direito público externo.
D) Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde
que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
23. Observado as disposições gerais da tutela provisória, elencados no Código de
Processo Civil, é correto afirmar que:
A) A tutela provisória pode fundamentar-se em antecedente ou incidental.
B) A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em
caráter de urgência ou evidência.
C) A tutela provisória requerida em caráter incidental depende do pagamento de custas.
D) A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a
qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
24. Respeitado as normas estabelecidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a
Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra
recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e
oito horas para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e as
condições especiais, se houver. As anotações concernentes à remuneração devem
especificar:
A) O salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em
utilidades.
B) O salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou
depósito.
C) O salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em
utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.
D) O salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou
depósito, bem como a estimativa da gorjeta.
25. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, estabelecidos pela Constituição
Federal Brasileira, exceto:
A) Salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
B) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
C) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos
de idade em creches e pré-escolas.
D) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e oito
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho.
26. Respeitando as normas constitucionais, a consolidação das leis trabalhista e demais
normas que regulam a temática, no que diz respeito ao Tribunal Superior do Trabalho,
para o funcionamento do Tribunal Pleno, quando a deliberação tratar de Emenda
Regimental, será exigida a presença de, no mínimo:
A)Quatorze de seus Ministros.
B)Doze de seus Ministros.
C)Sete de seus Ministros.

D)Seis de seus Ministros.
27. Respeitado as normas penais vigentes, marque a alternativa correta. O código penal
brasileiro estabelece que, quem, de qualquer modo, concorra para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, contudo:
A) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um quinto.
B) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a
pena deste.
C) Se a participação for de menor importância, a pena será diminuída de um quinto.
D) Se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime.
28. São causas de extinção de punibilidade, de acordo com as normas penais vigentes,
exceto.
A) Pela prescrição, decadência ou perempção.
B) Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada.
C) Pela embriaguez involuntária completa.
D) Pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite.
29. Marque a alternativa incorreta. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será
iniciado:
A) Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público.
B) De ofício.
C) A requerimento de quem tiver qualidade para representar o ofendido, contendo
sempre que possível, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as
razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de
impossibilidade de o fazer.
D) A requerimento do ofendido, contendo sempre a narração do fato, com todas as
circunstâncias.
30.Em consonância com o Código Tributário Nacional, marque a alternativa correta. É
o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte:
A) Imposto.
B) Taxas.
C) Contribuições de melhorias.
D) Todas as alternativas anteriores.

