
  

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 087/2011 

FUNÇÃO: ADVOGADO  

 
      ___________________________________________________________                                                                       _________________________________ 

                   (NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)                                                                                        (N
o
 DE INSCRIÇÃO) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno contém 20 (vinte) questões objetivas e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em 
caso de dúvida, comunique o fiscal. 
 

2. O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:  

 
 

QUESTÕES CONTEÚDOS QUESTÕES CONTEÚDOS  

01 a 05 Direito Constitucional 11 a 15 Direito Civil 
 
 

06 a 10 Direito Administrativo 16 a 20 Direito Processual Civil 
 
 

 
3. 

 
As questões desta prova apresentam 04 (quatro) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 
sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você   
apontar como corretas. 
 

 
4. 

 
Instruções sobre o cartão de respostas. 
 

       4.1 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, função, número 
de inscrição. 

 

 4.2 ASSINE no local indicado. 
 

 4.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

 4.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão. 
 
 

5. O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o 
processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para redação e preenchimento do cartão de 
respostas. 
 

6. Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o protocolo 
de registro de presença e aguarde a liberação do fiscal para sair do local de prova. Lembre-se de que você só pode 
deixar o local de prova após as 10h30min. 
 

7. É obrigatória a permanência dos 03 (três) últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 
aplicação da prova. 

 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

....................................................................................................................................................................................... destaque aqui ............................... 

 

 

FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAGUÁ                    
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QUESTÕES OBJETIVAS 
 
01 – Com relação ao Estado, assinale o que for correto. 
 

01) Segundo a doutrina tradicional, o Estado é uma 
associação humana, radicada em base espacial, 
que vive sob o comando de uma autoridade não 
sujeita a qualquer outra. 

02) Os elementos do Estado são: povo, território e 
poder. 

04) Território é o domínio espacial de vigência de 
uma ordem jurídica estatal, tanto no tocante às 
terras como às águas, tanto no concernente às 
profundezas quanto às alturas. 

08) O poder se traduz no cumprimento das normas 
estatais. Só existe poder quando tem ele 
efetividade ou eficácia, quando globalmente os 
seus comandos são obedecidos. 

 
                
 
 

 
 

02 – Com relação ao Poder Legislativo Federal, assinale o 
que for correto. 

 
01) A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos pelo sistema 
majoritário. 

02) No Brasil, o mandato de um senador tem a 
duração de oito anos. 

04) A função legislativa de competência da União é 
exercida pelo Congresso Nacional, que se 
compõe da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

08) O Senado Federal compõe-se de representantes 
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo 
sistema proporcional. 

 
                
 
 

 
 

03 – Com relação ao Mandado de Segurança Coletivo, 
assinale o que for correto. 

 
01) Pode ser impetrado por organização sindical. 
02) Pode ser impetrado por partido político, mesmo 

sem representação no Congresso Nacional. 
04) A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

enquanto entidade de classe, tem legitimidade 
para impetrar mandado de segurança coletivo. 

08) É caracterizado pela atribuição da legitimação 
processual a instituições associativas para a 
defesa de interesses de seus membros ou 
associados. 

 
                
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
04 – Com relação à Ação Popular, assinale o que for correto. 
 

01) O nome ação popular deriva do fato de atribuir-
se ao povo, ou a parcela dele, legitimidade para 
pleitear, por qualquer de seus membros, a tutela 
jurisdicional de interesse da coletividade. 

02) A ação popular visa a proteção ao patrimônio 
público, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico ou cultural. 

04) Qualquer partido político pode impetrar ação 
popular. 

08) Toda ação popular consiste na possibilidade de 
qualquer membro da coletividade, com maior ou 
menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional a 
interesses individuais. 

 
                
 

 

 
 

05 – Com relação ao Município, assinale o que for correto. 
 

01) A Constituição Federal prevê o Município como 
entidade federativa, lhe confere competência e 
lhe discrimina rendas. 

02) O Município não possui autonomia para a 
realização de eleição para vereadores e para 
prefeito. 

04) O Estado pode intervir nos seus Municípios, nos 
casos da não aplicação de vinte e cinco por 
cento da receita municipal no ensino e nas 
ações e serviços públicos de saúde. 

08) A organização do Município se dá através da Lei 
Orgânica Municipal, respeitados os preceitos 
constitucionais federais e estaduais. 

 
                
 
 

 
 

06 – Com relação aos atos administrativos, assinale o que for 
correto. 

 
01) Quanto à formação da vontade, os atos 

administrativos podem ser simples, complexos 
e compostos. 

02) Ato simples é o que decorre da declaração de 
vontade de um único órgão, seja ele singular ou 
colegiado. 

04) Ato complexo é o que resulta da manifestação 
de dois ou mais órgãos, sejam eles singulares 
ou colegiados, cuja vontade se funde para 
formar um ato único. 

08) Ato composto é o que resulta da manifestação 
de dois ou mais órgãos, em que a vontade de 
um é instrumental em relação a de outro, que 
edita o ato principal. 
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07 – Com relação às autarquias, assinale o que for correto. 
 

01) São criadas por lei. 
02) Tem capacidade de autoadministração. 
04) Está sujeita a controle administrativo ou tutela. 
08) Possui personalidade jurídica, pública ou privada, 

atribuída por lei. 
 
                
 
 

 
 

08 – Com relação aos princípios da licitação, assinale o que 
for correto. 

 
01) O princípio da publicidade diz que a Administração 

não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

02) O princípio da impessoalidade diz que todos os 
licitantes devem ser tratados igualmente, em 
termos de direitos e obrigações, devendo a 
Administração, em suas decisões, pautar-se por 
critérios objetivos, sem levar em consideração 
as condições pessoais do licitante ou as 
vantagens por ele oferecidas, salvo as 
expressamente previstas na lei ou no 
instrumento convocatório. 

04) O princípio da moralidade exige da 
Administração comportamento lícito e também 
consoante a moral, os bons costumes, as regras 
de boa administração, os princípios de justiça e 
de equidade, a idéia comum de honestidade. 

08) O princípio da igualdade constitui um dos 
alicerces da licitação, na medida em que esta 
visa, não apenas permitir à Administração a 
escolha da melhor proposta, como também 
assegurar igualdade de direitos a todos os 
interessados em contratar. 

 
                
 
 

 
 

09 – Identifique as características dos contratos 
administrativos e assinale o que for correto. 

 
01) Presença da Administração Pública como Poder 

Público e finalidade pública. 
02) Obediência à forma prescrita em lei e 

procedimento legal. 
04) Natureza de contrato de adesão e natureza 

intuitu personae. 
08) Presença de cláusulas exorbitantes e 

mutabilidade. 
 
                
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 – Com relação à acumulação de cargos, identifique as 

exceções permitidas em lei e assinale o que for correto. 
 

01) Dois cargos de professor com outro cargo técnico 
ou científico. 

02) Dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

04) Um cargo de professor com outros dois cargos 
técnicos ou científicos. 

08) Dois cargos de professor. 
 
                
 
 

 
 

11 – Com relação à capacidade das pessoas físicas, assinale 
o que for correto. 

 
01) Emancipação é um ato ou fato jurídico que 

extingue a incapacidade do menor. 
02) A pessoa física, entre 16 e 18 anos de idade, é 

absolutamente incapaz. Só pode praticar negócios 
jurídicos acompanhada de seus pais ou tutores. 

04) O pródigo é incapaz para os atos de conteúdo 
patrimonial como emprestar, dar quitação, 
transigir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 
demandado. 

08) A emancipação pode ser alcançada pelo menor de 
qualquer idade por outorga dos pais.  

 
                
 
 

 
 

12 – Com relação aos bens, assinale o que for correto. 
 

01) Bem imóvel é o solo e tudo que se lhe 
incorpore, natural ou artificialmente. Bem 
móvel, por sua vez, são os dotados de 
movimento próprio ou passíveis de remoção por 
força alheia sem comprometimento da 
integridade. 

02) Os bens móveis são fungíveis ou infungíveis 
segundo possam, ou não, ser substituídos por 
outros de mesma espécie, qualidade e 
quantidade. 

04) Os direitos patrimoniais são, em princípio, bens 
móveis. Não o são apenas os direitos reais 
sobre os imóveis, como por exemplo, usufruto 
de um apartamento. 

08) Árvores, casas e animais pertencem à categoria de 
bens imóveis. 
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13 – Com relação aos contratos, assinale o que for correto. 

 

01) Compra e venda é o contrato em que uma das 
partes (vendedor) assume a obrigação de 
transferir o domínio da coisa e a outra 
(comprador) assume a obrigação de pagar o 
preço. 

02) Contrato de locação é aquele em que uma das 
parte (locador), titular da posse de um bem 
infungível, cede temporariamente o uso e 
fruição deste bem à outra parte (locatário). 

04) Mútuo é o contrato pelo qual uma das partes 
(mutuante) transfere temporariamente à outra 
parte (mutuário) o domínio de coisa fungível. 

08) Os contratos de serviços são aqueles em que 
uma das partes assume obrigação de fazer. 
Exemplos de contratos de serviços: empreitada, 
corretagem, mandato, prestação de serviços e 
transporte de pessoas. 

 
                
 
 

 
 
 

14 – Com relação à classificação das obrigações, assinale o 
que for correto. 

 

01) A obrigação delitual surge em razão da prática 
de ato ilícito pelo sujeito passivo. 

02) A obrigação cumulativa é a que tem mais de 
uma prestação por objeto, encontrando-se o 
sujeito passivo obrigado a entregá-las todas. 

04) A obrigação negocial é decorrente de fato jurídico 
ou ato ilícito e a obrigação não negocial é a 
originada da vontade das partes. 

08) Obrigação simples é aquela em que há mais de um 
devedor, mais de um credor ou mais de uma 
prestação. 

 
                
 
 

 
 
 

15 – Com relação ao adimplemento da obrigação, assinale o 
que for correto. 

 

01) O pagamento é o ato pelo qual a prestação 
objeto da obrigação é entregue ao credor. 

02) O terceiro com interesse patrimonial na solução 
da obrigação tem o direito de proceder ao 
pagamento, independentemente da vontade do 
devedor ou do credor. 

04) A prova do pagamento incumbe ao credor. Por isso 
ele tem direito à quitação sempre que cumpre a 
obrigação. 

08) O pagamento em dinheiro deve ser feito em 
Reais. Mas em casos excepcionais a lei autoriza 
o pagamento em moeda estrangeira, como no 
caso de importação ou exportação. 

 
 
 
       

 

       
 
 
 
 
 
 

16 – Com relação a alimentos provisionais, assinale o que for 
correto. 

 
01) Têm por finalidade prover o sustento da parte e 

os gastos da demanda durante o curso de uma 
ação de anulação de casamento. 

02) A liminar que diz respeito aos alimentos 
provisionais jamais poderá ser concedida ou 
negada antes de a outra parte ser citada. 

04) As partes legítimas para a ação de alimentos 
provisionais são as mesmas que figuram na 
ação principal. 

08) A competência para a concessão desses alimentos 
é sempre do juízo de primeiro grau, sem exceção. 

 
                
 
 

 

17 – Com relação à busca e apreensão, prevista nos arts. 839 
e seguintes, do Código de Processo Civil, assinale o que 
for correto. 

 
01) O objeto da busca e apreensão pode consistir 

apenas em coisas e em pessoas, sendo a 
medida real ou pessoal. 

02) Se a busca e apreensão destinar-se a assegurar 
tutela a direito autoral ou conexo, além de dois 
oficiais de justiça, o juiz designará dois peritos 
para acompanharem a execução da medida. 

04) O mandado de busca e apreensão será 
executado por dois oficiais de justiça, que se 
necessário, arrombarão as portas externas, bem 
como as internas e quaisquer móveis onde 
presumam que esteja oculta a pessoa ou a coisa 
procurada. 

08) Na busca e apreensão não se analisa os 
pressupostos cautelares, fummus boni iuris e 
periculum in mora, mas somente o eventual direito 
material do requerente. 

 
 
                
 

 

18 – Com relação à execução contra a Fazenda Pública, 
assinale o que for correto. 

 
01) O pagamento em via judicial dos débitos da 

Fazenda Pública está previsto no art. 100 da 
Constituição Federal, no qual está estipulado que 
só poderá ser efetuado na ordem alfabética de 
apresentação dos precatórios. 

02) Os créditos de natureza alimentar também estão 
sujeitos à inclusão em precatórios, tendo 
preferência de pagamento em relação aos que 
não tenham natureza alimentar. 

04) A exigência constitucional de expedição de 
precatório se aplica também aos pagamentos de 
dívidas definidas em lei como de “pequeno valor”, 
que a Fazenda Pública deve fazer em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado. 

08) A execução contra a Fazenda Pública tem 
regime especial, distanciando-se das regras 
estabelecidas para as outras modalidades de 
execução. 
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19 – Com relação aos elementos identificadores da ação, 
assinale o que for correto. 

 
01) Os elementos identificadores da ação são as 

partes (autor e réu), o pedido (mediato e 
imediato) e a causa de pedir (próxima ou 
remota). 

02) Ao levar sua pretensão a juízo, o autor apresenta 
duas ordens de fundamentos: os fatos a respeito 
dos quais pretende uma solução do Estado e o 
direito que de corre de tais fatos. 

04) O autor, ao exercer o direito de ação e dar início 
ao processo, quer que, ao seu final, o pedido 
seja atendido, de forma que o Poder Judiciário 
decida pela sua procedência e emita, para esse 
fim, um provimento que resolva a lide, pondo 
fim à discussão a respeito daquela situação 
jurídica. 

08) O autor é aquele que, em nome próprio, vem a 
juízo para expor sua pretensão e formular o 
pedido diante da Jurisdição; e o réu é aquele em 
direção a quem ou contra quem o autor 
formulou o pedido de tutela jurisdicional. 

 
                
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 – Com relação aos pressupostos processuais, assinale o 
que for correto. 

 
01) São pressupostos processuais de existência 

jurídica: petição inicial, jurisdição e citação. 
02) A petição inicial é o instrumento da demanda 

através do qual o autor exerce o direito de ação 
e invoca a prestação da tutela jurisdicional. 

04) A jurisdição é um pressuposto de existência em 
que a parte formula seu pedido a um órgão 
jurisdicional devidamente investido dos poderes 
inerentes a essa função estatal. 

08) São pressupostos processuais de validade 
jurídica: petição inicial apta, órgão jurisdicional 
competente, capacidade de ser parte e de estar 
em juízo. 

 
                
 
 

 
 


