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MUNICÍPIO DE GALVÃO/ SC

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

Galv�o / SC, 10 de outubro de 2009.

NOME

Nº DE 

INSCRIÇÃO

CARGO: ADVOGADO

Orientações:

1. A prova ter� dura��o de 3 (tr�s) horas e ser� composta de 25 (vinte e cinco) questões objetivas do 
tipo m�ltipla escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: a), b), c), d). Dessas alternativas, somente 
UMA deverá ser assinalada como correta.
2. Os candidatos dever�o utilizar apenas caneta esferogr�fica nas cores azul ou preta.
3. O candidato receber� junto com o caderno de quest�es, o Cartão Resposta. O candidato dever� apor 
no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por quest�o na ordem de 01 a 25, marcando a alternativa 
correta com um ”X”.
4. Ser� atribu�da nota 0 (zero) � quest�o da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cart�o-resposta n�o corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso P�blico da 
Prefeitura Municipal de Galv�o (SC): 
b) quando a(s) resposta(s) no cart�o-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que 
leg�vel(is);
c) que contenha(m) mais de uma op��o de resposta assinalada ao cart�o-resposta;
d) que n�o estiver(em) assinalada(s) no cart�o-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especifica��es do cart�o-resposta, ou seja, 
preenchida(s) com caneta n�o esferogr�fica ou com caneta esferogr�fica de cor diferente de azul ou 
preta, ou ainda, com marca��o diferente da indicada;
f) quando o candidato n�o colocar seu nome no cart�o-resposta.
5. O candidato dever� transcrever as respostas do caderno de quest�es da prova objetiva para o Cartão-
Resposta, que ser� o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do 
Cart�o-Resposta ser� de inteira responsabilidade do candidato. Em hip�tese alguma haver� substitui��o 
do mesmo.
6.Ser� exclu�do do Concurso P�blico o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realiza��o das provas, em comunica��o com outros candidatos;
b) For descort�s para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
c) N�o devolver o caderno de quest�es antes de sair da sala das provas;
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletr�nico, como 
calculadora, celular e similares.
7. Em hip�tese alguma, o candidato poder� sair da sala de prova com qualquer material referente � prova. 
Sendo que, o candidato, ao terminar a prova escrita, devolver� ao fiscal de sala o caderno de quest�es.
8. S� ser� permitido ao candidato entregar sua prova escrita ap�s 60 (sessenta) minutos do seu in�cio.
9. Os 3 (tr�s) �ltimos candidatos em cada sala de prova, somente poder�o entregar a respectiva prova e 
retirarem-se do local simultaneamente, ap�s a assinatura da ata e lacre dos envelopes com as provas, 
comprovando a regularidade da aplica��o das provas.
10. O candidato dever� rubricar todas as p�ginas da prova.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

MATEMÁTICA

01. O Aq��fero Guarani � o maior manancial de �gua doce subterr�nea 
transfronteiri�o do mundo. Est� localizado na regi�o centro-leste da Am�rica do 
Sul. Sua recarga natural anual (principalmente pelas chuvas) � de 160 Km�/ano. 
Esse valor corresponde a quantos litros por ano: 
A) 1,6 . 10 13

B) 1,6 . 10 14

C) 1,6. 10 12           

D) 1,6 . 102

02. Nas �ltimas elei��es presidenciais de um determinado pa�s, onde 9% dos 
eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos 
votos v�lidos. N�o s�o considerados v�lidos os votos em branco e nulos. Pode-se 
afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores um percentual de 
votos da ordem de:
A) 38%.
B) 41%.
C) 44%.
D) 47%.

03. Segundo afirmam os fisiologistas, o n�mero N de batimentos card�acos por 
minuto, para um indiv�duo sadio e em repouso, varia em fun��o da temperatura 
ambiente, T em graus Celsius, � dado pela fun��o N(T) = (0,1)T 2 – 4T + 90. Se 
uma pessoa sadia estiver dormindo em um quarto com refrigera��o de 10�C, o 
n�mero de seus batimentos card�acos por minuto ser� de:
A) 50       
B) 60      
C) 90      
D)  4       

04. Assinale a alternativa da lei da fun��o linear descrita.
Em certa regi�o, devido as fortes geadas, o pre�o dos produtos agr�colas subiu 
15%. A express�o que relaciona os pre�os anteriores x e os pre�os posteriores y a 
esse aumento �:
A) y = 0,15x         
B) y = 0,75x       
C) y = 15x       
D) y = 1,15x       

05. Para promover o lan�amento de um novo p�o de queijo, o Caf� Quentinho 
come�ou a vend�-lo mais barato, mas depois de dois meses, dobrou o pre�o do 
p�o de queijo. Com esse aumento, as vendas do p�o de queijo diminu�ram e o 
dono do caf� resolveu abaixar o pre�o em 20%. Sabendo que o pre�o final de cada 
p�o de queijo � R$ 0,96, ent�o o pre�o inicial era de:
A) R$ 0,63         
B) R$ 0,55        
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C) R$ 0,50       
D) R$ 0,60         

06. Na seleção para as 
vagas deste anúncio, feita 
por telefone ou correio 
eletrônico, propunha-se aos 
candidatos uma questão a 
ser resolvida na hora. Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, se 
vendessem 500 m de tecido com largura de 1,40 m, e no segundo mês, se 
vendessem o dobro. Foram bem sucedidos os jovens que responderam, 
respectivamente:
A) R$ 300,00 e R$ 500,00.
B) R$ 550,00 e R$ 850,00.
C) R$ 650,00 e R$ 1000,00.
D) R$ 650,00 e R$ 1300,00

07. Na confecção de três modelos de camisas (A, B e C) são usados botões 
grandes (G) e pequenos (P). O número de botões por modelos é:

O número de camisas fabricadas, de cada modelo, nos meses de maio e junho, é:

Nestas condições, o total de botões usados em maio e junho é:

A) Botões P - Maio: 400; Junho:600 e Botões G - Maio: 1.200; Junho: 1.250
B) Botões P - Maio: 500; Junho:400 e Botões G - Maio: 1.100; Junho: 1.050
C) Botões P - Maio: 500; Junho:600 e Botões G - Maio: 1.200; Junho: 1.110
D) Botões P - Maio: 300; Junho:300 e Botões G - Maio: 800; Junho: 1.050

08. Em um determinado jogo, o prêmio pago ao acertador é 10 vezes o valor da 
aposta. José resolve então, jogar e apostar R$ 2,00 na 1ª vez e nas rodadas 
seguintes aposta sempre o dobro da aposta anterior. José acerta somente na 8ª 
vez e não joga mais. Considerando o montante que José investiu até a 8ª jogada e 
o que ganhou, o seu lucro, em reais foi de:
A) R$ 256,00       
B) R$ 510,00       
C) R$ 1350,00        
D) R$ 2050,00     

VENDEDORES JOVENS
F�brica de LONAS – Vendas no Atacado
10 vagas para estudantes, 18 a 20 anos, sem experi�ncia.
Salário: R$ 300,00 fixo + comiss�o de R$ 0,50 por m2  vendido.
Contato: 0xx97-43421167 ou atacadista@lonaboa.com.br

Camisa A Camisa B Camisa C
Botões P 3 1 3
Botões G 6 5 5

Maio Junho
Camisa A 100 50
Camisa B 50 100
Camisa C 50 50
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L�NGUA PORTUGUESA

O excerto do texto “Ler ou n�o ler: eis a quest�o” ser� utilizado para resolver as 
quest�es 1, 2 e 3.

[...] “� f�cil entender o porqu� se l� menos do que se v� televis�o. A leitura � 
uma atividade solit�ria, em todos os sentidos. Requer sil�ncio e concentra��o. Exige 
comprometimento e engajamento com aquilo que l�, pensa e  sente, que se d� numa 
rela��o �ntima, a dois – apenas o leitor e o texto. A televis�o d� a impress�o de inserir o 
indiv�duo na comunidade. N�o deixa o espectador com a ang�stia de escolher e 
sustentar sua escolha. � s� se deixar levar por aquilo que est� sendo exibido e 
partilhado com a audi�ncia... 

Essa “disputa” desigual entre televis�o e livro evidencia, ainda mais, o problema 
da falta do h�bito de leitura, que pode ser classificado em duas categorias: cultural e 
econ�mica. O primeiro entrave � a quest�o cultural. Nossa tradi��o escrita n�o � t�o 
pujante como a oral ou a iconogr�fica. Diferente de ver televis�o ou ir ao cinema, o ato 
de ler � percebido mais como obriga��o do que como fonte de prazer. Apenas um ter�o 
da popula��o adulta alfabetizada entrega-se  ao livro por espont�nea vontade. Na 
quest�o econ�mica,  o pre�o do livro afasta os leitores de menor poder aquisitivo. 
Segundo a pesquisa “Retrato da Leitura no Brasil”, realizada em 2001 pela C�mara 
Brasileira do Livro, 6,5 milh�es de pessoas das camadas mais pobres da popula��o 
disseram n�o ter condi��es de adquirir livros: de cada dez n�o-leitores, sete t�m baixo 
poder aquisitivo. Isso � corroborado quando se detecta que 73% dos livros est�o 
concentrados nas m�os de apenas 16% da popula��o.  

[...] Em virtude de op��o prazerosa de lazer, a leitura atua como fator de 
qualidade de vida. Quem l� por prazer, movido por interesse e curiosidade pelo mundo, 
recebe de volta o poderoso est�mulo da identifica��o que prov�m da arte, 
compreendendo a realidade com maior profundidade, transformando-a ou n�o. Ler 
proporciona crescimento pessoal, estimula o racioc�nio, a capacidade de pensar e 
argumentar e contribui para a longevidade. Quem l� costuma ser mais ativo e 
desenvolve ideias pr�prias. 

[...] O consagrado autor argentino, Jorge Luis Borges, afirmou: “Todos os 
instrumentos que a humanidade at� hoje inventou s�o uma extens�o da m�o, ao passo 
que o livro � um prolongamento da imagina��o.” A leitura faz com que presente, 
passado e futuro se fundam e fluam justapostos � imagina��o. Um mesmo livro lido em 
momentos diferentes tem as suas interpreta��es revistas e atualizadas pelo desenrolar 
da vida, pela vis�o de mundo do leitor. Um livro revira o ba� das lembran�as, 
oportunizando que o leitor reviva alguma experi�ncia antiga, compreendendo um pouco 
mais do seu passado. Ou encontra “prepara��o” para acontecimentos futuros, afinal, 
citando  Nietzsche, “a arte antecipa a vida em muitos aspectos.”  

LORENSET, Rossaly Beatriz Chioquetta. Ler ou n�o ler: eis a quest�o! 
Florian�polis: Di�rio Catarinense, 24 abr 2007, p. 15.
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9. No texto de refer�ncia, qual a justificativa para o emprego do pronome obl�quo 
“se” em: “Isso � corroborado quando se detecta que 73% dos livros est�o 
concentrados nas m�os de apenas 16% da popula��o”?
A) Mes�clise, para marcar o emprego do pronome pessoal obl�quo antes do verbo.
B) �nclise, por ser uma adequa��o � norma culta que determina que n�o se inicie 
uma frase com pronome obl�quo �tono.
C) Pr�clise, devido ao emprego da palavra atrativa “quando”.
D) Pr�clise, para marcar o presente do indicativo do verbo detectar, conjugado na 
terceira pessoa do singular.

10. Considerando que o texto apresenta as palavras: ba� – econ�mica –
racioc�nio, acentuados graficamente, aponte a alternativa cujos voc�bulos 
obedecem  �  mesma regra de acentua��o gr�fica desses voc�bulos, segundo a 
ordem em que s�o apresentados.
A) Ipua�u – �nico – sil�ncio.
B) Ju�zes – h�bito – f�cil. 
C)Sa�de – ang�stia – audi�ncia.
D)Cambori� – h�fen – indiv�duo.

11.Quanto � coloca��o do acento marcador da crase, analise os enunciados e 
assinale a alternativa correta:
I - “A leitura faz com que presente, passado e futuro se fundam e fluam justapostos 
� imagina��o.”  
II - O apaixonado v� � dist�ncia.
III - Todos voltaram a casa rapidamente.
IV - Ele se dirigiu � pessoas estranhas. 
V - Ler proporciona crescimento pessoal, estimula o racioc�nio, a capacidade de 
pensar e argumentar e contribui para � longevidade.

A) Apenas I est� correto.
B) Apenas II, III e IV est�o corretos.
C)Apenas I e III est�o corretos.
D)Todos est�o corretos.

12.Aponte a alternativa que, de acordo com a norma culta da l�ngua, apresenta 
pontua��o INACEIT�VEL.
A) As ruas do munic�pio de Galv�o, as mais movimentadas, atraem lojistas e 
empres�rios.
B) O povo brasileiro trabalha, canta, ri, diverte-se: � feliz.
C)O Sul do Brasil, � pujante e rico e orgulha, o Pa�s.
D)O palestrante, conforme foi anunciado, permanecer� no plen�rio para assistir � 
palestra.

13.N�o h� erro de adequa��o � norma culta em:
A. Este texto � para mim ler.
B. As servidoras municipais usavam sapatos rosas e vestidos cinza.
C. Ler um jornal por dia, uma revista p�r semana e um livro por m�s, �                     
imperioso para quem almeja estar atualizado e necess�rio para por em pr�tica as 
sugest�es de produzir bons textos. 
D. Anexas ao pedido, seguem as necess�rias informa��es.
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14.Leia o enunciado e marque a alternativa correta.
I - O guarda _________ ao motorista a multa merecida, pois este ________ as 

normas de tr�nsito.
II – O evento ___________ em prol dos menores n�o ____________ culminou com 
�xito, motivo pelo qual foram muito __________. 
III - No fim do dia, o servidor p�blico municipal deixou sua ________, _______ a 
porta do departamento, sentindo-se completamente_________. 

A) Infrigiu - infligira - benificente - priveligiados - cumprimentados - sec��o - cerrou 
– lasco.
B) Infligiu - infringira - beneficente - previlegiados - comprimentados – sess�o -
cerrou – la�o.
C) Inflingiu - infrigira - beneficiente - privelegiados - cumprimentados - se��o -
serrou – la�o.
D) Infligiu - infringira - beneficente - privilegiados - cumprimentados - se��o - cerrou 
– lasso.

15.Aponte  a  alternativa  em  que  ocorreu  transgress�o  gramatical  no  emprego  
do  pronome  de tratamento.
A) Sua Excel�ncia, o Governador, j� aprovou os projetos que beneficiam nosso 
munic�pio.
B) Vossa Excel�ncia, por favor, queira  falar  mais  alto, que  n�o  ouvi  bem.
C)Vossa Excel�ncia desejais que nos comuniquemos com vossos filhos?
D)Sua Excel�ncia, o Presidente da Rep�blica, visitou o Oeste catarinense.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Assinale a alternativa INCORRETA:
A) A presen�a de crit�rio diferenciador como limite de idade para inscri��o em 
concurso p�blico n�o afeta o princ�pio da igualdade quando justificada pela 
natureza das atribui��es do cargo preenchido.
B) Os direitos e garantias fundamentais s�o relativos, motivo pelo qual n�o podem 
ser utilizados como instrumento de prote��o de pr�ticas il�citas.
C)O artigo 5�, XI, “a casa � asilo inviol�vel do indiv�duo , ningu�m nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determina��o judicial” � 
norma de efic�cia restring�vel, visto que ap�s a previs�o gen�rica h� certas 
restri��es ao pleno gozo da garantia constitucional.
D)� de compet�ncia exclusiva da Justi�a Estadual julgar crimes que afrontem os 
direitos humanos. Desta forma, fica vedada qualquer possibilidade de incidente de 
deslocamento de compet�ncia para Justi�a Federal visando tais crimes.

17. Assinale a alternativa CORRETA:
A) A propriedade urbana cumpre a sua fun��o social quando atende a exig�ncias 
presentes na Lei Org�nica do Munic�pio.
B) O aproveitamento racional e adequado, a utiliza��o adequada dos recursos 
naturais dispon�veis e preserva��o do meio ambiente, a observ�ncia das 
disposi��es que regulam as rela��es de trabalho somada � explora��o que 
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favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores são requisitos para o 
cumprimento da função social da propriedade  rural.
C)É vedado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída 
no plano diretor, exigir do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou 
não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena imposição de 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo.
D) A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde seu 
proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva não serão objetos de 
expropriação.

18.Assinale a alternativa INCORRETA:
A) Os processos de habeas data, concedidos para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público, terão prioridade sobre 
todos os atos judiciais, exceto sobre o habeas corpus e o mandado de segurança.
B) Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano 

pode impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados.
C)A ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos 
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania, pode ser 
suprida por meio de habeas corpus.
D)O ato lesivo ao meio ambiente pode ser coibido por meio de ação civil pública, a 

qual pode ser interposta pela defensoria pública.

19. Assinale a alternativa INCORRETA:
A) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, 
salvo nos casos previstos na Constituição.
B) Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer 
outras formas de discriminação.
C) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros.
D) O brasileiro naturalizado pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal.

20.Assinale a alternativa INCORRETA:

A) As servidores que foram titulares de cargos efetivos é vedada a percepção 
simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, mesmo nas hipóteses de cargos acumuláveis previstos 
pela Constituição da República.
B) A Constituição da república admite a contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
C) A Constituição da República autoriza a acumulação remunerada de 2 (dois) 
cargos públicos privativos de profissionais de saúde, desde que ocorra 
compatibilidade de horários e se trate de profissão regulamentada.
D) a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos estende-se a 
empregos e funções, mesmo que exercidas em subsidiárias de sociedades de 
economia mista ou sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder 
público.

21.Assinale a alternativa CORRETA:
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A) O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, prorrogável 
por igual período tantas vezes quanto necessário para o preenchimento dos cargos 
ou empregos disponíveis.
B) A nomeação para cargo em comissão independe de aprovação em concurso 
público, desde que o referido cargo seja declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração.
C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado 
em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os 
novos concursados tenham atingido  notas superiores aos aprovados no concurso 
público anterior.
D) O direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites 
definidos em decreto.

22. Assinale a alternativa CORRETA:
A) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que exercem 
atividade econômica responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.
B) As empresas privadas concessionárias de serviço público jamais responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
C)As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, afastado o direito de regresso contra o responsável se não for 
caso de dolo ou culpa.
D)As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, afastado o direito de regresso 
contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

23. Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa CORRETA:
I. A sinonímia existente entre a taxa e preço público torna acadêmica e 
jurudicamente irrelevante a discussão sobre classificação de determinada exigência 
fiscal em uma ou outra dessas figuras jurídicas.
II. É inviável a cobrança de taxa para cobrir gastos de fiscalização sanitária.
III. Segundo o princípio da indelegabilidade, é vedado pela Constituição que a 
União arrecade determinado tributo para, posteriormente, repassá-lo em cotas de 
fundo para Estados e Municípios.
IV. A dívida não-tributária da União não pode ser inscrita em dívida ativa, carente o 
título que a represente de presunção júris tantum de liquidez e certeza.

A) Está correta apenas a assertiva I.
B) Está correta apenas a assertiva III.
C)Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
D)Estão incorretas todas as assertivas.

24. Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa CORRETA:
I. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins 
lucrativos alcança as entidades fechadas de previdência em que não haja 
contribuições dos beneficiários.



9

II. O princ�pio da anterioridade faz com que a lei tribut�ria publicada no dia 2 de 
outubro, vigente “na data de sua publica��o”, ganhe efic�cia no exerc�cio financeiro 
seguinte.
III. As contribui��es para a seguridade social, ainda que detenham �ndole tribut�ria, 
n�o se fazem abranger pela imunidade pertinente a livros, jornais, peri�dicos e papel 
destinado � sua impress�o.
IV. A Constitui��o brasileira atual consagra o princ�pio da anualidade, segundo o 
qual nenhum tributo ser� cobrado em cada exerc�cio sem pr�via autoriza��o 
or�ament�ria, exceto a tarifa aduaneira e o imposto lan�ado por motivo de guerra.

A) Est�o corretas apenas as assertivas I e III.
B) Est�o corretas apenas as assertivas I, II e III.
C)Est�o corretas apenas as assertivas II, III e IV.
D)Est�o corretas todas as assertivas.

25. Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa CORRETA:
I. Nos termos em que positivada em nosso Direito Tribut�rio a teoria da 
desconsidera��o da personalidade jur�dica, a responsabilidade de qualquer s�cio 
dimana do simples fato do inadimplemento da obriga��o tribut�ria, n�o se podendo 
ele valer da distin��o entre pessoa f�sica e pessoa jur�dica.
II. A isen��o, g�nero de que � esp�cie a “al�quota zero”, independe da incid�ncia da 
norma tribut�ria impositiva.
III. Isen��es tribut�rias concedidas sob condi��o onerosa n�o podem ser livremente
suprimidas.
IV. A reserva de lei complementar pertinente a normas gerais de direito tribut�rio 
abrange os institutos da decad�ncia e da prescri��o.

A) Est�o corretas apenas as assertivas I e II.
B) Est�o corretas apenas as assertivas I e III.
C)Est�o corretas apenas as assertivas III e IV.
D)Est�o corretas apenas as assertivas II, III e IV.
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