ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVAS
CONCURSO: TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1.

O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta, único e insubstituível. Confira o seu nome.

2.

O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3.

Este caderno de provas contém 80 (oitenta) questões, todas com 4 (quatro)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de
provas só será trocado se apresentar problema de impressão.

4.

O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.

5.

A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções,
faz parte da prova.

6.

Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de n.º 1 à de nº. 80). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no
cartão-resposta. A rasura implicará a anulação da resposta.

7.

Na página de número 20, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar
o seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo.

8.

A duração da prova é de 4 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida
após transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.

9.

O gabarito e as provas serão divulgado no dia 19 de junho, após as 16 (dezesseis)
horas, no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º
andar. O resultado não será fornecido por telefone.
FLORIANÓPOLIS, 17 de Junho de 2007.
A COMISSÃO
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PORTUGUÊS
Uma questão de estado
A partir desta edição VEJA passará a grafar a palavra estado com letra minúscula.
Se povo, sociedade, indivíduo, pessoa, liberdade, instituições, democracia, justiça são escritas com
minúscula, não há razão para escrever estado com maiúscula. Os dicionaristas aconselham o uso de
capitular quando a palavra for usada na acepção de “nação politicamente organizada”, como
prescreve o Aurélio. Seu rival Houaiss também assevera que estado nesse sentido se grafa com
maiúscula. Vale a pena contrariá-los.
Escrever estado com inicial maiúscula, quando cidadão ou contribuinte vão assim
mesmo, em minúsculas, é uma deformação típica mas não exclusivamente brasileira. Os franceses,
estado-dependentes, adoradores de seu generoso cofre nacional, escrevem “État”. Os povos de
língua inglesa, generalizando, esperam do estado a distribuição equânime da justiça, o respeito a
contratos e à propriedade e a defesa das fronteiras. Mas não consideram uma dádiva do estado o
direito à boa vida material sem esforço. Grafam “state”.
Com maiúscula, estado simboliza uma visão de mundo distorcida, de dependência
do poder central, de fé cega e irracional na força superior de um ente capaz de conduzir os destinos
de cada uma das pessoas. O escocês Adam Smith (1723-1790) nunca escreveu a palavra
capitalismo. O inglês Thomas Hobbes (1588-1679) não utilizou a palavra estado. Ambos, porém,
são associados a esses termos. Smith, autor de A Riqueza das Nações, como o primeiro pensador a
explicar o funcionamento da economia capitalista. Hobbes, com seu Leviatã, como pioneiro na
denúncia do estado pantagruélico. Foi, na verdade, defensor de uma instituição capaz de livrar a
sociedade do estado permanente de guerra entre os indivíduos, uma “entidade soberana” — em
minúsculas, recomendava Hobbes, que escrevia Lei sempre com capitular.
Grafar estado é uma pequena contribuição de VEJA para a demolição da noção
disfuncional de que se pode esperar tudo de um centralismo provedor. Em inglês grafa-se “Eu”
sempre em maiúscula, na entronização simbólica do indivíduo. Não o faremos. Nem vamos tirar a
capitular da palavra Deus. A tentativa é refletir uma dimensão mais equilibrada da vida em
sociedade, como a proposta pelo poeta francês Paul Valéry (1871-1945): “Se o estado é forte,
esmaga-nos. Se é fraco, perecemos”.
Veja (São Paulo), 14 de março, 2007, p. 9
1ª Questão: De acordo com o que expressa o texto, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Quando VEJA propõe escrever estado com inicial minúscula, se refere ao fato de que o Brasil
não é uma “nação politicamente organizada”.
b) Para o autor, os franceses escrevem “État”, com maiúscula, porque são estado-dependentes.
c) Ao propor escrever estado com inicial minúscula, VEJA entende que não “se pode esperar tudo
de um centralismo provedor”.
d) Nossos melhores dicionários aconselham o uso de capitular no início dessa palavra.
2ª Questão: Observando o pensamento do texto, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Quanto à grafia de estado/state, VEJA assume posição diametralmente oposta aos povos de
língua inglesa.
b) VEJA questiona por que escrever estado com maiúscula se contribuinte não inicia com
capitular.
c) VEJA escreve estado com minúscula para não incorrer em visão distorcida do mundo.
d) Quando o inglês escreve “Eu” sempre com maiúscula e VEJA propõe escrever “estado” sem
inicial capitular, ambos assumem concepções simbólicas.
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3ª Questão: Considere as proposições abaixo e assinale a alternativa que se refere a proposições
que estão de acordo com o pensamento expresso no texto:
I.
Escrever estado sem inicial capitular contraria a orientação dos dicionários, mas VEJA alega
razões para assim proceder.
II.
Ao escrever estado sem inicial capitular, VEJA adverte contra “dependência do poder
central” ou, “fé cega e irracional na força superior”.
III.
Hobbes escrevia Estado com inicial capitular, porque era defensor da nação como uma
“entidade soberana”.
IV.
VEJA discorda da posição radicalista de Paul Valéry, que afirma: “Se o estado é forte,
esmaga-nos. Se é fraco, perecemos”.
V.
Hobbes, ao denunciar o “estado pantagruélico”, buscava livrar a sociedade dessa “entidade
soberana”.
a)
b)
c)
d)

I, II e IV
III, IV e V
I, II e V
III e IV

4ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:
I.
Em “A partir desta edição VEJA passará a grafar a palavra estado com letra minúscula.”, a
expressão sublinhada fixa a indicação temporal.
II.
“desta edição” é sujeito de “passará”.
III.
Estão no infinitivo impessoal as expressões destacadas em ”VEJA passará a grafar” –
“Escrever estado com inicial maiúscula”.
IV.
As palavras estado, passará, grafar, edição têm, respectivamente: encontro consonantal,
dígrafo, encontro consonantal, ditongo nasal.
a)
b)
c)
d)

II e III
I e IV
I, II e III
II e IV

5ª Questão: Texto motivador:
“No princípio era o verbo.
Depois, vieram o sujeito e os outros predicados: os objetos, os adjuntos, os complementos, os
agentes, essas coisas.
E Deus ficou contente.
Era a primeira oração.” (Eno Teodoro Wanke)
Após relembrar termos da oração a partir do texto acima, assinale a alternativa correta:
a) Em “Conferência discute educação ambiental”, a expressão destacada é predicado nominal.
b) Em “Define-se a proposta como inviável”, a expressão destacada é predicativo do objeto.
c) Na frase “A vida é um eterno recomeçar”, o núcleo do predicado nominal é “eterno”.
d) Objeto direto é um termo integrante da oração. Ex.: “Israel liberta 20 presos políticos”.
6ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA, considerando a norma culta da Língua
Portuguesa:
a) A palavra prefixo tem mais fonemas do que letras.
b) A forma verbal pôde (pretérito perfeito do indicativo do verbo poder) recebe acento circunflexo
para diferenciar-se de pode (presente do indicativo de poder), como mostram as frases: Ele pôde
comparecer à reunião no mês passado. Ele pode comparecer à reunião neste mês.
c) A palavra constituinte tem 12 letras e 11 fonemas.
d) Estão grafadas corretamente: pôr (verbo), por (preposição); pára (verbo), para (preposição).
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7ª Questão: Assinale a alternativa em que o significado dos prefixos, nas palavras destacadas,
NÃO CORRESPONDE aos exemplos:
a) Movimento de afastamento; separação: aberrar, abster.
b) Movimento para; aproximação: apurar, advogado.
c) Substituição; em lugar de: vice-presidente, visconde.
d) Anterioridade: pernoitar, prefixo.
8ª Questão: Tendo em vista as palavras em destaque, assinale a alternativa INCORRETA em
relação ao processo de formação de palavras:
a) Na frase “Era a declaração amorosa feita geralmente à dama casada, mais de uma vez pelo
fidalgo que o senhor feudal criava no castelo”, em amorosa houve derivação sufixal; em
geralmente, derivação sufixal e em fidalgo, composição por justaposição.
b) Em “A torcida tende a endeusar o jogador que faz muitos gols”, a palavra endeusar é formada
por derivação parassintética.
c) Em “Difícil é entender o porquê dos acontecimentos”, ocorre, em porquê, derivação imprópria.
d) Aeroclube é um caso de hibridismo.
9ª Questão: No dia do beijo – dia 13 de abril – o Jornal Hoje, da rede Globo, dedicou um espaço a
esse tema.
De acordo com o apresentador, Evaristo Costa, o beijo, além de expressar sentimento, afetividade,
aquece e emagrece. Agora leia o texto abaixo de Manuel Bandeira, analise as proposições
formuladas e assinale a alternativa correta:
“Neologismo
Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras
Que traduzem a ternura mais profunda
E mais cotidiana.
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo: Teadoro, Teodora.”
Em relação ao texto “Neologismo”, é possível afirmar:
I.
Há seis formas verbais.
II.
A forma verbal traduzem é a única que aparece na terceira pessoa.
III.
Inventei constitui uma forma verbal arrizotônica.
IV.
Os elementos que formam a estrutura do verbo teadorar – radical, vogal temática e
desinência – ficam assim distribuídos: Teado – ra – r.
a)
b)
c)
d)

I, III e IV
II, III e IV
II e III
I e IV

10ª Questão: Observe as palavras abaixo em relação à acentuação, e assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Em amêndoa, mágoas, supérfluo, bilíngüe, os vocábulos obedecem à mesma regra de
acentuação da palavra tênue.
b) Esôfago; órgão e afôito são palavras acentuadas graficamente.
c) A mesma regra de acentuação gráfica que vale para baía vale também para proíbo, viúva, caíste.
d) As palavras pára (verbo), pôr (verbo), côas (verbo) recebem acento diferencial de intensidade,
para distingui-las de para (preposição), por (preposição), coas (com + as) e as formas verbais
vêm, provêm e contêm recebem acento circunflexo na terceira pessoal do plural do presente do
indicativo.
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11ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa em que as palavras destacadas
estão corretamente empregadas:
I.
Este é o túnel por que passamos diariamente.
II.
Ela faltou hoje por que?
III.
Venho sempre a esta cidade. Por quê? Porque gosto daqui.
IV.
A situação agravou-se porque muita gente se omitiu.
V.
Creio que os verdadeiros porques não vieram à tona.
a)
b)
c)
d)

II, III e V
II e V
I, II e IV
I, III e IV

12ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas corretamente:
a) ca-í; i-guais; de-sen-vol-vi-do.
b) saí; raí-zes; cis-an-di-no.
c) du-e-lo; exce-der; ju-di-ci-a-da.
d) oc-ci-pi-tal; con-sci-ên-cia; psi-co-lo-gia.
13ª Questão: Ortoepia ou ortoépia e prosódia ligam-se diretamente à correta pronúncia dos
fonemas e à perfeita colocação do acento tônico nas palavras. Analise por esse viés os enunciados
que seguem e assinale a alternativa correta:
I.
Não consigo advinhar sua idade.
II.
Foi a uma festa beneficente.
III.
Não é fácil encontrar bom cabeleireiro nesta cidade.
IV.
A UFSC forma grandes advogados.
V.
Heterogeineidade e homogeineidade são duas palavras de pronúncia difícil.
a)
b)
c)
d)

I, IV e V
II, III e IV
I, III e IV
II, III e V

14ª Questão: Observe este excerto de “Chega de saudade”, de Vinícius de Morais e Antônio Carlos
Jobim e assinale a alternativa correta:
Texto: “Vai, minha tristeza,
E diz a ela
Que sem ela não pode ser
Diz-lhe numa prece
Que ela regresse
Porque eu não posso mais sofrer.”
a) Você é o sujeito de vai.
b) A função sintática de minha tristeza é predicativo do sujeito.
c) Tu é o sujeito de vai.
d) Há duas orações subordinadas: uma substantiva “Que sem ela não pode ser” e uma subordinada
adverbial “Que ela regresse”.
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15ª Questão: Tendo em vista que há verbos em que a alteração do significado decorre da alteração
da regência, assinale a alternativa em que NÃO se dá a alteração do significado em função da
mudança da regência:
a) Vovô lembra as conversas de antigamente.
Lembro-me dos acontecimentos da infância.
b) Aspiramos o ar puro da manhã.
Aspiramos a uma situação financeira promissora.
c) O médico assistiu o enfartado.
Milhões de pessoas assistiram ao jogo.
d) Seus argumentos procedem.
Procedamos ao debate.
16ª Questão: Analise a concordância nominal das proposições abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
I.
As fotos seguem anexo ao texto.
II.
Julguei bons a proposta e o plano.
III.
Você tem bastante amigos leais?
IV.
É necessário muita atenção nas provas.
V.
Muito obrigada, respondeu ela com doçura.
a)
b)
c)
d)

I, III e IV
IeV
II e V
II, III e IV

17ª Questão: Assinale a alternativa em que o pronome pessoal oblíquo NÃO substitui corretamente
o termo destacado da frase correspondente:
a) Enviei seus textos ao editor. Enviei-os ao editor.
b) Apresentei as provas no tribunal. Apresentei-as no tribunal.
c) Pediam esmola aos passantes. Pediam-lhes esmola.
d) Mostrei o melhor caminho aos turistas. Mostrei-lhe aos turistas.
18ª Questão: Observe o emprego da crase nas proposições abaixo e assinale a alternativa em que a
mesma foi utilizada corretamente:
a) Pinta à moda de Rodrigo de Haro. Tudo corre às mil maravilhas. Não vou à festas da nossa
associação.
b) Assisti à última peça de Nair Bello. Os motoristas aderiam à mobilização geral. Cheguei a
Florianópolis ontem à noite.
c) João deve chegar a terra natal daqui à alguns dias. Mostrou-se submisso às decisões do juiz.
Você prefere a verdade que incomoda ou à ilusão que reconforta?
d) Nenhum candidato chegou atrasado à prova. Não pude comparecer a inauguração do shopping
Iguatemi. Às novas idéias padronizadas são fonte potencial de alienação.
19ª Questão: Assinale a alternativa em que o emprego dos sinais de pontuação NÃO obedece à
norma gramatical:
a) O e-mail é, na sociedade informatizada, o meio de comunicação entre pessoas e empresas que
mais vem sendo utilizado.
b) Desejamos que o novo secretário (que seja um entendido em educação!) faça as reformas
necessárias.
c) A linguagem coloquial, usada no dia-a-dia, é diferente da formal, tanto na fala quanto na escrita.
d) Os americanos, preferem United; os franceses, a Air France; os ingleses, a British. E você
brasileiro?
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20ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa em que as palavras destacadas
NÃO apresentam a mesma relação semântica:
a) O programa de incentivo à agricultura atenderá às necessidades dos agricultores, sem ônus para
os mesmos. O programa de estimulo à agricultura atenderá às necessidades dos agricultores,
sem encargo para os mesmos.
b) A inversão da ordem dos termos em “Era um homem simples” e “Era um simples homem”
altera o sentido básico do enunciado.
c) A briga entre as duas facções recrudesceu nos últimos dois meses. A briga entre as duas facções
tornou-se menos intensa nos últimos dois meses.
d) Na “Anedota exemplar”, de Décio Pignatari – “Um garoto recém-alfabetizado costumava
passar, em companhia da irmã, já ginasiana, em frente a um edifício onde se lia ‘Escola de
Arte’. Intrigado, perguntou à irmã: ‘ Escola de arte... que é isso?’ E a irmã: ‘Escola de arte...
onde se ensina arte’. E ele: “Puxa!... Deve ser uma bagunça!” – para a irmã, ginasiana, arte está
empregada no sentido denotativo, enquanto para o irmão, recém-alfabetizado, arte está
empregada em sentido figurado, isto é, conotativo.
CONHECIMENTOS GERAIS
21ª Questão: Após o longo período vivido pelos diversos países sob o cenário da chamada guerra
fria, quando socialismo e capitalismo bipolarizavam as nações, o mundo passou a viver no cenário
da economia globalizada. Agora, os países se colocam sob novos arranjos políticos e econômicos
não exclusivos das principais hegemonias tradicionais – Estados Unidos e União Soviética. O
capitalismo, porém, ficou como sistema econômico dominante.
Mesmo sendo o Japão uma das economias mais fortes do mundo, o mais novo núcleo de poder
econômico surge a partir da entrada em cena de uma economia centralizada e em desenvolvimento
– a China! Esta, fortalecida pelas novas relações globais e pelos arranjos e acomodações internos
advindos de novos enfoques político-ideológicos face à convivência economia-capitalista/regime
ideológico fechado, se estabelece como a nova e mais ameaçadora economia do mundo, gerando
inquietações nas demais economias. Assim, é correto afirmar que:
I.
O Japão, uma economia de grande sucesso, formou uma associação econômica com a China,
e ameaça as demais economias mundiais.
II.
O Brasil e outros países da América do Sul formaram o MERCOSUL para fazer frente à
ameaça Chinesa.
III.
Estados Unidos e Europa, tradicionais potências econômicas, agora enfrentam a ameaça do
crescimento econômico da China, que coloca seus produtos manufaturados em todo o
mundo.
IV.
A Rússia, após a guerra fria, entrou na economia globalizada e passou a integrar o bloco de
países denominado “Comunidade Européia”.
Resposta: (assinale apenas uma alternativa)
a) Apenas a proposição I está correta
b) Apenas a proposição II está correta
c) Apenas a proposição III está incorreta
d) Apenas a proposição IV está incorreta
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22ª Questão: Hidrografia se refere à rede de rios e demais corpos d’água de uma determinada
região. Grandes rios são importantes fatores de desenvolvimento das regiões que atravessam. No
Brasil, um deles – o rio São Francisco - é, no momento, objeto de um programa especial, cujo
objetivo é a transposição, para que parte de suas águas seja levada para outras áreas. Há muita
polêmica a respeito da proposta de transposição, sendo que a questão ambiental pertinente tem sido
objeto de muita ação por parte dos grupos contestadores, estando também a questão técnica em
permanente conflito com a vontade política. Discussão à parte, pode-se dizer que:
I.
O rio São Francisco é afluente do Rio Amazonas e nasce no estado da Bahia.
II.
A bacia do rio São Francisco se localiza totalmente no estado da Bahia.
III.
A proposta de transposição do rio São Francisco contempla levar parte de suas águas para a
região sudeste do Brasil para atender a demanda da indústria e da agricultura local.
IV.
Minas Gerais é o estado onde nasce o rio São Francisco, junto à Serra da Canastra.
Resposta: (assinale apenas uma alternativa)
a) Apenas a proposição I está correta
b) Apenas a proposição II correta
c) Apenas a proposição III está correta
d) Apenas a proposição IV está correta
23ª Questão: Política demográfica é um item muito importante na condução do processo de
desenvolvimento de um país. Há países que se preocupam porque suas populações estão estagnadas
ou decrescendo. A maioria dos países, no entanto, continua enfrentando o problema do crescimento
demográfico acima de sua capacidade de sustentação. O Brasil, igual que muitos outros países, já
deu um grande avanço na direção da diminuição da taxa média de crescimento de sua população, o
que resultou num crescimento demográfico menos acentuado:
I.
Segundo o IBGE, em 2004 o Brasil havia alcançado 180 milhões de habitantes.
II.
Em 1970 a população brasileira era de 65.139.037 habitantes.
III.
De acordo com o IBGE, dada a diminuição da taxa média de crescimento da população, esta
sofrerá uma queda considerável, não ultrapassando os 165 milhões de habitantes em 2020.
IV.
Em 2050, conforme estimativas do IBGE, o Brasil alcançará o montante de 259,8 milhões
de habitantes.
Resposta: (assinale apenas uma alternativa)
a) Apenas a proposição I está correta
b) Apenas as proposições II e III estão corretas
c) Apenas as proposições III e IV estão corretas
d) Apenas a proposição IV está incorreta
24 ª Questão: A urbanização brasileira é um fenômeno que se iguala ao de muitas outras nações em
desenvolvimento. África, Ásia e América Latina têm suas nações caracterizadas por um processo de
urbanização rápida e de marcas sociais muito traumáticas e desgastantes.
No Brasil, a urbanização se deu, principalmente, pela transferência da população das áreas rurais
para as áreas urbanas (ou cidades). Com isto, as áreas rurais se esvaziaram e as áreas urbanas
incharam. Como conseqüência, temos:
I.
No Brasil, a zona rural, cada vez mais com menos gente para sustentar, vem se
desenvolvendo de forma sadia.
II.
Zona rural e zona urbana, no Brasil, ganham igualmente com a rápida urbanização, pois a
população que entra nas cidades encontra emprego e renda, passando a viver em condições
dignas, e aquela que fica na zona rural fica mais rica.
III.
No Brasil ainda há que se considerar que a migração rural/urbana já se reverteu, tornando-se
hoje um fenômeno urbano / rural por excelência.
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IV.

Em termos de movimentação espacial regional, pode-se dizer que a migração se deu
principalmente da região sul para o nordeste.
Resposta: (assinale apenas uma alternativa)
a) Apenas a proposição I está correta
b) Apenas a proposição II correta
c) Apenas a proposição III está incorreta
d) Apenas a proposição IV está correta
25º Questão: Brasil – este nome traz em si a marca do 5º maior país do mundo em área. A posição
geográfica do Brasil em relação aos demais países sul-americanos o coloca na porção leste do
continente (sul-americano). Os demais países à sua volta estão, portanto, colocados ao sul, ao norte
ou a oeste de seu território. Desse modo:
I.
Limitando com o Brasil ao sul estão o Uruguai e a Bolívia, que são países fronteiriços entre
si.
II.
O Equador se localiza a oeste e faz fronteira com o Brasil na região amazônica.
III.
O Peru e o Chile são os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o
Brasil.
IV.
A Venezuela, que tem sua costa voltada para o Oceano Atlântico, faz fronteira com o Brasil
através da região Amazônica.
Resposta: (assinale apenas uma alternativa)
a) Apenas a proposição I está correta
b) Apenas a proposição II está incorreta
c) Apenas a proposição III está correta
d) Apenas a proposição IV está incorreta
HISTÓRIA
26ª Questão: A chamada Guerra Fria envolveu os mundos ditos capitalista e socialista, liderados
que foram principalmente pelos Estados Unidos e pela extinta União Soviética. Muitos países da
velha Europa, diante da hegemonia daquelas duas potências, se organizaram e formaram um novo
bloco de poder econômico e político – a Comunidade Européia. Há, também, o bloco dos países não
alinhados, que juntou muitos países africanos, latino-americanos e asiáticos. Tais alterações no
quadro geopolítico mundial deixaram, dentre outros, os seguintes rastros:
I.
A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se separaram, e ambos os países passaram a
compor o bloco de poder da Rússia.
II.
Coréia do Norte e Coréia do Sul se uniram, formando uma nova nação e passando para o
domínio da China.
III.
A União Soviética se desintegrou politicamente, resultando em novos países independentes,
muitos dos quais passaram a compor a Comunidade Européia.
IV.
Com o fim da Guerra Fria, o grupo dos países não alinhados formou, juntamente com a
China e Estado Unidos, o chamado NAFTA.
Resposta (assinale apenas uma alternativa):
a) Apenas as proposições I e II estão corretas
b) Apenas as proposições III e IV estão corretas
c) Apenas a proposição III está correta
d) Apenas a proposição IV está correta

10

27ª Questão: Dentre as atualidades internacionais, a que mais chama a atenção no mundo de hoje é
a guerra corrente no Iraque, país tão especialmente comprometido na zona mais atribulada por
guerras no planeta – o Oriente Médio. Estados Unidos e outras potências (Rússia, China, Inglaterra,
França), bem como alguns outros países daquela região, estão, de alguma forma, envolvidos na
disputa. Podemos dizer, então:
I.
Que a Rússia é um país em guerra contra o Iran.
II.
Que Israel, no momento, é um país em guerra contra o Iraque.
III.
Estados Unidos e Rússia se uniram na guerra contra o Afeganistão e o Iraque.
IV.
Iran e Estados Unidos são países inimigos na região de guerra no Oriente Médio.
Resposta (assinale apenas uma alternativa):
a) Apenas a proposição I está correta
b) Apenas a proposição II está incorreta
c) Apenas a proposição III está correta
d) Apenas a proposição IV está incorreta
28ª Questão: Na primeira metade do Século XIX, a Europa apresentava uma economia
preocupante, com sérios problemas sociais. Assim, uma leva de migrantes de origem alemã saiu
(emigrou) daquela região em direção a outras partes do mundo, inclusive para o Brasil, onde se
estabeleceu, criando uma das mais marcantes culturas nacionais – a germânica. No entanto, outras
migrações de peso, originárias de outros países, inclusive do Japão, ocorreram em direção ao nosso
país ainda nos Séculos XIX e início do século XX:
I.
Japoneses desembarcaram em grande quantidade no Nordeste brasileiro, fundando cidades
importantes, e impulsionando a agro-indústria local.
II.
Uma grande corrente de imigrantes alemães se estabeleceu na Amazônia, fortalecendo a
economia daquela região através de assentamentos rurais denominados “Agrovilas Alemães
da Bacia Amazônica”.
III.
Os Japoneses estabeleceram um dos mais brilhantes e conseqüentes assentamentos no Sul do
Brasil, ainda no Século XIX, sendo responsáveis pela industrialização da região.
IV.
Os alemães, no Sul do Brasil, estabeleceram as chamadas “colônias alemães”, cuja história
nos ensina o quão forte foi aquele processo para nossa economia e cultura.
Resposta: (assinale apenas uma alternativa)
a) Apenas as proposições I e II estão corretas
b) Apenas a proposição II está correta
c) Apenas a proposição III está correta
d) Apenas a proposição IV está correta
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29ª Questão: Na Guerra do Contestado, movimento popular ocorrido no século passado (entre 1912
e 1916), mas que já vinha sendo desenvolvido desde o século XIX, os insurgentes tinham, também,
além da questão latente dos desmandos locais, em especial no tocante à regularização da posse de
terras por parte dos caboclos, um outro enfoque condutor de seu movimento – o messianismo
religioso. Os monges (João Maria e outros) lideraram o movimento, sendo ainda hoje motivo de
estudos que suscitam diferentes interpretações. A “Brazil Railway Company”, empresa de capital
norte-americano, tinha, na ocasião, a responsabilidade da construção de uma ferrovia que ligaria
São Paulo aos três estados do sul. Assim:
I.
A “Brazil Railway Company” desalojou de seu habitat tradicional toda a população e
destruiu seus meios tradicionais de sobrevivência, aquinhoando para si, embora de forma
legal, uma faixa de 15 km de cada lado da ferrovia. Nessa área ao longo da ferrovia, a Brazil
Railway Company desenvolveu grandes plantações de pinus elliotis, promovendo também o
estabelecimento da indústria de papel e de pasta mecânica na região.
II.
João Maria era um monge católico da Ordem dos Jesuítas. A Igreja Católica, hoje parceira
dos movimentos populares, mandou então o monge para a região do Contestado para
acalmar os ânimos da população local que, face aos possíveis desdobramentos da “guerra”,
ameaçava a continuidade da permanência da Instituição na região.
III.
A Guerra do Contestado culminou com o estabelecimento de um novo estado na região,
chamado de Território das Missões.
IV.
Os seguidores de João Maria, personagens de um dos movimentos mais marcantes da
história política e social do sul do Brasil, foram, juntamente com seu líder, empossados
como os verdadeiros donos das terras na região, após um acordo tripartite entre o governo
brasileiro, a Igreja Católica e a “Brazil Railway Company”.
Resposta: (assinale apenas uma alternativa)
a) Apenas a proposição I está incorreta
b) Apenas as proposições II e III estão corretas
c) Apenas a proposição III está correta
d) Apenas a proposição IV está correta
30ª Questão: A Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, mexeu com os alicerces de todas
as economias do mundo. O Brasil não foi exceção, até mesmo porque participou diretamente do
conflito, enviando tropas para a região – a Europa.
As guerras, em geral, têm a capacidade de promover mudanças econômicas e tecnológicas que
podem alterar o curso de muitas nações. E o Brasil passou por processos que reorientaram a sua
economia e o seu crescimento.
No período final da / ou pós Segunda Guerra foram criadas a Cia. Álcalis de Minas, Volta Redonda,
Petrobrás, Indústria Automobilística etc. Outros investimentos pesados se seguiram.
I.
A indústria automobilística surgiu no final dos anos cinqüenta, durante o governo de
Juscelino Kubichek, tendo São Paulo como berço, provocando, como consequência, a
ampliação e a melhoria da malha rodoviária nacional, antes limitada na sua extensão e na
qualidade.
II.
O estabelecimento da indústria automobilística promoveu a vinda de dezenas de milhares de
migrantes japoneses e coreanos para o Estado de São Paulo, os quais alavancaram o
crescimento nacional.
III.
A rede ferroviária nacional, dada a implantação da indústria automobilística no Brasil,
sofreu ampla reformulação e expansão em face da necessidade de transporte de mercadorias

12

IV.

produzidas pelo crescimento econômico, vindo a formar uma malha ferroviária bem
distribuída e integrada por todo o país.
A Siderúrgica de Volta Redonda, de capital estatal, continua sendo uma empresa puramente
estatal, e está situada no Estado do Espírito Santo.

Resposta: (assinale apenas uma alternativa)
a) Apenas a proposição I está correta
b) Apenas a proposição II está correta
c) Apenas a proposição III está correta
d) Apenas a proposição IV está correta
NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO E DE LEGISLAÇÃO
31º Questão: À luz da Constituição Estadual, assinale a alternativa que NÃO contém órgão do
poder judiciário catarinense:
a) Tribunal Pleno.
b) Ministério Público.
c) a Justiça Militar.
d) os Tribunais do Júri.
32º Questão: Analise as proposições abaixo relativas aos servidores públicos estaduais e assinale a
alternativa que contém a opção correta à luz da Constituição Estadual:
I.
Tornam-se estáveis após 5 (cinco) anos de sua nomeação para o cargo pela autoridade
competente.
II.
Têm direito à remuneração do titular quando em substituição ou designado a responder pelo
expediente.
III.
Perdem o cargo somente em virtude de decisão judicial.
IV.
Têm direito à greve, nos termos e limites definidos na lei estadual.
V.
Têm direito à livre associação sindical.
a)
b)
c)
d)

Somente as proposições II e III estão corretas
Somente as proposições I e IV estão corretas
Somente as proposições II e V estão corretas
Somente as proposições II, IV e V estão corretas

33º Questão: De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores do Estado de Santa Catarina, como
se denomina o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade:
a) Reversão.
b) Aproveitamento.
c) Readmissão.
d) Reingresso.
34º Questão: Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito às despesas e custas
processuais, segundo o Código de Normas da Corregedoria:
a) O desarquivamento dos autos deve ser precedido do respectivo pagamento de custas, mesmo
que para fins de vista, ressalvado os casos de assistência judiciária.
b) Nos embargos do devedor, as custas iniciais somente devem ser exigidas ao final, pelo vencido,
dispensado o embargante do seu depósito prévio.
c) O Estado de Santa Catarina é isento de custas judiciais.
d) Os beneficiários da assistência judiciária somente pagam as custas pela metade, ao final do
processo, se forem vencidos.
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35º Questão: No processo penal, estando o réu preso, sua citação far-se-á:
a) Por edital.
b) Na pessoa de seu advogado ou defensor.
c) Por intermédio do chefe de carceragem.
d) Pessoalmente.
36º Questão: Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela em que a citação, na área civil, pode ser
feita pela via postal:
a) Nas ações de execução.
b) Nas ações de ressarcimento de danos.
c) Nas ações de estado.
d) Nas ações em que a ré for pessoa jurídica de direito público.
37º Questão: No que tange ao protocolo unificado, os distribuidores judiciais estaduais NÃO estão
autorizados a receber autos e petições para:
a) As Turmas de Recursos.
b) O Tribunal de Justiça.
c) O Tribunal Regional Federal.
d) Os Foros Distritais.
38º Questão: Assinale a alternativa que contém os atos que o Escrivão pode subscrever com
autorização do Juiz:
a) Ofícios dirigidos a outros cartórios.
b) Mandados de prisão.
c) Alvarás de soltura.
d) Alvarás para levantamento de depósitos.
39º Questão: De acordo com o Código de Normas da Corregedoria, no livro destinado ao registro
de carga aos advogados, NÃO é necessário constar:
a) O nome e número da inscrição na OAB do advogado.
b) O nome das partes.
c) Número de folhas dos autos.
d) O número do processo.
40º Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa com a opção correta:
I.
O estagiário regularmente inscrito na OAB com procuração nos autos pode retirar em carga
processo civil e criminal.
II.
A retirada de autos em andamento, quando não houver procuração outorgada ao interessado,
deve ser precedida de autorização do magistrado.
III.
As partes têm direito de consultar os autos ainda que tramitem em segredo de justiça.
IV.
Os autos findos podem ser retirados por advogado, mediante apresentação da carteira da
OAB, ainda que na ausência de procuração.
a)
b)
c)
d)

Todas proposições estão incorretas
Apenas as proposições II e IV estão corretas
Todas proposições estão corretas
Apenas as proposições I e III estão corretas

41º Questão: O funcionário público que retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício
comete o crime de:
a) Prevaricação.
b) Peculato.
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c) Concussão.
d) Condescendência criminosa.

42º Questão: Assinale a alternativa correta quanto ao crime de corrupção passiva:
a) Constitui a conduta punível apenas o ato do funcionário receber, em razão da função, vantagem
pecuniária.
b) A simples promessa do funcionário de aceitar vantagem indevida não é punida.
c) Não há aumento da pena prevista se em razão da vantagem o funcionário retarda a prática de ato
de ofício.
d) Também o pratica o funcionário que deixa de praticar ato de ofício a pedido de outrem.
43º Questão: Em matéria penal, a citação por edital do réu que se oculta para não ser citado tem o
prazo de:
a) 8 (oito)dias.
b) 5 (cinco) dias.
c) 10 (dez) dias.
d) 15 (quinze) dias.
44º Questão: À luz do Código Processual Penal, ao acusado ausente ou foragido que está sendo
processado, deve ser nomeado pelo juiz:
a) Um curador.
b) Um assistente.
c) Um defensor.
d) Um promotor dativo.
45º Questão: Nos processos de competência do Tribunal do Júri, havendo convencimento pelo juiz
da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, a sentença a ser proferida
denomina-se:
a) Pronúncia.
b) Libelo.
c) Inquisição.
d) Recomendação.
46º Questão: No processo penal comum, a defesa prévia do réu pode ser oferecida no prazo de:
a) 5 (cinco) dias após a citação.
b) 8 (oito) dias após o interrogatório.
c) 10 (dez) dias após a citação.
d) 3 (três) dias após o interrogatório.
47º Questão: De acordo com a Constituição Federal, não há prisão civil por dívidas, exceto em se
tratando de:
a) Inadimplemento de obrigação fiscal e trabalhista.
b) Depositário infiel e Inadimplemento de dívida de jogo.
c) Inadimplemento de obrigação natural e previdenciária.
d) Inadimplemento de obrigação alimentícia e depositário infiel.
48º Questão: Assinale a alternativa correta:
a) O mandado de injunção tem por fim garantir ao interessado o exercício de um direito líquido e
certo contra ato abusivo da autoridade pública.
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b) O mandado de segurança coletivo garante aos integrantes de partido político o direito de ir e vir
em casos de superveniência de regimes de exceção.
c) O habeas data pode ser impetrado para fins do interessado obter o conhecimento de
informações relativas à sua pessoa constantes de bancos de dados governamentais.
d) O mandado de segurança individual tem por fim garantir a liberdade de locomoção do
impetrante ameaçada por ato abusivo de autoridade.
49º Questão: À luz da Constituição da República, é correto afirmar:
a) A lei não pode excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito.
b) A lei penal nunca pode retroagir.
c) A prática de racismo constitui crime afiançável e imprescritível.
d) Os crimes dolosos e culposos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri.
50º Questão: São objetivos da Constituição Federal relativos à Ordem Social:
a) Bem-estar e justiça sociais.
b) Função social da propriedade e redução das desigualdades sociais.
c) Redução das desigualdades regionais e livre concorrência.
d) Livre exercício profissional e função social da propriedade.
51º Questão: Assinale a alternativa correta quanto a proteção constitucional deferida à família,
criança e ao adolescente:
a) Para fins de proteção, somente se entende como família a união entre homem e mulher
decorrente de casamento, civil ou religioso.
b) Ao maior de 12 (doze) anos é permitido trabalhar, exceto em lugares insalubres.
c) Compete exclusivamente ao Estado assegurar à criança o direito à vida, liberdade, saúde e
educação, bem como salvaguarda-la de qualquer discriminação ou abuso.
d) Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e
mulher.
52º Questão: Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém uma das penas constitucionalmente permitidas:
a) Trabalhos forçados.
b) Suspensão de direitos.
c) Execração.
d) Extradição, salvo se o crime cometido por brasileiro também foi perpetrado no país.
53º Questão: No que tange aos Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar:
a) Aos presos, em qualquer regime, deve ser assegurada a sua integridade física e moral.
b) Em busca da verdade real, são admitidos todos os meios de prova, inclusive as obtidas por
meios ilícitos.
c) O brasileiro pode ser extraditado sempre que restar provado seu envolvimento em tráfico
internacional de entorpecentes.
d) Em algumas hipóteses, o poder executivo detém a prerrogativa de determinar a privação de bens
das pessoas envolvidas em casos de corrupção.
54º Questão: No direito administrativo, o ato pelo qual o agente detém certa liberdade de avaliação
ou decisão para sua prática, denomina-se:
a) Ato unilateral.
b) Ato discriminatório.
c) Ato discricionário.
d) Ato executivo.
55º Questão: À luz do direito administrativo, não constitui um dos atributos do ato administrativo:

16

a)
b)
c)
d)

Auto-executoriedade.
Imperatividade.
Legitimidade.
Competência.

56º Questão: Das modalidades licitatórias previstas em lei, qual das alternativas abaixo contém
aquela realizada necessariamente entre interessados cadastrados ou que atendam às condições
exigidas para o cadastramento:
a) Concorrência.
b) Concurso.
c) Leilão.
d) Tomada de preços.
57º Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos atos processuais:
a) Em geral, não dependem de forma predeterminada.
b) Em geral, são públicos.
c) O direito de consultar os autos e solicitar certidões é restrito aos procuradores das partes.
d) È obrigatório o uso de vernáculo em todos os atos e termos do processo.
58º Questão: Dentre os atos praticados pelo juiz no processo civil, assinale a alternativa que
contém o ato decisório pelo qual há resolução de questão incidente no curso do processo:
a) Decisão de mero expediente.
b) Decisão interlocutória.
c) Decisão terminativa.
d) Decisão ordinatória.
59º Questão: Assinale a alternativa correta no que tange aos prazos processuais no processo civil:
a) Para fim de sua contagem, em regra inclui-se o dia do começo e exclui-se o do vencimento.
b) Decorrido o prazo, extingue-se o direito da parte de praticá-lo, salvo se provar que não o
realizou por justa causa.
c) Começam a fluir no mesmo dia da respectiva intimação.
d) Não havendo preceito legal nem determinação do juiz, entende-se como sendo de 10 (dez) dias
o prazo para parte praticá-lo.
60º Questão: No processo civil, qual das formas de resposta do réu é processada em apenso aos
autos principais:
a) A contestação.
b) A exceção.
c) A reconvenção.
d) A denunciação a lide.
61º Questão: Assinale a alternativa correta quanto a revelia no processo civil:
a) Os prazos para o revel correm a partir da sua intimação pessoal.
b) Induz necessariamente à procedência do pedido do autor.
c) Reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
d) Uma vez certificada nos autos, ao autor é lícito alterar o pedido ou a causa de pedir
independentemente de qualquer outra providência.
62º Questão: No processo civil, diz-se que há litispendência quando:
a) A ação não preenche alguma de suas condições essenciais.
b) Quando falta à ação algum dos pressupostos indispensáveis ao desenvolvimento válido do
processo.
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c) Falta a caução que a lei exige como preliminar necessária à propositura da ação.
d) Reproduz-se ação anteriormente ajuizada.

63º Questão: Considera-se absolutamente impenhorável:
a) O seguro de vida.
b) Dinheiro depositado em instituição financeira.
c) Bem imóvel.
d) O percentual de faturamento de empresa devedora.
64º Questão: Qual o recurso cível que cabe contra a decisão que indefere a petição inicial:
a) Agravo.
b) Recurso ordinário.
c) Apelação.
d) Embargos de declaração.
65º Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém um dos princípios da Administração Pública:
a) Impessoalidade.
b) Confiabilidade.
c) Legalidade.
d) Moralidade.
66º Questão: No processo civil, o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado para o fim de se
defender, denomina-se:
a) Intimação.
b) Protesto.
c) Interpelação.
d) Citação.
67º Questão: No processo civil, havendo pluralidade de réus com procuradores diferentes, o prazo
para contestar deve ser contado:
a) Em dobro.
b) Pela metade.
c) Sem qualquer acréscimo ou decréscimo.
d) Em quádruplo.
68º Questão: Na execução civil, o ato pelo qual o devedor evita a adjudicação ou alienação dos
bens que lhe foram penhorados, consignando a importância total da dívida e demais acréscimos
devidos, denomina-se:
a) Remissão.
b) Reversão.
c) Remição.
d) Revisão.
69º Questão: Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém a competência da justiça comum
estadual processar e julgar:
a) Disputa sobre direitos indígenas.
b) Ação de alimentos.
c) Crimes cometidos a bordo de uma aeronave.
d) Os crimes militares.
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70º Questão: No processo civil, o fato do réu não contestar a ação no prazo legal denomina-se:
a) Revelia.
b) Prescrição.
c) Decadência.
d) Perempção.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
Questão 71º: Considere que a lixeira, em um sistema Windows XP na configuração padrão em
português, possui 100 MB de espaço livre. O que acontece quando um usuário tenta mover para
essa lixeira um arquivo com 150 MB de tamanho?
a) O Windows automaticamente aumenta a capacidade de armazenamento da lixeira e move o
arquivo.
b) O Windows exclui permanentemente o arquivo, sem avisar ao usuário.
c) É exibida uma mensagem informando que o arquivo é muito grande para a lixeira e perguntando
se o usuário deseja excluí-lo permanentemente.
d) É exibida uma mensagem informando que o arquivo é muito grande para ser movido e
perguntando se o usuário deseja aumentar o tamanho da lixeira.
Questão 72º: Com relação ao editor de textos Writer, do pacote de aplicativos BrOffice.org, versão
2.0 em português, na sua configuração padrão, é correto afirmar que:
a) Por definição, salva os documentos em arquivos com a extensão “.odt”.
b) Permite o desenho de tabelas a partir da opção “Desenhar Tabela” do menu “Tabela”.
c) Não possui ferramenta de zoom.
d) Não permite inserir notas de rodapé.
Questão 73º: Código malicioso ou Malware é um termo genérico que abrange todos os tipos de
programa especificamente desenvolvidos para executar ações danosas em um computador. Com
relação ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Spyware é o termo utilizado para se referir a uma categoria de software que tem o objetivo de
monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros.
b) Por definição, um cavalo de tróia (trojan horse) tem como semelhança com os vírus as
características de propagar cópias de si mesmo automaticamente e infectar outros arquivos.
c) Um worm não necessita ser explicitamente executado para se propagar. Sua propagação se dá
através da exploração de vulnerabilidades existentes ou falhas na configuração de softwares
instalados em computadores.
d) Um cavalo de tróia pode dar ao invasor controle total sobre um computador, permitindo que
sejam copiados os arquivos, descobertas as senhas digitadas e formatado o disco rígido do
computador, dentre outras coisas.
Questão 74º: Sobre o navegador Internet Explorer 7.0, versão em português, na sua configuração
padrão original, é INCORRETO afirmar que:
a) Permite a navegação com guias (ou abas), isto é, a abertura de diversos sites em uma única
janela do navegador, cada um em uma guia (ou aba) diferente.
b) Oferece controle de zoom, que permite aumentar ou reduzir texto, imagens e alguns controles de
uma página WEB.
c) O acionamento da tecla F5 faz com que a página que está sendo exibida seja recarregada.
d) Possui o recurso “faça você mesmo” (“do it yourself”) que permite criar páginas Web
diretamente na janela do navegador.
Questão 75º: No navegador Internet Explorer 7.0, versão em português, na sua configuração padrão
original, o acionamento do botão

causa a seguinte ação:
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a)
b)
c)
d)

É iniciado o programa Google Earth mostrando informações sobre a residência do usuário.
É exibida a página inicial (home) definida no navegador.
É exibida uma página que permite a consulta a imobiliárias próximas à residência do usuário.
É iniciado um programa que permite a construção de projetos e plantas para residências.

Atenção:
As questões 76º e 77º referem-se à seguinte tela do editor de textos Microsoft Word, do pacote
de aplicativos Office XP, versão em português, na sua configuração padrão, o qual será
denominado apenas “Word”:

Questão 76º: Com o cursor posicionado na última posição do parágrafo (após o ponto que encerra a
palavra “exponencialmente”) é correto afirmar que:
I.
Pressionar a tecla “Ctrl” e, mantendo-a pressionada, pressionar a tecla “P” resulta na criação
de uma nova página neste mesmo documento.
II.
Pressionar a tecla “Ctrl” e, mantendo-a pressionada, pressionar a tecla “N” faz com que o
documento inteiro seja formatado em negrito.
III.
Pressionar a tecla “Ctrl” e, mantendo-a pressionada, pressionar a tecla “B” executa a
operação de salvar o documento.
IV.
Pressionar a tecla “Ctrl” e, mantendo-a pressionada, pressionar a tecla “O” faz com que seja
criado um novo documento, em branco.
a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas
b) Somente as proposições III e IV estão corretas
c) Somente as proposições I e II estão corretas
d) Somente as proposições II e III estão corretas
Questão 77º: Assinale a alternativa correto:
a) As palavras “The New Organisation”, “The Economist”, “wikis” e “blogs” foram formatadas
automaticamente em itálico pelo Word por não pertencerem ao vocabulário da língua
portuguesa.
b) O arquivo que contém esse documento tem o nome “SOFTWARES PARA PRODUÇÃO
COLABORATIVA – Microsoft Word.doc”.
c) O texto do parágrafo está alinhado à esquerda.
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d) A fonte corrente do documento é a Times New Roman.

Questão 78º: Sobre os aspectos relativos à segurança das informações durante a utilização de
programas de correio eletrônico (e-mail), é correto afirmar que:
a) Não há qualquer risco ao clicar em links que fazem parte do conteúdo das mensagens, mesmo
que não se tenha certeza da autenticidade do remetente.
b) É recomendável abrir todos os anexos que vêm com as mensagens, especialmente se tiverem a
extensão “.EXE”, pois esse tipo de arquivo não pode conter vírus.
c) Deve-se, sempre que solicitado, informar por e-mail dados como contas bancárias, senhas e
números de cartões de crédito, uma vez que é prática comum das instituições financeiras enviar
mensagens pedindo essas informações.
d) Configurar o programa de correio eletrônico para não abrir ou executar automaticamente
arquivos ou programas anexados às mensagens é uma boa prática para redução dos riscos.
Questão 79º: Assinale a alternativa correta com relação ao uso da planilha eletrônica Microsoft
Excel, do pacote de aplicativos Office XP, versão em português, na sua configuração padrão:
a) É possível realizar a importação de dados diretamente de uma página WEB, bem como
configurar o Excel para tentar fazer a atualização automática desses dados cada vez que a pasta
de trabalho é aberta.
b) A inclusão de uma senha, através da opção “Proteger planilha”, impede a visualização dos
dados da planilha por usuários não autorizados.
c) Em uma célula que foi configurada, através do comando “Formatação condicional”, para ter a
fonte alterada de acordo com a condição “O valor da célula é entre 10 e 20”, a inclusão do valor
20 não atende à condição e a formatação sugerida não é aplicada.
d) A aplicação da fórmula =SE(E(15>9; 15<8);”Verde”;”Vermelho”) retorna o valor Verde.
Questão 80º: Com relação ao uso do sistema operacional Windows XP e de seus acessórios, na
configuração padrão em português, é correto afirmar:
a) A extensão padrão para um arquivo criado no bloco de notas é “.doc”.
b) O bloco de notas possui recursos avançados de processamento de textos, tais como mala direta,
manipulação de tabelas e inserção de imagens.
c) A calculadora do Windows pode ser exibida no modo científico, que permite a realização de
cálculos avançados como logaritmos e fatoriais.
d) A calculadora do Windows oferece a opção de salvar o histórico de cálculos efetuados em um
arquivo com a extensão “.cal”.
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Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgado no dia 19 de junho, após as 16 (dezesseis) horas, no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O
resultado não será fornecido por telefone.

