
ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

C   A   D   E   R   N   O      D   E      P   R   O   V   A   S

TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-
resposta, 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 24, 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 4 de setembro, 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,  de 2 de Setembro de 2007. 

                                                        A COMISSÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto: “Vai fazer o quê?” 

“É assim mesmo.” “Não tem jeito”. “Vai fazer o quê?” O sentimento de resignação que está
por trás dessas três frases começa, perigosamente, a tomar conta dos milhões de brasileiros que
dependem do transporte aéreo para passear e trabalhar. Sim, a esmagadora maioria dos brasileiros
voa a serviço. Pode-se até compreender a resignação, pois já faz nove meses que a crise no setor se
arrasta, com um número absurdo de atrasos e cancelamentos de vôos, sem que se descortine uma
solução para ela. A aceitação do estado de caos nos aeroportos como um fato da vida precisa ser
combatida por todos os cidadãos. Só a indignação, o inconformismo, o protesto podem apressar
uma solução para o problema. Caso contrário, o caos aéreo entrará para a lista de sofrimentos
nacionais crônicos e acabará tragando o que sobrou de modernidade e eficiência na economia
nacional. Uma aviação pontual, segura e capilar é prioritária num país de dimensões continentais
como o Brasil. Tão prioritária pelo fato de por aqui inexistir uma rede ferroviária digna de tal nome
e grande parte da malha rodoviária ser, hoje, um atoleiro. Ferrovias e estradas foram morrendo ao
longo dos anos justamente por terem sido vítimas do “É assim mesmo”, do “Não tem jeito” e do
“Vai fazer o quê?” (...) 

Veja, 27 de junho, 2007, p.9

1ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO CORRESPONDE ao pensamento do texto:
a) Como a rede ferroviária e a malha rodoviária, também a aviação está em crise no Brasil.
b) Ocorreu, no Brasil, um sentimento de resignação quando ferrovias e estradas de rodagem foram

morrendo.
c) Veja propõe que o sentimento de resignação seja combatido com inconformismo e indignação. 
d) Não havendo solução para o problema do transporte aéreo no Brasil, a atitude conveniente é a

pergunta retórica: “Vai fazer o quê?”

2ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto às figuras de linguagem:
a) Entre “aceitação do estado de caos” e “a indignação, o inconformismo” está contida uma

antítese.
b) “sem que se descortine uma solução” encerra uma metáfora.
c) Ocorre uma prosopopéia em “O caos aéreo (...) acabará tragando o que sobrou de modernidade

e eficiência na economia nacional.” 
d) A expressão “a esmagadora maioria dos brasileiros voa a serviço” está empregada em tom de

eufemismo.
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3ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as proposições obedecem às normas da
concordância verbal:
I. Finalmente chegou as férias de julho.
II. O governo e a polícia têm poderes legais para investigar a vida dos cidadãos.
III. A decisão do juiz e dos bandeirinhas revoltaram os torcedores.
IV. Mais de um parlamentar se ofendeu na sessão de ontem no Congresso. 
V. Cerca de quinhentos candidatos compareceram às provas.

a) II, III
b) I, IV, V
c) II, IV, V
d) I, III, V

4ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao emprego de homônimos e/ou
parônimos. 
a) É provável que poucas pessoas viajem nesta época do ano. O preço de uma viagem é

exorbitante. (viagem, viajem)
b) A cessão de terras dos índios foi decidida pela Assembléia Legislativa em sessão extraordinária.

A legalização das doações foi feita pela seção competente do Ministério Público. (cessão, seção,
sessão)

c) A sessão da Câmara decretou que o deputado envolvido em escândalo tivesse seu mandato
caçado. (mandado, mandato) (caçado e cassado)

d) Várias entidades protestaram, inutilmente, contra a descriminação pela qual os jurados haviam
decidido, pois tratava-se de um crime de discriminação racial. (descriminação, discriminação)

5ª Questão: Assinale a alternativa em que a grafia do quê, por que, porque, por quê, porquê e/ou
sua justificativa NÃO estão corretas:
a) Ela não veio porque perdeu o vôo - porque introduz uma causa.
b) Vai fazer o quê? O quê está em fim de frase.
c) Digam-me por que o parlamentar sumiu. Por que introduz uma interrogativa indireta. 
d) Não se justifica o porquê da sua ousadia - porquê introduz uma finalidade, equivalendo a para

que.

6ª Questão: Releia o texto “Vai fazer o quê?” para analisar as proposições abaixo, assinalando, em
seguida, a alternativa correta:
I. No período “O sentimento de resignação que está por trás dessas três frases começa (...)”, a

expressão sublinhada remete às frases do início do texto. 
II. No período “Pode-se até compreender a resignação, pois já faz nove anos que a crise no setor

se arrasta, com um número absurdo de atrasos e cancelamentos de vôos, sem que se descortine
uma solução para ela.”, o pronome (anafórico) ela remete à expressão “a resignação.”

III. No período “A aceitação do estado de caos nos aeroportos como um fato da vida precisa ser
combatida por todos os cidadãos.” O sujeito é composto. 

IV. No período “Tão prioritária pelo fato de por aqui inexistir uma rede ferroviária digna (...)”, a
expressão sublinhada remete à aviação. 
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a) I, II, III
b) I, IV
c) II, III
d) II, IV

7ª Questão: Todas as palavras e sua justificativa, em cada alternativa, estão corretas, EXCETO:
a) até, entrará, avós, parabéns – são oxítonas terminadas em a, e, o (seguidas ou não de s), ens 
b) contrário, aéreo, eficiência, prioritária – são paroxítonas terminadas em ditongo.
c) crônicos, vítimas, república, alucinógenas – são proparoxítonas.
d) trás, três, está, só – são monossílabas tônicas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de –s.

 
8ª Questão: Após analisar cada uma das palavras abaixo, assinale a alternativa correta no que diz
respeito ao processo de formação de palavras:
I. Abster = prefixação;    entristecer = parassintética;    burocracia = hibridismo.
II. Chuveiro = sufixal;    burocracia = parassintética;    entardecer = Parassintética.
III. Refazer = prefixação;    quarta-feira = justaposição;    embora = aglutinação.
IV. Amoroso = sufixação;    resgate = derivação regressiva;    vaivém = justaposição.
V. Salário-família = justaposição;    malmequer = aglutinação;    pesca = derivação imprópria.

a) II, IV, V
b) I, II, III
c) I, III, IV
d) II, III, V

9ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa em que a redação das frases
obedece às normas gramaticais:
I. Tenho certeza que a festa será excelente.
II. Duvido de que os parlamentares votem a favor do aumento do salário dos trabalhadores.
III. Os candidatos estão confiantes em que serão aprovados.
IV. O jogador desobedeceu as normas determinadas pelo juiz.
V. Lembre-se de que seu objetivo é terminar bem a prova.

a) II, III, IV
b) II, III, V
c) I, V
d) I, III, IV

10ª Questão: Assinale a alternativa em que o emprego (ou não) da crase NÃO está de acordo com a
norma da gramática:
a) Assisti à última peça de Nélson Rodrigues.
b) Refiro-me a Vossa Senhoria.
c) Os que assistiram à peça chegaram a aplaudi-la de pé.
d) Não aderimos a mobilização dos funcionários municipais.
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11ª Questão: Analise os períodos compostos abaixo e assinale a alternativa que indica
corretamente os processos sintáticos pelos quais as orações se relacionam:
a) O refrão Boca da Noite (Paulo Vanzoline):

Vi um rosto na janela,
Parei na beira da estrada,
Cheguei na boca da noite,
Saí de madrugada, 
é formado por orações coordenadas sindéticas e assindéticas.

b) Economize, pague as contas e mostre a todos que você é capaz de honrar seus compromissos
(coordenação e subordinação).

c) Entre a primeira e a segunda orações do refrão acima transcrito há mais do que relação de soma,
adição; há relação de significado de subordinação.

d) Em “Queremos um país melhor e um povo mais feliz”, os termos sublinhados estão coorde-
nados entre si, atuando respectivamente como objeto direto e objeto indireto.

12ª Questão: Assinale a alternativa correta em relação ao exposto a seguir: Em “Corpos
irreconhecíveis qualificados pelo Instituto Médico-Legal”, os termos destacados têm, na seqüência,
funções sintáticas de: 
a) Objeto direto, complemento nominal
b) Adjunto adnominal, agente da passiva
c) Adjunto adnominal, objeto indireto
d) Adjunto adverbial, agente da passiva

13ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa cuja redação obedece à norma
culta da língua:
I. Existe a possibilidade de eles participarem da assembléia.
II. A opinião pública exibe alto grau de tolerância devido ao fato dele ter mantido a inflação sob

controle.
III. O que me faz crer no futuro é o fato de ela ter aceitado candidatar-se.
IV. A questão consiste nos brasileiros serem mais criteriosos em relação aos políticos.

a) II, III, IV
b) I, IV
c) II, III
d) I, III

14ª Questão: Assinale a alternativa gramaticalmente correta:
a) Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na igreja um devoto forte, sem

chapéu, trazendo pelo braço sua mãe, já idosa.
b) Ele foi tão gentil, que deixou-me pasmado.
c) Se utiliza o e-mail para comunicação rápida. 
d) Se for a festa, avise-me.
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15ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa em que o pronome pessoal
oblíquo substitui corretamente o termo destacado.
I.  Sempre se encontra um jeito de perdoar aos empresários inadimplentes.
   Sempre se encontra um jeito de perdoá-los. 
II.  Agradeço aos convidados porque vieram à minha festa.
     Agradeço-lhes porque vieram à minha festa.
III. Paguei a prestação do imóvel ao proprietário.
       Paguei-a ao proprietário.
IV. Sua opinião não agrada aos que não querem quaisquer mudanças.
      Sua opinião não os agradam.
V.  Aspirávamos a melhores condições de vida quando elegemos o candidato.
     Aspirávamos a elas quando elegemos o candidato.

a) I, III, IV
b) III, IV
c) I, II, V
d) II, III, V

16ª Questão: Faça correspondência entre as duas colunas, preenchendo a coluna II com a função
que se aplica na frase da coluna I e assinale a alternativa correta:
     Coluna I                                        Coluna II:
1. A criança ficou decepcionada. (     ) verbo transitivo direto e indireto
2. A mãe ficou em casa. (     ) verbo transitivo indireto
3. Referiam-se à operação moeda verde. (     ) verbo de ligação
4. Fui favorável ao aluno. (     ) complemento nominal
5. Você precisa passar a boa notícia aos colegas.    (     ) verbo intransitivo

a) 5,  3,  1,  4,  2
b) 2,  3,  4,  1,  5
c) 3,  5,  4,  1,  2
d) 5,  1,  3,  4,  2

17ª Questão: Assinale a alternativa cujas proposições apresentam infração à norma culta, entre os
chamados vícios de linguagem.
I. Fazem três anos que tento passar no concurso.
II. O estudante entregou a pesquisa com atraso.
III. Paguei vinte reais por cada.
IV. Não se esqueçam de colocar sua rubrica em cada página da prova.
V. Ela tinha muito afazeres.

a) I, III, IV
b) I, III, V
c) II, IV
d) II, III, V
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18ª Questão: Tomando em consideração as orientações dadas entre os parênteses, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Se tu repuserdes o dinheiro, te perdoarei. (repor – futuro do subjuntivo)
b) Digite a sua senha sem pedir ajuda. (digitar – imperativo)
c) Você me faria uma favor? (fazer – futuro do pretérito)
d) Farei o trabalho se tiver tempo. (ter – futuro do subjuntivo)

19ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Em Que se descortine, a próclise está correta.
b) Em Pode-se até compreender a resignação, o pronome enclítico obedece à norma culta da

língua.
c) Na palavra vôos ocorre hiato entre uma vogal tônica e uma vogal átona.
d) Em Já faz nove meses, a concordância está incorreta.

20ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as proposições apresentam ambigüidade:
I. O Avaí venceu o Figueirense jogando em casa.
II. O pai viu o incêndio do prédio.
III. No momento, meu sentimento é de desolação.
IV. Vi uma foto sua no aeroporto.
V. Vi com meus próprios olhos a terrível cena do acidente aéreo. 

a) II, III, V
b) II, III
c) III, IV, V
d) I, II, IV
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Geografia
21ª Questão: Assinale a alternativa correta.
No mundo globalizado muitos países vêem suas economias cada vez mais comprome-tidas com o
endividamento e o empobrecimento social de sua gente. Os motivos são os mais varia-dos – razões
políticas, ideológicas, econômicas, religiosas etc.
Neste particular, países africanos, latino-americanos e asiáticos se vêem forçados a ter parcela de
suas populações emigrando para buscar oportunidades em outros países, principalmente naqueles
mais desenvolvidos, mas há também os que buscam refúgio em economias tão pobres quanto as
suas.
Assim, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo mudam de fronteira todos os anos.
Podemos então dizer que:
I. Os Estados Unidos da América do Norte estabeleceram uma barreira ao longo da fronteira sul

para impedir a saída de americanos em direção ao México. 
II. A migração de africanos em direção à Europa se dá principalmente pelo fato de a União

Européia abrir as portas aos mais pobres numa atitude humanitária, sendo a França o país mais
tolerante nesta questão. 

III. No passado, muitos japoneses emigraram para o Brasil, mas hoje, numa situação reversa,
muitos dos descendentes de migrantes japoneses no Brasil retornam ao Japão em busca,
principalmente, de oportunidade de trabalho e renda, sendo chamados de dekasegi.  

IV. Com o fim da União Soviética, muitos russos emigraram para países desenvolvidos oferecendo
seu expertise. Essa migração seletiva se deu em função do desmonte de órgãos militares e
acadêmico-científicos que dispensaram milhares de cientistas e especialistas diversos, os quais
buscaram alternativas fora do país.  Esse movimento é chamado de perestroika. 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

22ª Questão: Assinale a alternativa correta.
O Brasil tem uma das maiores disparidades de renda do planeta, e em alguns momentos já foi
apontado como o campeão mundial. Este não é um título honroso. O Brasil, porém, tem sido
classificado como uma das maiores economias do mundo, já tendo ostentado o título de 8ª maior
economia do mundo. Podemos dizer, então, que:
I. A baixa escolaridade, o desemprego, a má administração e a corrupção são alguns dos

principais fatores explicativos dessa situação.
II. O fato de Portugal, e não a Inglaterra, ter colonizado o Brasil, determinou definitivamente esse

desempenho negativo.
III. A distribuição mais justa da renda resulta principalmente dos programas assistências do

governo – bolsa escola, bolsa família, fome zero etc. e, portanto, a disparidade de renda só será
resolvida com mais assistencialismo governamental. 

IV. O Brasil, dada a sua dimensão geográfica, jamais será um país desenvolvido, conforme a teoria
do determinismo geográfico, levando a crer que a disparidade de renda é inerente ao subdesen-
volvimento e à geografia de uma determinada nação.
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a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

23ª Questão: Assinale a alternativa correta.
A questão ambiental é uma preocupação cada vez maior em todo o mundo. O Brasil, dada a sua
dimensão e a complexidade de seus ecossistemas maiores – região costeira e mar, cerrado, pantanal,
região amazônica e mata atlântica, além de muitos outros, vem desenvolvendo esforços para tratar
das questões resultantes das intervenções passadas bem como promover a prevenção no futuro trato
das questões pertinentes ao meio ambiente. Dentro do contexto da problemática ambiental podemos
dizer que: 
I. No Brasil, o fortalecimento do programa do álcool para uso veicular (etanol) vem

acompanhado da diminuição da exploração do petróleo nacional e objetiva formar um estoque
de combustível fóssil para o futuro.

II. A região amazônica, dada a grandeza e a pujança de seus recursos naturais, é uma área de forte
resistência natural às investidas de ocupação a que está sujeita, recuperando-se facilmente dos
danos a ela causados. 

III. A Zona da Mata, situada no Nordeste, faz parte das intenções do governo como área prioritária
do programa de implantação de novas usinas de álcool.

IV. A criação do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação, subtraindo do IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) algumas de suas
responsabilidades, veio facilitar as ações do governo em suas investidas ambientais
relacionadas aos grandes projetos (hidrelétricas, por exemplo), pois fragiliza as ações contrárias
às suas intenções.

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
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24ª Questão: Assinale a alternativa correta.
O Plano Diretor Urbano é um instrumento de planejamento e condução do cresci-mento de uma
cidade. Há alguns anos (governo de Fernando Henrique Cardoso) foi criado o Estatuto das Cidades
(O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, entrou em vigor no dia 10 de outubro
de 2001 e regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988), lei que define e dá
as diretrizes relativas ao uso do solo urbano. Dentre as prerrogativas do Estatuto das Cidades está a
preocupação com o crescimento das cidades dentro de critérios de sustentabilidade ambiental.
Adotados tais critérios, a saúde das cidades seria melhorada e seus habitantes viveriam em um
ambiente urbano de melhor qualidade. Assim, podemos dizer que:
I. No Brasil, em função da referida lei, as cidades terão, todas, indistintamente, que elaborar ou

atualizar seus planos diretores.
II. Zona urbana, no Brasil, se refere apenas aos distritos centrais das cidades (distritos sedes), e

somente estes estão sujeitos à nova lei. 
III. Todas as cidades acima de 20 mil habitantes (além de outras categorias especiais) estão sujeitas

ao Estatuto das Cidades quanto à obrigatoriedade de elaborarem ou reformulares seus planos
diretores. 

IV. O Estatuto das Cidades dá aos poderes executivos e legislativos locais total liberdade de
condução de suas políticas urbanas, dispensando outros agentes do processo, como por
exemplo, audiências públicas são coisa do passado!  

 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

25ª Questão: Assinale a alternativa correta.
A divisão do espaço brasileiro em unidades denominadas estados contempla, atualmente, a
existência de 26 estados e um distrito federal (Brasília), mas nem sempre foi assim. Há algumas
décadas atrás o país era dividido em estados e territórios. Estes últimos passaram a estados e
ganharam toda a estrutura administrativa e política para tal, deixando de ser unidades de hierarquia
inferior. Novos estados também foram criados (Tocantins e Mato Grosso do Sul, por exemplo).
Hoje já se ensaia a criação de novos estados (6 novas unidades), o que elevaria consideravelmente o
custo da máquina administrativa do país. Se aprovados, eles vão agravar o inchaço do Legislativo,
abrindo 144 cadeiras de deputado estadual, 48 vagas de deputado federal e 18 de senador, além dos
custos resultantes da implantação dos poderes executivo e judiciário. A pressão política é grande,
encontrando também respaldo nas populações locais. Essas futuras unidades, se implantadas:
I. Serão todas localizadas no estado do Amazonas, já que este tem área suficientemente grande

para abrigá-las. 
II. O Sul será contemplado com uma única unidade – o estado do Contestado. 
III. Duas unidades serão implantadas no Sudeste – a região economicamente mais forte do país.
IV. Os novos estados deverão ser todos implantados nas regiões Nordeste, Centro Oeste e Norte do

país. 
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a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

História
26ª Questão: Assinale a alternativa correta.
Após o fim da Guerra Fria, e o fim da União Soviética, a Rússia saiu como o grande perdedor na
disputa pelo poder hegemônico mundial face às novas acomodações políticas internacionais. De sua
esfera imediata de influência saíram países que hoje fazem parte da União Européia, por exemplo.
Os Estados Unidos, a União Européia e a China ganharam novas parcerias e ampliaram suas áreas
de influência. A Rússia, no entanto, agora se volta contra a submissão anunciada pelo Ocidente,
implantando uma política externa agressiva e uma política interna de linha dura, resultando no
seguinte quadro: 
I. O governo russo desenvolveu forte parceria com o Japão para contrapor o poder da China. Esse

tratado é chamado de Glasnost. 
II. A América Latina vive hoje uma situação caracterizada pelo fortalecimento de posiciona-

mentos político-ideológicos. A Rússia, antes incentivadora de movimentos revolucionários na
região, quando ainda liderava a extinta União Soviética, agora, mas do que nunca, fortalece
seus laços com a economia e a política locais, financiando a guerrilha na região.

III. A União Soviética, já passando por sérias dificuldades, limitou seu apoio irrestrito a Cuba,
cortando o suporte financeiro que dava aos cubanos, quando da visita do então líder
Gorbatchov à ilha caribenha.

IV. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO ou «Pacto Atlântico») foi criada pelo
Tratado do Atlântico Norte, assinado em 4 de Abril de 1949, e tem a Rússia como seu principal
líder. 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
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27ª Questão: Assinale a alternativa correta.
As minorias fazem uma das mais importantes questões contemporâneas no Brasil. Os agrupamentos
indígenas e as comunidades quilombolas acabaram se tornando importantes fatores nas novas
relações sociais, e de reordenamento dos espaços, também. Neste sentido, a área hoje demandada
pelas comunidades quilombolas superam, no seu conjunto, a área do estado de São Paulo, e vem
promovendo um verdadeiro embate político, sócio-cultural e espacial em algumas áreas, resultando
num dos maiores embates fundiários da história recente do País. Os quilombos são comunidades
habitadas por descendentes de escravos de origem africana que foram trazidos para o Brasil. Assim: 

I. Dadas as dificuldades burocráticas e políticas, neste momento existem 55 comunidades que se
identificam como remanescentes de quilombos e reivindicam a legalização de suas terras.

II. A Fundação Cultural Palmares, instituição encarregada de receber os pedidos de reconhe-
cimento das comunidades quilombolas, já oficializou mais de 1.000.

III. As comunidades quilombolas se formaram no século XX a partir da expulsão dos habitantes
afro-descendentes das periferias das grandes cidades. 

IV. O sistema de cotas nas universidades determina vagas nos cursos para a população afro-
descendente a partir do número de comunidades quilombolas em cada região do país.

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

28ª Questão: Assinale a alternativa correta.
Nos séculos XVIII e XIX, quando a Europa enfrentava sérios problemas sociais, muitos de seus
habitantes, de forma espontânea ou de forma planejada por empresas de migração, partiram para os
chamados países do novo mundo – as Américas. Neste sentido, podemos declarar que:
I. Habitantes de diversas regiões da península itálica, descontentes com as condições econômico-

sociais então reinantes, fundaram, no sul do Brasil, diversas colônias, as quais desapareceram
após a chegada dos alemães.  

II. Os alemães se instalaram no Sul do Brasil, mas posteriormente migraram internamente para o
Nordeste, onde encontraram uma geografia semelhante àquela de onde saíram na Alemanha.

III. Os Japoneses se instalaram principalmente no Estado de São Paulo, e seu movimento
migratório para o Brasil se deu no século XVIII. 

IV. O litoral de Santa Catarina, em especial Desterro, recebeu muitos casais açorianos, para cá
trazidos de forma organizada, deixando uma profunda marca cultural que se consolida cada vez
mais.

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
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29ª Questão: Assinale a alternativa correta.
A chamada Revolução de 1930 foi um movimento armado sob a liderança dos estados de Minas
Gerais e Rio Grande do Sul, e que resultou na deposição do presidente Washington Luís. Esses dois
estados indicaram um nome próprio para concorrer ao cargo de presidente da república, levando
São Paulo a contrapor-se ao movimento, também conhecido como política do café com leite, e
indicou um outro candidato à presidente da república. Qual foi o candidato vitorioso nas eleições de
1930 e qual o candidato que assumiu a presidência do “governo provisório” em 03/11/1930,
marcando o fim da República Velha, nesta ordem?
I. Café Filho e Getúlio Vargas
II. Júlio Prestes e Getúlio Vargas
III. Café Filho e Washington Luís. 
IV. Nereu Ramos e Getúlio Vargas

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

30ª Questão: Assinale a alternativa correta.
O Brasil, pós Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, passou a operar sob novos alicerces
políticos, ideológicos e econômicos, pois uma nova ordem mundial se estabeleceu. Dentre os
grandes nomes da política nacional e algumas de suas grandes “obras”, temos:
I. Juscelino Kubitchek – a implantação da moderna indústria automobilística nacional e a

construção de Brasília. 
II. Jânio Quadros – transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília e construção

da rodovia transamazônica.
III. Getúlio Vargas - criação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, além de estabelecer, pela

primeira vez, uma marcante política social assentada no salário mínimo. 
IV. Diversos governos militares (Castelo Branco, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e Costa e

Silva) que sucederam a Jânio Quadros - Siderúrgica de Volta Redonda, Álcalis de Minas e
Petrobrás.

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
   
NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO E DE LEGISLAÇÃO

31ª Questão: Assinale a alternativa correta à luz do Código de Processo Penal:
a) A defesa do menor acusado sem defensor constituído cabe ao Ministério Público.
b) Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor.
c) A falta de comparecimento do defensor a qualquer ato processual importa em adiamento da sua

realização.
d) Estando o réu preso, será requisitada sua apresentação em juízo para proceder à sua citação.
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32ª Questão: Aquele que dá causa a instauração de processo judicial contra alguém, imputando-lhe
crime de que o sabe inocente, comete:
a) patrocínio infiel.
b) denunciação caluniosa.
c) falso testemunho.
d) fraude judicial.

33ª Questão: Qual o crime comete funcionário público que se apropria, em proveito próprio, de
valor ou bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo:
a) sonegação
b) concussão
c) peculato
d) usurpação

34ª Questão: No processo civil, o ato pelo qual o juiz dá andamento ao feito denomina-se:
a) despacho
b) sentença
c) proposição
d) intervenção

35ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto ao “pedido” à luz do Código de Processo Civil:
a) é vedado formular pedido genérico.
b) deve ser interpretado de forma extensiva.
c) após o protocolo da inicial, ao autor só é lícito alterá-lo com autorização do juiz.
d) deve ser certo e determinado.

36ª Questão: No processo civil, é correto afirmar quanto ao início da contagem do prazo:
a) quando houver vários réus, da data da juntada do primeiro mandado citatório cumprido.
b) quando a citação for pelo correio, da data da juntada aos autos do aviso de recebimento.
c) quando o ato se realizar em cumprimento de carta precatória, da data em que se deu seu

cumprimento na comarca deprecada.
d) quando da citação por edital, da data da publicação do mesmo na imprensa oficial.

37ª Questão: É correto afirmar quanto à impugnação do valor da causa:
a) deve ser realizada no prazo da contestação
b) suspende o curso do processo
c) somente se admite nas causas de procedimento ordinário
d) corre nos mesmos autos do processo principal

38ª Questão: No processo civil, a peça processual em que o réu argüi a sua defesa quanto ao mérito
da causa denomina-se:
a) exceção
b) impugnação
c) contestação
d) convenção



15

39ª Questão: Dentre as hipóteses abaixo, assinale a alternativa em que o juiz, no processo civil,
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
a) quando houver revelia.
b) quando houver necessidade de produzir provas.
c) quando não houver necessidade de reconstituição dos fatos.
d) quando não houver necessidade de inspeção judicial ou prova pericial.

40ª Questão: No processo civil, é correto afirmar quanto à audiência:
a) sempre deverá ser pública.
b) o poder de polícia cabe ao Ministério Público, que pode inclusive requisitar força policial para

manter a ordem.
c) antes de iniciar a instrução, versando o litígio sobre direitos disponíveis de caráter privado, o

juiz tentará conciliar as partes.
d) não pode ser adiada.

41ª Questão: À luz do Código de Processo Civil, assinale a alternativa que NÃO contém um dos
efeitos da citação válida:
a) constitui em mora o devedor
b) induz litispendência
c) faz litigiosa a coisa
d) torna o juízo competente para a causa

42ª Questão: Na execução civil, como se denomina o ato que visa individualizar a responsabilidade
executiva mediante a apreensão material, direta ou indireta, de bens pertencentes ao devedor:
a) arrolamento
b) penhora
c) retenção
d) remoção

43ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto aqueles que podem realizar lance na alienação
de bens em hasta pública:
a) ascendentes do devedor principal.
b) curadores quanto aos bens confiados à sua guarda.
c) servidores e auxiliares da justiça.
d) os mandatários quanto aos bens cuja administração estejam encarregados.

44ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém processos que devem correr em segredo de
justiça:
a) que dizem respeito à guarda de menores
b) que dizem respeito a alimentos
c) que dizem respeito à anulação de atos administrativos
d) que dizem respeito à filiação 
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45ª Questão: No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar:
a) a aplicação das sanções penais nela previstas independe da efetiva ocorrência de dano ao

patrimônio público.
b) as ações destinadas a levar a efeito as sanções nela previstas aos que exercem cargo eletivo

prescrevem em 5 (cinco) anos, a contar da data do fato lesivo.
c) a perda da função pública se efetiva com a publicação da sentença condenatória.
d) a fim de afastar a responsabilidade civil e penal do agente, é permitida transação, desde que esta

ocorra antes do julgamento da ação.

46ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil deve visar a
formação de uma comunidade latino-americana de nações, buscando a integração dos povos em
alguns aspectos, EXCETUANDO-SE: 
a) a integração cultural
b) a integração social
c) a integração econômica
d) a integração constitucional

47ª Questão: NÃO constitui um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas
suas relações internacionais:
a) defesa da paz
b) autodeterminação dos povos
c) pluralismo político
d) repúdio ao terrorismo e ao racismo

48ª Questão: Nos estritos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta:
a) a propriedade deve atender à sua função econômica.
b) a propriedade deve atender à sua função social.
c) a propriedade deve atender à sua função pública.
d) a propriedade deve atender à sua função política.

49ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que contém pessoas
inelegíveis:
a) os maiores de 60 (sessenta) anos de idade
b) os militares
c) os naturalizados
d) os analfabetos

50ª Questão: Assinale a alternativa que contém cargo privativo de brasileiro nato:
a) Prefeito
b) Ministro do Supremo Tribunal Federal
c) Governador
d) Senador
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51ª Questão: São brasileiros natos:
a) os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de

seu país.
b) os nascidos no estrangeiro, de pai e mãe apátridas, desde que venham residir no país.
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, que opte pela nacionalidade brasileira.
d) os nascidos no país, mesmo que de pai e mãe estrangeiros que estejam a serviço do seu país.

52ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta no que se refere à
Administração Pública:
I. A nomeação para cargos públicos deve necessariamente ser procedida de concurso público de

provas.
II. A lei pode estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade

temporária de excepcional interesse público.
III. Os vencimentos dos cargos no Poder Legislativo e no Poder Judiciário podem ser superiores

aos do Poder Executivo, desde que haja previsão em lei ordinária.
IV. É vedada qualquer acumulação de cargos públicos.
V. O servidor público pode exercer mandato eletivo.

a) As proposições I e III estão corretas
b) As proposições III e IV estão corretas
c) As proposições II e V estão corretas
d) As proposições I e V estão corretas

53ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto à Administração Pública Estadual:
a) a administração pública estadual compreende apenas os órgãos vinculados ao Poder Executivo.
b) os atos da administração pública devem obedecer, entre outros, os princípios da legalidade,

pessoalidade e publicidade.
c) nos processos administrativos, qualquer que seja seu objeto, as decisões prescindem de

motivação.
d) todo agente público estadual é obrigado, na posse, exoneração ou aposentadoria, declarar seus

bens.

54ª Questão: A União e os Estados podem legislar concorrentemente em algumas matérias.
Assinale a alternativa que contém matéria que o Estado de Santa Catarina NÃO pode legislar
concorrentemente com a União:
a) registros públicos
b) junta comercial
c) custas e serviços forenses
d) procedimentos em matéria processual
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55ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto à Administração Pública do Estado de Santa
Catarina:
a) as sociedades de economia mista fazem parte da dita Administração Pública Direta.
b) a autorização para instituição de fundação pública depende de lei específica.
c) a criação de subsidiárias de empresas públicas pode ser feita sem autorização legal específica.
d) a participação de entidades da Administração Pública Indireta em capital de empresas privadas

depende de autorização do Poder Executivo.

56ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, NÃO detém a iniciativa das leis ordinárias:
a) o Governador do Estado
b) o Tribunal de Justiça
c) o Tribunal de Contas
d) o Procurador-Geral de Justiça

57ª Questão: NÃO detém legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei
estadual ou municipal contestada em face da Constituição Estadual:
a) o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
b) o Governador do Estado
c) os partidos políticos com representação na Assembléia Legislativa
d) as entidades de classe de âmbito estadual

58ª Questão: No Estado de Santa Catarina, qual a lei que dispõe sobre a estrutura e funcionamento
do Poder Judiciário e a carreira da magistratura:
a) Lei de Organização Judiciária
b) Lei Orgânica Jurisdicional
c) Lei Complementar Judiciária
d) Lei das Diretrizes Judiciais

59ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, os processos de crime de responsabilidade
contra o Governador do Estado são de competência:
a) do Tribunal de Justiça
b) das Câmaras de Direito Público Reunidas do Tribunal de Justiça
c) da Assembléia Legislativa
d) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça

60ª Questão: A representação judicial e extrajudicial do Estado de Santa Catarina é atribuição do:
a) Secretário da Justiça do Estado
b) Procurador-Geral do Estado
c) Advogado-Geral do Estado
d) Procurador-Geral da Justiça
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61ª Questão: De acordo com o Código de Normas, assinale a alternativa que NÃO contém um dos
livros obrigatórios nos cartórios cíveis:
a) de visitas e correições
b) de carga para advogados
c) de remessa dos autos ao promotor de justiça
d) de registro de testamentos

62ª Questão: No que tange às citações e intimações, assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Normas da Corregedoria:
a) as intimações de militares e funcionários públicos devem ser procedidas mediante requisição ao

superior hierárquico.
b) as pessoas jurídicas de direito público devem preferencialmente ser citadas via postal.
c) nas execuções fiscais, a intimação do representante da fazenda pública é feita pelo Diário da

Justiça.
d) na esfera criminal, estando o réu solto, sua citação pode ser realizada pelo Correio.

63ª Questão: Ainda de acordo com o Código de Normas, assinale a alternativa correta:
a) nos processos em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade superior ou igual a

60 (sessenta) anos, deve ser afixada etiqueta na capa com os dizeres “preferencial segundo com
a lei no. 10.741/2003.”

b) as petições arrolando testemunhas podem ser apresentadas no protocolo unificado, desde que o
sejam nos 5 (cinco) dias úteis anteriores à audiência.

c) os benefícios da justiça gratuita incluem os honorários dos tradutores e peritos.
d) decorridos 10 (dez) anos do trânsito em julgado, os autos de processos cíveis criminais podem

ser eliminados, independentemente da matéria de que tratem.

64ª Questão: Quanto à escrituração e termos processuais, assinale a alternativa correta:
a) o escrivão pode desentranhar peças e documentos dos autos independentemente de autorização,

desde que certifique o erro na sua juntada.
b) as folhas dos autos devem ser numeradas e rubricadas pelo escrivão, preferencialmente com o

carimbo do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
c) havendo interposição de recurso, a mesma deverá ser certificada nos autos, sob pena de

responsabilidade do funcionário que não a procedeu.
d) em casos urgentes, como a ausência do juiz da Comarca, o escrivão pode subscrever alvarás de

soltura e mandados de busca e apreensão.

65ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) A alteração do número de membros do Tribunal de Justiça depende de proposta de seu Órgão

Especial.
b) As comarcas são classificadas em 4 (quatro) entrâncias: inicial, intermediária, final e especial.
c) Nas comarcas com mais de uma vara, a direção do foro compete necessariamente ao juiz mais

antigo.
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d) As Casas da Cidadania são órgãos de colaboração do Poder Judiciário com competência para
processar e julgar causas de menor complexidade.

66ª Questão: No que se refere à Justiça de Paz, assinale a alternativa correta:
a) é composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 (quatro)

anos.
b) constitui-se num órgão de apoio do Tribunal de Justiça e tem atuação nas comarcas com mais de

uma vara.
c) podem exercer atribuições conciliatórias em questões que envolvam filiação e anulação de

casamento.
d) entre sua atribuições jurisdicionais, inclui-se a elaboração de normas destinadas à melhoria dos

serviços judiciários e da prestação jurisdicional.

67ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto às atribuições do Conselho Nacional de
Justiça:
a) receber e conhecer reclamações contra membros do Poder Judiciário.
b) apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder

Judiciário.
c) propor providências que julgar necessárias para o cumprimento do Estatuto da Magistratura.
d) homologar os Regimentos Internos dos Tribunais Federais e Estaduais.

68ª Questão: Constitucionalmente, a quem é atribuída competência para processar e julgar pedido
de extradição solicitado por Estado estrangeiro:
a) Superior Tribunal de Justiça
b) Tribunal Regional Federal da região onde o estrangeiro se encontra detido
c) Tribunal Federal de Recursos
d) Supremo Tribunal Federal

69ª Questão: NÃO constitui efeito decorrente dos atos de improbidade administrativa:
a) cassação de direitos políticos
b) indisponibilidade de bens
c) ressarcimento ao erário
d) perda de função pública

70ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto às normas para licitações e contratos da
Administração Pública:
a) subordinam-se às normas da lei das licitações apenas os órgãos da Administração Pública

Direta, excluindo-se as entidades controladas pelo poder público.
b) a concorrência constitui modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial

de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos exigidos pelo edital para a
execução do seu objeto.

c) a licitação corre em sigilo, sendo acessível ao público apenas o edital e o resultado final do
certame.

d) a incidência da lei tem lugar apenas em se tratando de compra e venda de bens e de contratação
de serviços especializados pela Administração Pública.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

71ª Questão – Sobre o navegador Internet Explorer 7.0, versão em português, na sua configuração
padrão original, é INCORRETO afirmar que:
a) Pode ser configurado para que os pop-ups sejam exibidos em guias (abas) ao invés de janelas

diferentes do navegador.
b) Não permite que seja desabilitada a navegação com guias (abas).
c) Pode ser configurado para bloquear todos os cookies de todos os sites.
d) Oferece o recurso “Guias rápidas”, disponível quando há mais de uma guia (aba) aberta. Esse

recurso faz com que todas as páginas abertas sejam exibidas como miniaturas. 

72ª Questão – Com relação aos recursos do sistema operacional Windows XP, na configuração
padrão em português, é correto afirmar:
a) É possível bloquear a barra de tarefas, evitando que ela seja movida para outro local da área de

trabalho.
b) É possível criar um arquivo com o nome “Edital 26/2007.txt” através do Windows Explorer.
c) Ao limpar a lista de documentos recentes, a partir das propriedades do botão “Iniciar”, esses

documentos são definitivamente excluídos do computador.
d) A janela “Desligar o Computador”, acessada a partir do botão “Iniciar”, oferece as opções “Em espera”,

“Desativar”, “Reiniciar” e “Acessar a Internet”.

73ª Questão – Sobre os aspectos relativos a correio eletrônico (e-mail), assinale a alternativa correta:
a) A opção “CCO” (Com Cópia Oculta) faz com que a mensagem seja enviada em branco, não

sendo possível sua leitura pelo destinatário.
b) Caso não se conheça o endereço eletrônico, é possível enviar uma mensagem digitando no

campo “Para:” o endereço residencial do destinatário, desde que seja especificado o CEP
(Código de Endereçamento Postal) correto.

c) Para enviar mensagens a destinatários de outro país (fora do Brasil), é necessário solicitar
formalmente uma autorização ao governo brasileiro, além de pagar a respectiva TEME (Taxa de
Envio de Mensagem Eletrônica).

d) Spam é o termo usado para referir-se a mensagens de correio eletrônico (e-mail) não solicitadas,
geralmente enviadas para um grande número de destinatários.

As questões 74 a 76 referem-se ao editor de textos Microsoft Word, do pacote de aplicativos
Office XP, versão em português, na sua configuração padrão, o qual será denominado apenas
“Word”.

74ª Questão – Assinale a alternativa INCORRETA, no que diz respeito à utilização de cabeçalhos
e rodapés no Word:
a) É possível inserir imagens em cabeçalhos e rodapés.
b) Permite a definição de um rodapé para as páginas pares e outro diferente para as páginas

ímpares do mesmo documento.
c) É possível a criação de um cabeçalho para a primeira página e outro diferente para as demais

páginas do mesmo documento.
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d) Para excluir um cabeçalho ou rodapé, pode ser utilizada a opção “Excluir cabeçalho/rodapé”

do menu “Ferramentas”.
75ª Questão – Sobre o uso dos recursos do Word, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O acionamento do botão  executa a operação de visualizar impressão do documento.
b) O acionamento do botão  faz com que seja criado um novo documento, em branco.

c) O acionamento do botão  resulta no bloqueio do documento, impedindo que o mesmo seja
alterado.

d) O acionamento do botão  executa a operação de salvar o documento.

76ª Questão – Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta, com relação à
utilização de tabelas no Word:
I. É possível a criação de “tabelas aninhadas”, ou seja, uma tabela dentro de outra.
II. Uma das formas de eliminar o conteúdo de uma tabela é selecioná-la e, mantendo-a

selecionada, pressionar a tecla “Del”.
III. A opção “AutoFormatação de tabela”, faz com que o Word decida automaticamente qual a

melhor formatação para a tabela, de acordo com o conteúdo de suas células.
IV. A opção “Classificar” permite que se ordene os dados tanto em ordem crescente quanto

decrescente. 
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

A questão 77 refere-se à seguinte imagem da planilha eletrônica Microsoft Excel, do pacote de
aplicativos Office XP, versão em português, na sua configuração padrão:
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77ª Questão – Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A aplicação da fórmula SOMA(B4:B5) resulta no valor 404.
b) O nome dos meses do ano, constantes na coluna “Mês” pode ser inserido automaticamente ao se

digitar a palavra “mês” na célula A4 e pressionar a tecla “Enter”.
c) O valor da célula D13 pode ser obtido através da fórmula SOMA(D4:D11).
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d) O símbolo de moeda (R$) à frente dos números da coluna “Valor Unitário” pode ser inserido
através da formatação de células, escolhendo-se a categoria “Moeda”.

78ª Questão – Com relação ao editor de textos Writer, do pacote de aplicativos BrOffice.org,
versão 2.0 em português, na sua configuração padrão, é INCORRETO afirmar que:
a) Permite formatar o texto selecionado em letras maiúsculas, a partir da opção “Alterar

capitalização” do menu “Formato”.
b) Possui o recurso de localização e substituição de texto no documento.
c) Oferece o recurso de verificação ortográfica.
d) Permite a tradução automática de textos para qualquer idioma, através da opção “Tradutor” do

menu “Ferramentas”.

79ª Questão – Com relação ao uso do navegador Internet Explorer 7.0, versão em português, na sua
configuração padrão original, assinale a alternativa correta:
a) Um link deve, obrigatoriamente, estar em formato texto. Não é possível a existência de links em

imagens.
b) A lista de favoritos do navegador é fixa, ou seja, não é possível adicionar novos endereços aos

“favoritos” existentes.

c) O acionamento do botão  faz com que o texto da página exibida seja deslocado para a
esquerda

d) O acionamento do botão  faz com que a página exibida seja atualizada (recarregada).

80ª Questão – Com relação às operações com arquivos e pastas através do Windows Explorer, do
sistema operacional Windows XP, na configuração padrão em português, é correto afirmar:
a) Não é possível copiar ou mover mais de um arquivo ao mesmo tempo. É necessário repetir a

operação individualmente para cada arquivo desejado.
b) Não é possível alterar o nome de um arquivo ou pasta.
c) Para que uma pasta possa ser excluída, é necessário que esteja vazia, ou seja, que não contenha

outras pastas ou arquivos. 
d) Uma pasta pode conter diferentes tipos de arquivos, como documentos, músicas e imagens.
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