
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

T É C N I C O    J U R Í D I C O

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 90 (noventa) 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 n.º 90). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. A rasura implicará a anulação da resposta.

7. Na página de número 27, 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 5 (cinco) 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 25 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 23 de Setembro de 2007.

                                                                                 A COMISSÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Tendências e impactos

São conhecidas as grandes alterações constatadas neste inicio de século nas relações entre
homens e mulheres. Os casamentos diminuíram e o número de uniões informais se multiplicou. Tais
mudanças havidas no comportamento social foram, aos poucos, chegando ao legislador. Os
dispositivos do Código Civil de 1916 foram perdendo força, vindo a sofrer profundas modificações
com a Carta Política de 1988, em face da mudança nos costumes e das marcas evidentes do
desenvolvimento tecnológico. E atingimos a Lei Civil de 11.1.2003, que instiga a opinião pública
guiada por considerações sociais e políticas, afirmando seu alcance de ordem ética, princípio da
intangibilidade da instituição familiar.

No influxo desses pensamentos, marca-se o ponto nodular de que ser mulher é um atributo
pessoal a que, de acordo com o Direito, só algumas leis atribuem relevância jurídica. “A maior
parte da legislação é de gênero neutro. Daí que a igualdade perante a lei não impede práticas
discriminatórias. As leis sobre igualdade de tratamento não produzem, por si sós, resultados iguais
e justos, nem no plano individual, nem no plano coletivo”. 8  9

Extraem-se as denominadas falsas representações, na medida em que a “igualdade perante a
lei” não ocorre, saltando aos olhos que há uma contradição entre essas idéias e a realidade, o que
explica a seleção de caracteres (raça, cor, sexo) a operar marcas sociais que acabam hierarquizando,
segundo uma escala de valores preestabelecidos, os membros de uma mesma sociedade, a qual
termina insitamente hierarquizada e persistindo numa crítica diferenciação de gênero com
resquícios de discriminação contra a mulher. É necessária uma outra avaliação do fenômeno social
e jurídico em direção a uma melhor igualdade, consagrada em todas as Constituições, forte na
resistência à aceitação dos novos papéis desempenhados pela profissionalização feminina,
relegando-se a visão estereotipada que dela por vezes se possa ter.

8 DE SOUZA, Sérgio Alberto. Justiça e mulher trabalhadora: a conquista de um espaço. Revista de Direito do
Trabalho. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, n. 89, p. 21-29, 1995.

9 De fato, a equiparar direitos e obrigações de homens e mulheres, em todos os níveis, o próprio texto
constitucional promove discriminações a favor das mulheres, por exemplo, quando estabelece um prazo mais curto para
a aposentadoria (art. 40 § 10, III, a e b; art. 201, II, § 10; § 70, I, II) ou quando incentiva a mulher ao trabalho (art. 70,
XX) exceções concebidas por razões biológicas e sociais.

CARLIN. Volnei Ivo. A Face Feminina do Direito e da Justiça. Florianópolis: OAB/SC
Editora, 2006, p. 36-37
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1ª Questão: Após ler o texto e refletir sobre o mesmo, analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Uma das comprovações de que se alteraram as relações entre homens e mulheres está na

constatação de que diminuíram os casamentos e aumentaram as uniões informais.
b) Na realidade, nem sempre as idéias de “igualdade perante a lei” se concretizam.
c) A Constituição de 1988 consagrou algumas irrelevantes alterações  nas relações entre homens e

mulheres.
d) A legislação deve levar em conta o fato “de que ser mulher é um atributo pessoal”.

2ª Questão: Tendo presente o pensamento expresso no texto, analise as proposições abaixo e
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Segundo se depreende do texto, ocorrem tanto discriminações que beneficiam como outras que

prejudicam a mulher.
b) Do Código Civil de 1916 ao Novo Código Civil, em vigor desde 11.1.2003, processaram-se

consideráveis mudanças quanto à instituição familiar.
c) A afirmação de que a legislação é “de gênero neutro” significa que há “igualdade perante a lei”,

não admitindo discriminação de direitos e deveres entre homens e mulheres.
d) Ainda persistem hierarquizações sociais, baseadas em sexo, cor ou raça, que encerram formas

de discriminação.

3ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao pensamento do texto:
a) A legislação brasileira das últimas décadas tem-se firmado categoricamente sobre a relevância

de que ser mulher é um atributo pessoal.
b) De acordo com o título, depreende-se do texto que as tendências da vida pessoal e social

causaram impacto sobre a legislação.
c) Persistem ainda visões estereotipadas quanto aos direitos e papéis de homens e mulheres,

exigindo melhor avaliação do fenômeno social e jurídico.
d) O desenvolvimento tecnológico tem exigido mudanças na legislação.

4ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as palavras contêm ditongo:
a) concepção, muitas, ruim, aqui.
b) idéia, falaram,  ninguém, hem! (hein!)
c) reprodução, biônica, nunca, foice.
d) queijo, assembléia, pensantes, moderna.

5ª Questão: As proposições abaixo estão pontuadas de maneiras diferentes. Assinale a alternativa
que corresponde à proposição de pontuação correta.
a) Entreguei ao estagiário, o auxiliar do promotor, o processo que, deve ser analisado.
b) Entreguei ao estagiário o auxiliar do promotor, o processo que deve ser analisado.
c) Entreguei ao estagiário – o auxiliar do promotor, o processo que deve, ser analisado.
d) Entreguei ao estagiário, o auxiliar do promotor, o processo que deve ser analisado.
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6ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que corresponde à melhor
redação, considerando clareza e norma culta da língua:
a) As partes de que se constitui este processo mostram que não é possível reabilitar os direitos

adquiridos, exceto os da ordem pública.
b) As partes de que constituem-se este processo mostram que não é possível reabilitar os direitos

adquiridos, exceto os da ordem pública.
c) As partes que constitui-se este processo mostram que não é possível reabilitar os direitos

adquiridos, exceto os da ordem pública.
d) As partes de que se constitui este processo mostra que não é possível reabilitar os direitos

adquiridos exeto os da ordem pública.

7ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao número de sílabas e à posição da
sílaba tônica:
a) maior   –   dissílaba e paroxítona
b) recorde   –   trissílaba e paroxítona
c) rubrica   –   trissílaba e paroxítona
d) mister   –   dissílaba e oxítona

8ª Questão: Considerando as proposições abaixo, assinale a alternativa em que todas as palavras
estão empregadas/grafadas corretamente:
I. Seu relatório está mau elaborado.
II. Os espectadores saíram satisfeitos do concerto.
III. Nas selas do presídio, em São Pedro de Alcântara, a tensão era enorme na última semana.
IV. Eram flagrantes os sinais de que o político estava na iminência de ser cassado.

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

9ª Questão: Analise os termos destacados nas proposições a seguir e preencha a coluna II de acordo
com a coluna I. A seguir, assinale a alternativa correta.
Coluna I                                                           Coluna II
1. O juiz declarou o político inocente.    (     ) verbo intransitivo
2. O candidato anda preocupado.    (     ) objeto direto preposicionado
3. O réu sumiu.    (     ) predicativo do objeto
4. Esta casa pertence ao governo.    (     ) verbo transitivo indireto
5. Os assaltantes sacaram do revólver.             (     ) predicativo do sujeito
a) 1,    5,    3,    2,    4
b) 5,    2,    4,    1,    3
c) 3,    5,    1,    4,    2
d) 3,    1,    5,    4,    2
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10ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A empresa quer garantias de que você se envolva com o trabalho (oração subordinada substan-

tiva).
II. Trata-se de um bem que não se pode destruir (oração subordinada adjetiva).
III. A peça era muito boa para que eu deixasse de assisti-la (oração subordinada adjetiva).
IV. Não sei se ela virá (oração subordinada adverbial).
V. Durante a greve, todos os funcionários agiram como o sindicato mandava (oração subordinada

adverbial).

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

11ª Questão: Assinale a alternativa em que o emprego da crase está INCORRETA:
a) Houve protestos na chegada do Presidente a Florianópolis.
b) Envio este ofício à Vossa Excelência, Senhor Juiz.
c) Os ladrões forçaram o motorista a voltar à casa do empresário.
d) Prefiro a casa da esquerda à da direita.

12ª Questão: Observando as proposições abaixo, assinale a alternativa em que a ocorrência do
pronome oblíquo obedece à norma culta da língua:
I. A cada dia contraem-se novas dívidas.
II. Eu lhe amo muito.
III. – Não entregaram o relatório a Vossa Senhoria?
       –  Não, não no-lo entregaram.
IV. No processo, não ficou comprovada nenhuma ligação entre tu e ela.
V. Vou-te devolver a caneta após a prova.

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

13ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:
a) A palavra desgoverno não mantém nenhuma semelhança de significação com o substantivo

governo, portanto não são palavras cognatas.
b) As unidades mínimas significativas, isto é, os morfemas, de atualizar; são:  atual-iz-a-r.
c) Na palavra desgoverno foi colocado um afixo (prefixo) antes do radical.
d) A palavra realmente é formada pelas unidades: real-mente (respectivamente: radical, sufixo).
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14ª Questão: Analise as proposições que seguem abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Brasileiro – forma-se com o acréscimo do sufixo -eiro e significa naturalidade.
II. Bebedouro – é nome derivado de verbo, formado pelo sufixo -douro, significa ação ou

resultado de ação.
III. Guloseima – forma-se com o acréscimo do sufixo -eima e significa aquele que tem gula.
IV. Apodrecer – é verbo, cujo sufixo -er indica passagem para um novo estado.
V. Atualmente – é palavra, cujo sufixo -mente é acrescido à palavra atual, para formar advérbio e

exprime a idéia de tempo presente.

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

15ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as palavras se formam pelo processo de
composição:
a) desamor, girassol, riacho, burocracia
b) pichação, otorrinolaringologia, ineficiente, desigualdade
c) desvalorizar, expropriar, beija-flor, televisão
d) eletrocardiograma, outrora, segunda-feira, justaposição

16ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à concordância verbal:
a) Abraçaram-se técnico e atletas, ao final da partida.
b) A maioria dos processos não foi analisada no prazo previsto.
c) Após muito diálogo, tu e teus irmãos tomaremos a decisão.
d) Assiste-se a cenas deprimentes sobre roubos e seqüestros.

17ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à concordância nominal:
a) Muitos candidatos ainda permanecem na sala após o horário de meio-dia e meia.
b) Seguem anexas as petições consideradas adequadas.
c) O Brasil não disponibiliza recursos bastantes para educação e saúde.
d) Ficamos meios chateados com os resultados do concurso.

18ª Questão: Observe a relação entre a regência e o emprego do pronome  pessoal do caso
oblíquo. A seguir, assinale a alternativa que NÃO corresponde à norma culta:
a) O candidato indicado pelo partido não agradou aos eleitores. / O candidato indicado pelo partido

não os agradou.
b) Reclamar junto ao PROCON é um direito que assiste ao consumidor. / Reclamar junto ao

PROCON é um direito que lhe assiste.
c) Já paguei a dívida. / Já a paguei.
d) Isso é indiferente a mim. / Isso me é indiferente.
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19ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Você pergunta o quê vou fazer.
II. O túnel por que deveríamos passar está interditado.
III. Já encontrei o porquê de toda essa desordem.
IV. Não sei por que tenho tanta dor.
V. Seu amigo faltou, por que?

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

20ª Questão: Analise as proposições seguintes e assinale a alternativa que contém vício de
linguagem:
I. Haviam vários livros sobre a escrivaninha.
II. Márcia pediu a Carlos para sair.
III. Gostaria de tocar Beethoven.
IV. Já está na hora. Todos devem entrar para dentro da sala.
V. Pessoas há que vivem em endereço solitário.

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

CONHECIMENTOS GERAIS
Geografia

21ª Questão: O BRASIL é um país de fartos recursos hídricos – 35.000 m³ per capita, enquanto na
Alemanha é de apenas 1.500 m³ per capita, e possui 15% da água doce do mundo. Sua hidrografia é
caracterizada por grandes bacias fluviais que compreendem o rio principal (em nível de altitude
mais baixo) e os seus afluentes (em nível mais alto), bem como toda a superfície drenada por eles.
A drenagem das bacias fluviais brasileiras é exorréica, isto é, o nível de base do rio principal
corresponde ao nível do mar, onde está a foz ou desembocadura dos rios principais. Considerando-
se o aproveitamento hidrelétrico, qual das bacias é a mais importante:
I. Bacia Amazônica
II. Bacia Fluvial do São Francisco
III. Bacia do Paraná
IV. Bacia do Tocantins Araguaia.

Resposta (assinale a alternativa correta):
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a) I
b) II
c) III
d) IV

22ª Questão: O carvão mineral produzido no Brasil é consumido principalmente pelos setores
produtivos siderúrgico e termoelétrico concentrados, respectivamente, nas seguintes regiões do país:
I. Sul e Centro-Oeste.
II. Sul e Norte.
III. Sudeste e Norte.
IV. Sudeste e Sul.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV

23ª Questão: Última muralha da Guerra Fria, a cerca de arame farpado, com mais de 200 km de
extensão, que divide as duas Coréias, começa a ser desmontada. Os governos de Seul e Pyongyang
vêm dando passos importantes em direção à paz e à futura reunificação do país. Muitas reuniões de
cúpula têm acontecido entre as duas nações, e têm sido vistas com euforia por aqueles que sonham
com a reunificação. A reunificação das Coréias tem como forte entrave as diferenças existentes
entre os dois países, a saber:
I. Coréia do Sul - apresenta significativa economia industrial voltada para o mercado externo.
II. Coréia do Norte - é um dos países mais ricos do continente, com grande exportação de matérias

primas e alimentos.
III. Coréia do Norte - mantém um importante setor industrial de bens de consumo voltado para o

mercado interno.
IV. Coréia do Sul - possui complexos industriais pesados de propriedade estatal.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV
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24ª Questão: A fragmentação da antiga Iugoslávia assinalou a extinção do otimismo que se
disseminara em 1989, com a queda do Muro de Berlim. A violenta emergência dos nacionalismos
balcânicos revelou a força das tendências de desagregação e dos particularismos étnicos e culturais
no cenário da globalização. Da desagregação política da Iugoslávia, surgiram novas nações
independentes, como as listadas abaixo, com exceção da:
I. Bósnia-Herzegóvina.
II. Armênia.
III. Croácia.
IV. Macedônia.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV

25ª Questão: Grandes empresas têm buscado a região Nordeste do país como área para implantação
de investimentos de peso, como foi o caso da FORD, com investimentos previstos de R$ 1,2 bilhão
e centenas de empregos gerados. Assim como o caso da Ford, várias outras indústrias se instalaram
no Nordeste brasileiro, muitas das quais de capital estrangeiro. Essa preferência do capital externo
pelo Nordeste brasileiro deve-se, entre outros motivos:
I. Ao atual momento econômico, que tem possibilitado a volta maciça dos migrantes

nordestinos com novos hábitos de consumo, e à presença de abundantes matérias primas
locais.

II. À existência de mecanismos de atração, como isenção de impostos, subsídios e incentivos
fiscais, e à presença de mão-de-obra abundante e pouco organizada do ponto de vista sindical.

III. Ao novo papel do Estado na economia, cada vez mais distanciado do mercado, e à melhoria
generalizada da qualidade da mão-de-obra nordestina.

IV. Ao fim das políticas de incentivos fiscais instituídas na época da Sudene e à densa rede rodo-
ferroviária da região.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV



10

História

26ª Questão: Há quarenta e três anos, mais precisamente em 31 de março de 1964, ocorreu no
Brasil a tomada de poder pelos militares, que depôs o governo então estabelecido. Esse evento teve
conseqüências significativas nas décadas seguintes, comprometendo a vida do país dentro de
preceitos democráticos. Governos déspotas são uma ameaça constante às novas democracias, e para
se consolidarem se valem de instrumentos típicos da tirania. A respeito das medidas do regime que
então se estabeleceu, podemos citar como instrumento por excelência relevante e de impacto maior:
I. O Ato Institucional n° 5, que, entre outras medidas, estabeleceu a censura prévia da imprensa.
II. O Ato Institucional n° 2, de 1965, que previa o pluripartidarismo.
III. A Lei de Censura, que aboliu qualquer restrição à informação.
IV. A adoção do slogan “Brasil - ame-o ou deixe-o”, que objetivava reforçar o sentimento

patriótico no brasileiro sem que o mesmo questionasse a ordem vigente.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV

27ª Questão: A guerra anglo-americana contra o Iraque desconsiderou os apelos internacionais por
uma saída diplomática e a posição do próprio Conselho de Segurança da ONU. Entre os argumentos
dessa coalizão para a guerra estão:
I. A suspeita de que o Iraque estivesse se preparando para atacar Israel, seu inimigo mais

próximo.
II. A necessidade de atacar preventivamente o Iraque antes que ocorressem outros ataques

semelhantes ao 11 de Setembro.
III. O “estado de exceção”, argumento usado pela coalizão para desconsiderar as convenções de

guerra e a posição do Conselho de Segurança da ONU.
IV. A suspeita de que o Iraque tivesse armas de destruição em massa.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV



11

28ª Questão: Em toda a história política do Brasil sempre tivemos a manifestação dos segmentos
populares. Através de movimentos sociais, tais segmentos revelaram insatisfação e reivindicaram
mudanças contra uma ordem social excludente e hierarquizadora. Assinale a alternativa que nomeia
movimentos como os acima descritos.
I. Revolta dos Alfaiates e Movimento dos Sem Terra.
II. Revolta da Armada e Guerrilha do Araguaia.
III. Revolução de 1930 e Ligas camponesas.
IV. Revolução Farroupilha e Cabanagem.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV

29ª Questão: COM EXCEÇÃO DE UMA, as alternativas abaixo apresentam acontecimentos
relacionados às formas de resistência dos escravos negros à dominação escravista na experiência
histórica do Brasil, desde o século XVI. Assim:

I. Ao reivindicarem o direito de "brincar, folgar e cantar", por ocasião do levante no Engenho
Santana de Ilhéus, em 1789, os escravos demonstravam que também lutavam por uma vida
espiritual autônoma.

II. A publicação do livro "O Abolicionismo", de Joaquim Nabuco, em 1883, constituiu-se em
significativo libelo anti-escravista ao afirmar que o escravo e o senhor eram dois tipos
contrários e, no fundo, os mesmos.

III. Foi durante o período da ocupação holandesa no atual Nordeste que o quilombo dos Palmares
consolidou sua posição de "Estado negro" encravado na colônia escravista.

IV. Ocorrida em Salvador no ano de 1835, a revolta dos malês somava-se às revoltas escravas de
1814 e 1816 na Bahia, embora a elas não se comparasse em amplitude.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV
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30ª Questão: Ao compararmos a sociedade brasileira na década de 1970 à sociedade brasileira na
década de 1950, identificamos diversas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais.
Sobre essas transformações, estão corretas as afirmativas abaixo, À EXCEÇÃO DE:

I. A mudança do regime político implicou restrições à cidadania, especialmente quanto ao
exercício do voto.

II. A concentração da população em áreas urbanas ultrapassou a das áreas rurais.
III. O desenvolvimento econômico repercutiu igualmente na melhoria das condições de vida da

população rural e urbana, através da maior distribuição de renda.
IV. O maior desenvolvimento dos meios de comunicação transformou a televisão em um

importante instrumento de integração nacional.

Resposta (assinale a alternativa correta):
a) I
b) II
c) III
d) IV

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

OBSERVAÇÕES:
1. A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação

de pressionar o botão esquerdo do mouse;
2. Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração

padrão em português do Brasil.

31ª Questão: Avalie a seqüência de comandos a seguir, aplicados no sistema operacional Windows
XP, assinalando a alternativa que indica o resultado correto da operação:
I. Clicar no botão “Iniciar”
II. Clicar na opção “Executar...”
III. Digitar “calculadora”
IV. Clicar no botão “OK”

a) A calculadora do Windows é aberta.
b) É exibida uma mensagem indicando que o Windows não consegue encontrar ‘calculadora’.
c) É iniciado o navegador Internet Explorer, exibindo a página padrão de calculadora.
d) A calculadora do Windows é excluída do computador, não sendo mais possível utilizá-la.
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32ª Questão: Com relação ao uso do navegador Internet Explorer 7.0, versão em português, na sua
configuração padrão original, é correto afirmar que:
a) Pressionar a tecla “Ctrl” e, mantendo-a pressionada, pressionar a tecla “F” permite adicionar a

página exibida aos itens do menu “Favoritos”.
b) Os endereços inseridos pelo usuário no menu “Favoritos” são excluídos desse menu quando o

computador é desligado.
c) É possível alterar o número de dias em que as páginas da Web são mantidas no histórico de

navegação.
d) Uma das formas de limpar a lista de favoritos definida pelo usuário é acionando a opção

“Restaurar as configurações padrão” do menu “Ferramentas”.

A questão 33ª refere-se à seguinte imagem do aplicativo Windows Explorer:

33ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) O acionamento do botão  faz com que o Windows Explorer seja encerrado.
b) O acionamento do botão  faz com que a tela aumente de tamanho.
c) O acionamento do botão  permite alterar o modo de exibição dos arquivos.
d) O acionamento do botão  faz com que seja exibido o conteúdo do arquivo

“wikipedia.jpg”.

34ª Questão: “Cookies”, no que se refere ao uso da internet, são:
a) Um tipo de vírus, também conhecido como “Phishing Scan”.
b) A lista de endereços favoritos do usuário na internet.
c) Pequenos manuais com orientações sobre navegação segura.
d) Informações armazenadas por alguns sites no computador do usuário.
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A questão 35ª refere-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”:

35ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) O parágrafo corrente do texto está alinhado à esquerda.

b) Ao selecionar a palavra “pesquisadores” e em seguida clicar duas vezes no botão  a palavra
“estudiosos” é selecionada.

c) A fonte corrente do texto é Arial de tamanho 12.
d) O acionamento do botão  faz com que todo o texto seja exibido em letras maiúsculas.

36ª Questão: Com relação aos recursos de substituir texto do Microsoft Word, do pacote de
aplicativos Office XP, versão em português, na sua configuração padrão, analise as afirmativas a
seguir e assinale a alternativa correta:
I. Por padrão, o Word diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
II. É possível alterar a cor de fonte de uma palavra.
III. Considere que um procedimento de substituição tenha alterado três ocorrências de uma palavra.

Imediatamente após fechar a janela “Localizar e Substituir”, a aplicação do comando
“desfazer” do Word uma única vez restaura as três ocorrências da palavra.

IV. É possível realizar a substituição de marcas de parágrafo e caracteres de tabulação.

a) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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37ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao uso de fórmulas na planilha
eletrônica Microsoft Excel, do pacote de aplicativos Office XP, versão em português, na sua
configuração padrão:
a) A aplicação da fórmula =MÍNIMO(3;18;21;2;14) retorna o valor 2.
b) A aplicação da fórmula =TRUNCAR(34,2;0) retorna o valor 34.
c) A aplicação da fórmula =MÉDIA(10;30) retorna o valor 20.
d) A aplicação da fórmula =ÍMPAR(4) retorna o valor FALSO.

38ª Questão: Sobre a formatação de células na planilha eletrônica Microsoft Excel, do pacote de
aplicativos Office XP, versão em português, na sua configuração padrão, assinale a alternativa
correta:
a) Em uma célula cujo conteúdo é o número 2, a aplicação da formatação “Porcentagem” com

duas casas decimais apresenta como resultado 2,00%.
b) Em uma célula cujo conteúdo é o número 2, a aplicação da formatação “Texto” apresenta como

resultado B.
c) Em uma célula cujo conteúdo é o valor 0,5, a aplicação da formatação “Fração” do tipo

“Máximo de um dígito (1/4)” apresenta como resultado 1/2.
d) Em uma célula cujo conteúdo é a palavra TESTE, a aplicação da formatação “Porcentagem”

com zero casas decimais apresenta como resultado TESTE%.

39ª Questão: Sobre o editor de textos Writer, do pacote de aplicativos BrOffice.org, versão 2.0 em
português, na sua configuração padrão, é correto afirmar que:
a) O acionamento do botão  insere na posição atual do cursor o endereço de correio eletrônico

(e-mail) do usuário.
b) Permite salvar documentos com a extensão “.doc”.
c) Não permite salvar documentos com mais de cinco páginas.
d) Possui o recurso “Word-Uninstallator” que permite excluir do computador do usuário qualquer

versão do Microsoft Word que esteja instalada.
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40ª Questão: Com base na seguinte tela da planilha eletrônica Calc, do pacote de aplicativos
BrOffice.org, versão 2.0 em português, na sua configuração padrão, assinale a alternativa correta:

a) Considere que o valor da célula D5 é resultado da aplicação da fórmula =D3+D4. Nesse caso,
ao ser alterado o valor da célula D3 para R$ 40,00 o valor da célula D5 é alterado
automaticamente para R$ 85,00.

b) O acionamento do botão  organiza os valores da coluna “Produto” em ordem alfabética.

c) O acionamento do botão  divide por 2 todos os valores numéricos da planilha.
d) Considere que o preço de venda de cada produto deve ser 40% maior que o preço de compra.

Nesse caso, o valor da célula E3 pode ser calculado com a aplicação da fórmula =D3+40%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41ª Questão: Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei de introdução ao Código Civil:
a) O fato da lei revogadora ter perdido a vigência automaticamente restaura os efeitos da lei

revogada.
b) As leis não podem ter vigência temporária.
c) Em sendo a lei omissa, o juiz está autorizado a decidir de acordo com a analogia, os costumes e

os princípios gerais de direito.
d) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar trinta dias depois de oficialmente

promulgada.
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42ª Questão: Assinale a alternativa correta à luz do Código Civil:
a) A personalidade começa com a concepção.
b) Os pródigos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil.
c) A morte não pode ser presumida.
d) A menoridade cessa aos 18 anos completos.

43ª Questão: Entre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO contém pessoas jurídicas de direito
privado:
a) Autarquias
b) Fundações
c) Partidos políticos
d) Sociedades

44ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto aos bens, segundo o Código Civil:
a) Consideram-se úteis as benfeitorias que visam impedir a deterioração do bem.
b) Somente a lei pode tornar os bens naturalmente divisíveis em indivisíveis.
c) As energias que tenham valor econômico consideram-se bens imóveis  para efeitos legais.
d) Os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico apesar de ainda não separados do

bem principal.

45ª Questão: De acordo com o Código Civil, considera-se nulo o negócio jurídico:
a) Praticado por simulação.
b) Praticado por coação.
c) Praticado em estado de perigo.
d) Praticado em fraude contra credores.

46ª Questão: No que tange a decadência e prescrição, assinale a alternativa INCORRETA de
acordo com o Código Civil:

a) Os prazos prescricionais não podem ser alterados por acordo entre as partes.
b) Tratando-se de obrigação divisível, a suspensão da prescrição em favor de um dos credores

solidários aproveita os demais.
c) Contra os absolutamente incapazes não corre prazo decadencial.
d) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra seu sucessor.

47ª Questão: Ainda no que se refere à prescrição, é correto afirmar:
a) A citação, ainda que inválida, interrompe a prescrição.
b) Somente a citação ordenada por juiz competente possui efeito de suspender o prazo

prescricional.
c) O juiz deve pronunciar de ofício a prescrição.
d) Qualquer interessado pode alegar prescrição, mas o juiz somente pode  pronunciá-la de ofício se

favorecer a absolutamente incapaz.
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48ª Questão: Assinale a alternativa que contém a afirmação correta quanto ao direito obrigacional
regulado pelo Código Civil:
a) A solidariedade pode ser presumida em face dos usos e costumes que envolvem as partes.
b) O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome se sub-roga nos direitos do

credor.
c) Havendo cessão de crédito, o cedente responde solidariamente pela solvência do devedor.
d) O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda  provado depois que não era

credor.

49ª Questão: Segundo o Código Civil, o ato do credor consentir em receber prestação diversa da
que lhe é devida configura:
a) Novação
b) Assunção de dívida
c) Imputação do pagamento
d) Dação em pagamento

50ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que contém a resposta correta à
luz do Código de Processo Civil:
I. Somente as pessoas capazes que se achem no exercício de seus direitos podem ser parte no

processo.
II. Ao revel citado por edital ou hora certa deve ser dado curador especial.
III. Nas ações que versem sobre direitos reais mobiliários, ambos cônjuges devem ser citados.
IV. O réu que não sanar a irregularidade da representação no prazo marcado pelo juiz reputa-se

revel.

a) II e IV estão corretas
b)  I e III estão corretas
c) Apenas a III está correta
d) II e III estão corretas

51ª Questão: À luz do Código de Processo Civil, NÃO se enquadra como causa de extinção do
processo sem resolução de mérito:
a) Ocorrendo confusão entre autor e réu
b) O reconhecimento da prescrição
c) A desistência da ação pelo autor
d) O indeferimento da petição inicial
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52ª Questão: Assinale a alternativa correta segundo o Código Processual Civil:
a) Ainda que inválida, a citação constitui em mora o devedor.
b) Computa-se em quádruplo o prazo para a fazenda pública recorrer nos processos em que for

parte.
c) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, é de 10 (dez) dias o prazo para prática de

ato processual a cargo da parte.
d) O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados são intimados da

decisão, da sentença ou do acórdão.

53ª Questão: Quanto à ação rescisória prevista no Código de Processo Civil é INCORRETO
afirmar:
a) O Ministério Público e o terceiro juridicamente interessado possuem legitimidade para propô-la.
b) Em geral, seu ajuizamento não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo.
c) A União, Estados e Municípios também devem proceder ao depósito de 5% (cinco por cento)

sobre o valor da causa quando de sua propositura.
d) O direito de propô-la extingue-se em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão.

54ª Questão: No que tange aos recursos cíveis, assinale a alternativa correta:
a) O Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos em que é parte, não a

possuindo naqueles em que oficiou como fiscal da lei.
b) O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e independe de preparo.
c) Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveita aos outros em

relação a todas as defesas opostas ao credor.
d) A insuficiência no valor do preparo implica em deserção se o recorrente intimado não a supri-la

no prazo de cinco dias.

55ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto ao recurso de agravo no processo civil:
a) No agravo, retido ou de instrumento, é admitido recurso adesivo.
b) Na modalidade de agravo retido, o tribunal deve preliminarmente  conhece-lo por ocasião do

julgamento da apelação.
c) Recebido o agravo de instrumento pelo juiz, resta-lhe vedada a retratação da decisão agravada.
d) No agravo de instrumento, o recorrente deve requerer a juntada aos autos do processo no prazo

de 3 (três) dias cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interpo-
sição, bem como relacionar os documentos que o instruem, sob pena de inadmissibilidade do
recurso se argüido e provado pelo agravado.
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56ª Questão: Assinale a alternativa correta no que tange aos Recursos Extraordinário e Especial
em matéria processual civil:
a) É admitido recurso extraordinário quando a decisão proferida pelos tribunais estaduais e

federais  der a dispositivo constitucional interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro
tribunal.

b) Para fins de conhecimento do recurso extraordinário, considera-se haver repercussão geral
sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal.

c) Os recursos extraordinário e especial não admitem recurso adesivo.
d) As cópias das peças necessárias à formação do agravo de instrumento interposto da decisão que

inadmitir recurso especial devem necessariamente ser autenticadas, sob pena de não
conhecimento do agravo.

57ª Questão: Assinale a alternativa correta à luz da legislação, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e de Súmulas que regulam a admissibilidade do recurso especial:
a) É admissível recurso especial com base em dissídio jurisprudencial  no caso de julgados

divergentes oriundos do mesmo tribunal.
b) Cabe recurso especial contra decisões que contrariem lei local.
c) É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra acórdão proferido

no tribunal de origem.
d) É admissível recurso especial com base em dissídio jurisprudencial ainda que a orientação do

Superior Tribunal de Justiça tenha se firmado no mesmo sentido da decisão recorrida.

58ª Questão: Dos recursos abaixo indicados, qual é cabível contra decisão de tribunal estadual,
proferida por maioria em embargos de declaração, que divergiu quanto a aplicação de sanção em
razão do caráter protelatório dos embargos interpostos de apelação cível julgada à unanimidade:
a) Recurso especial
b) Embargos infringentes
c) Embargos de divergência
d) Recurso ordinário

59ª Questão: Quanto aos recursos cíveis, é correto afirmar:
a) A apelação interposta de sentença que confirma antecipação de tutela possui efeito devolutivo e

suspensivo.
b) Das decisões não unânimes proferidas pelos tribunais em apelação, agravo e ação rescisória

cabe embargos de divergência restritos à matéria da divergência.
c) A cópia da decisão agravada, das procurações dos advogados das partes e o comprovante de

pagamento de custas e porte de retorno são as únicas peças consideradas obrigatórias para fins
de instruir agravo de instrumento, considerando-se facultativas as demais.

d) Havendo apelação de sentença que julgou o processo extinto sem julgamento de mérito, o
tribunal pode julgar a lide caso a causa verse sobre questões exclusivamente de direito ou tenha
condições de imediato julgamento.
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60ª Questão: No que tange à Súmula Vinculante, é INCORRETO afirmar
a) A edição de enunciado de súmula  pelo Supremo Tribunal Federal tem efeito vinculante em

relação aos demais órgãos do poder judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal.

b) Revogada ou alterada a lei em que se fundou a edição do enunciado de súmula vinculante,
somente por provocação poderá o Supremo Tribunal Federal proceder à sua revisão ou
cancelamento.

c) A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza
a suspensão dos processos em que se discute a mesma questão.

d) Os municípios somente podem propor a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de
súmula vinculante incidentemente ao curso o processo em que sejam parte.

61ª Questão: No que diz respeito aos Juizados Especiais Cíveis, é correto afirmar:
a) O recurso interposto contra sentença tem efeito meramente devolutivo, podendo o juiz lhe dar

efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte.
b) Não é admitido no processo qualquer forma de intervenção de terceiros e litisconsórcio.
c) Nas causas de sua competência, independentemente do seu valor, é facultado às partes

comparecerem assistidas por advogado.
d) Os embargos de declaração interpostos contra a sentença interrompem o prazo para recurso.

62ª Questão: Assinale a alternativa correta no que se refere às exceções previstas no Código de
Processo Civil:
a) Tem cabimento apenas em casos de incompetência e suspeição do juiz da causa.
b) Podem ser argüidas a qualquer tempo e grau de jurisdição no prazo de quinze dias contados do

fato que as originou.
c) Seu recebimento interrompe o curso do processo principal até que seja definitivamente julgada.
d) A exceção deve ser oferecida em peça autônoma, processando-se nos próprios autos da ação

principal.

63ª Questão: Assinale a afirmativa correta à luz do Código Penal:
a) A lei excepcional, quando cessadas as circunstâncias que a determinaram, não pode ser aplicada

ao fato praticado durante a sua vigência.
b) Considera-se praticado o crime no momento em que se concretiza o resultado da ação.
c) A lei brasileira não é aplicável aos crimes cometidos a bordo de aeronaves estrangeiras de

propriedade privada que estejam sobre o espaço aéreo brasileiro.
d) Se a lei nova deixa de considerar certo fato crime, devem cessar em razão dela a execução e os

efeitos penais da sentença condenatória.
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64ª Questão: De acordo com o Código Penal, NÃO se constitui em excludente de ilicitude o fato
praticado pelo agente:
a) Em estado de embriaguez completa proveniente de caso fortuito.
b) No exercício regular de direito.
c) Em estado de necessidade.
d) No estrito cumprimento do dever legal.

65ª Questão: É INCORRETO afirmar em relação ao concurso de pessoas:
a) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, deve lhe ser aplicada a pena

deste.
b) As condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime.
c) A instigação e o auxílio devem ser punidos mesmo que o crime não chegue a ser tentado.
d) Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida

de sua culpabilidade.

66ª Questão: Quanto ao erro sobre a ilicitude do fato, é correto afirmar:
a) Se inevitável, pode diminuir a pena.
b) Se evitável, pode diminuir a pena.
c) Não diminui nem isenta de pena.
d) Sempre diminui a pena, variando a redução conforme seja evitável ou inevitável.

67ª Questão: NÃO constitui um dos efeitos possíveis da condenação criminal:
a) A cassação de direitos políticos.
b) A perda de mandato eletivo.
c) A perda de cargo público.
d) A perda em favor da União de valores auferidos pelo agente com a prática do crime.

68ª Questão: Dos delitos abaixo indicados, assinale a alternativa que NÃO contém “crime
praticado contra a administração da justiça” segundo o Código Penal:
a) Exploração de prestígio
b) Patrocínio infiel
c) Resistência
d) Motim de presos

69ª Questão: À luz do Código de Processo Penal, é INCORRETO afirmar no que tange à
competência:
a) Em regra, a competência é determinada pelo lugar em que se tiver consumado a infração.
b) A prerrogativa de função não constitui fator determinante da competência penal.
c) Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regula-se pelo domicílio ou residência

do réu.
d) A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária,

houver mais de um juiz igualmente competente.
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70ª Questão: De acordo com o Código Processo Penal, é correto afirmar:
a) Se o réu ou acusado estiver foragido, a citação deve ser feita na pessoa de seu defensor.
b) Estando o réu preso, sua citação deve ser feita pessoalmente.
c) Se o réu estiver preso, sua citação dever ser feita na pessoa do diretor do estabelecimento

prisional.
d) Estando o acusado em lugar sabido no estrangeiro, sua citação deve ser feita por edital.

71ª Questão: Da sentença que impronunciar o réu é cabível:
a) Recurso em sentido estrito
b) Recurso ordinário
c) Apelação
d) Carta testemunhável

72ª Questão: Das decisões do tribunal do júri, em que a decisão dos jurados for manifestamente
contrária à prova dos autos, cabe:
a) Recurso em sentido estrito
b) Protesto por novo júri
c) Embargos de divergentes
d) Apelação

73ª Questão: De acordo com o Código de Processo Penal, qual o prazo para interposição de
embargos de declaração opostos contra acórdãos proferidos pelas Câmaras Criminais dos Tribunais:
a) 5 (cinco) dias
b) 8 (oito) dias
c) 2 (dois) dias
d) 3 (três) dias

74ª Questão:  No processo penal, nos casos em que somente se  procede mediante queixa, o fato do
querelante deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais configura:
a) Retratação
b) Perempção
c) Preclusão
d) Perdão

75ª Questão: No Direito Administrativo, como se denomina a atividade estatal que impõe limites
ao exercício de direitos e liberdades dos cidadãos em razão do interesse público:
a) Poder discricionário
b) Poder vinculado
c) Poder disciplinatório
d) Poder de polícia
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76ª Questão: À luz da doutrina, NÃO constitui um atributo dos atos administrativos:
a) Legitimidade
b) Competência
c) Imperatividade
d) Exigibilidade

77ª Questão: No que concerne às licitações, é correto afirmar:
a) A teor do regramento de regência, o procedimento licitatório é obrigatório para toda e qualquer

contratação ou compra da administração pública, não sendo admitidas dispensa ou inexigibi-
lidade em qualquer hipótese.

b) O leilão é uma modalidade licitatória que se dá entre interessados na compra de bens insersíveis
para a administração, devidamente cadastrados ou que atendam às condições exigidas para tal.

c) A obrigatoriedade da licitação aplica-se apenas aos órgãos da administração pública direta da
União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

d) Ainda que o procedimento licitatório tenha transcorrido regularmente, a licitação pode ser
revogada através de ato motivado da autoridade administrativa.

78ª Questão: Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO contém uma característica dos
contratos administrativos:
a) Em regra são formais
b) Realizados intuitu personae
c) Imutabilidade de seu conteúdo
d) Possibilidade de conter cláusulas  exorbitantes

79ª Questão: Dentre os poderes administrativos previstos, a qual deles é atribuída a faculdade do
superior rever os atos do agente subordinado para mantê-los ou invalidá-los, de ofício ou a
requerimento da parte:
a) Poder regulamentar
b) Poder hierárquico
c) Poder disciplinar
d) Poder discricionário

80ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém um dos princípios constitucionais que regem
a atividade econômica:
a) Propriedade privada
b) Tratamento favorecido às empresas nacionais
c) Defesa do consumidor
d) Função social da propriedade
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81ª Questão: Nos termos da Constituição da República, o mandado de injunção pode ser concedido
para:
a) Suprir a falta de norma regulamentadora que viabilize o exercício das prerrogativas inerentes à

nacionalidade, soberania e cidadania.
b) Assegurar o conhecimento de informações da pessoa constantes em bancos de dados e arquivos

governamentais.
c) Retificação de dados constantes em registros públicos quando impossível fazê-la pela via

judicial.
d) Impedir os efeitos abusivos de atos praticados por autoridade com excesso ou abuso de poder

não protegidos por mandado de segurança.

82ª Questão: Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO contém um direito constitucional-
mente garantido ao preso:
a) Identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial.
b) Assistência da família.
c) Permanecer calado.
d) Ser recolhido à prisão somente em virtude de flagrante delito ou de sentença condenatória

irrecorrível.

83ª Questão:  De acordo com a Constituição Federal, NÃO constitui uma pena possível de ser
adotada em nosso sistema legal:
a) Extradição
b) Interdição de direitos
c) Restrição da liberdade
d) Perda de bens

84ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos direitos e garantia individuais
previstos na Constituição Federal:
a) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de comprovado envolvimento em tráfico

ilícito de entorpecentes, na forma da lei.
b) A obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens pode ser, nos termos da lei,

estendidos aos sucessores do condenado e contra eles ser executado, até o limite do valor do
patrimônio transferido.

c) A pena de morte é admitida em caso de guerra declarada.
d) As autoridades policiais e administrativas têm autorização para penetrar na casa do indivíduo,

durante o dia e à noite, para dar cumprimento a determinação judicial, independentemente do
consentimento do morador.
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85ª Questão: No que tange ao imposto sobre a propriedade territorial rural previsto na Constituição
da República, é INCORRETO afirmar:
a) Tem caráter progressivo.
b) Deve ter suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades

improdutivas.
c) Não incide sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore proprietário que

não possua outro imóvel.
d) É instituído pela União, mas fiscalizado e cobrado pelos Estados e Distrito Federal.

86ª Questão: Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta de acordo com a
Constituição Federal:
a) Os Ministros do Supremo Tribunal Federal em número de 11 (onze), são nomeados pelo

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
b) Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça são nomeados pelo Presidente da República depois

de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.
c) Somente podem ser ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça

cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 60 anos de idade, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

d) Em qualquer dos órgãos colegiados que compõe o poder judiciário, faz-se necessária a
participação do quinto constitucional, composto por advogados e membros do Ministério
Público com mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional e de carreira, respec-
tivamente.

87ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao Ministério Público de acordo com a
Constituição Federal:
a) É instituição permanente e essencial à administração da justiça.
b) É instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado.
c) Incumbe-lhe a defesa do regime democrático.
d) Incumbe-lhe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

88ª Questão: Em relação ao Tribunal de Contas da União, é correto afirmar no que tange à
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União e de suas entidades da administração
direta e indireta:
a) Auxilia o poder executivo no controle externo da contas.
b) É um órgão do poder judiciário com competência de fiscalizar as contas dos três  poderes.
c) Auxilia o Congresso Nacional no controle externo das contas.
d) Auxilia o Senado Federal no controle externo das contas.



27

89ª Questão: Constitui órgão de apoio do poder judiciário catarinense:
a) As Casas da Cidadania
b) Os Advogados do Juízo da Infância e Juventude
c) A Polícia Judiciária
d) A Corregedoria-Geral de Justiça

90ª Questão: Assinale a alternativa correta quanto ao Diretor do Foro à luz das Normas de Divisão
e Organização Judiciária do Estado:
a) O juiz substituto não pode responder pela direção do foro.
b) Nas comarcas com mais de uma vara, a direção do foro cabe ao juiz titular    mais antigo.
c) A substituição eventual do juiz diretor do foro será exercida pelo juiz de direito mais antigo na

comarca, independentemente de designação.
d) Nas comarcas com mais de uma unidade de divisão judiciária, havendo mais de um pretendente

ao cargo de diretor do foro, a designação se dará por decisão da Corregedoria-Geral de Justiça e
valerá pelo prazo de 2 (dois) anos.

.............................................. Recorte-o e leve-o consigo ..................................................

G  A  B  A  R  I  T  O

T  É  C  N  I  C  O     J  U  R  Í  D  I  C  O

1. C 2. C 3. A 4. B 5. D 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D

11. B 12. D 13. A 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. A

21. C 22. D 23. A 24. B 25. B 26. A 27. D 28. A 29. B 30. C

31. B 32. C 33. C 34. D 35. A 36. B 37. D 38. C 39. B 40. A

41. C 42. D 43. A 44. D 45. A 46. B 47. C 48. D 49. D 50. A

51. B 52. D 53. C 54. D 55. D 56. B 57. C 58. A 59. D 60. B

61. A 62. B 63. D 64. A 65. C 66. B 67. A 68. C 69. B 70. B

71. A 72. D 73. C 74. B 75. D 76. B 77. D 78. C 79. B 80. B

81. A 82. D 83. A 84. D 85. D 86. A 87. A 88. C 89. A 90. C

Atenção:
O gabarito e as provas serão divulgado no dia 25 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.


