PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU
AGENTE DE PORTARIA E COMUNICAÇÃO
CADERNO DE PROVAS
INFORMAÇÕES AOS CANDIDATOS
LEIA ATENTAMENTE
1. Você está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta, único e
insubstituível. Observe se o seu nome e número de inscrição conferem com o impresso no
cartão.
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que você deve assinar.
3. Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões, todas com 4 (quatro) opções (A, B, C
e D). Confira a seqüência de questões. Você tem até 15 (quinze) minutos do início das provas
para solicitar a troca do caderno de provas com problemas de impressão.
4. Sua tarefa consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar
correta.
5. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
6. A resposta julgada correta deve ser assinalada conforme instruções constantes no
cartão-resposta. A rasura implicará a anulação da resposta.
7. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência de questões do caderno de provas
(da número 1 à número 40).
8. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas
que julgar corretas. Depois, passe-as para o cartão-resposta. (OBS.: Despreze, no
cartão-resposta, o campo da letra “e”.)
9. Na página 16 (dezesseis) deste caderno de provas, você encontrará uma grade de respostas
para anotar o seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo.
10. Os três últimos candidatos a terminar as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente.
11. O gabarito da prova será divulgado no dia 25 de fevereiro e o edital com a relação dos
candidatos classificados para a segunda etapa no dia 18 de março, no endereço
www.tj.sc.gov.br e na Secretaria do Foro.
NÃO ESQUEÇA
Ao sair, entregue o cartão-resposta preenchido e assinado e o caderno de provas.
BOA SORTE!
23 de fevereiro de 2003

PORTUGUÊS
Texto:
“A linha e o linho”
É a sua vida que eu quero bordar na minha
Como se eu fosse o pano e você fosse a linha
E a agulha do real nas mãos da fantasia
Fosse bordando ponto a ponto nosso dia-a-dia
E fosse aparecendo aos poucos nosso amor
Os nossos sentimentos loucos, nosso amor
O ziguezague do tormento, as cores da alegria
A curva generosa da compreensão
Formando a pétala da rosa da paixão
A sua vida, o meu caminho, nosso amor
Você a linha e eu o linho, nosso amor
Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa
Reproduzidos no bordado
A casa, a estrada, a correnteza
O sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza.
(GIL, Gilberto. In: Extra. CD Warner Music Brasil, 1983.)
Questão 1 - Quanto ao uso das classes gramaticais no texto, são feitas algumas
afirmações. Analise-as; a seguir, assinale a opção correta:
I. A linha e o linho, no título, indicam flexão de gênero.
II. Dia-a-dia e ziguezague são substantivos compostos.
III. Em A sua vida, o meu carinho, nosso amor, as palavras sublinhadas são pronomes
possessivos adjetivos.
IV. Em Fosse bordando e E fosse aparecendo, os verbos destacados estão no particípio.
a) Estão corretas somente as afirmativas I e III.
b) Estão corretas somente as afirmativas I e IV.
c) Estão corretas somente as afirmativas II e III.
d) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV.
Questão 2 – Assinale a opção correta. Em Os nossos sentimentos loucos..., temos, em
seqüência:
a) artigo indefinido – pronome demonstrativo – substantivo – adjetivo.
b) artigo definido – pronome possessivo adjetivo – substantivo – adjetivo.
c) artigo indefinido – pronome possessivo adjetivo – adjetivo – substantivo.
d) artigo definido – pronome demonstrativo – adjetivo – adjetivo.
Questão 3 - Considere as seguintes afirmações e assinale a opção correta:
a) A palavra ninho tem um encontro consonantal.
b) Fonemas e letras são a mesma coisa.
c) Os fonemas sublinhados em pães – pais – país – põe são semivogais.
d) A palavra excesso tem sete letras e cinco fonemas e obsessão tem oito letras e sete
fonemas.
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Questão 4 - Observe o período abaixo e indique a opção em que todas as expressões
são apropriadas para substituir as expressões sublinhadas, sem prejuízo para o
sentido do enunciado: Parecia estar prestes a acontecer a desclassificação do time, pois
os jogadores demonstraram usar métodos pouco sábios na realização dos treinos finais
para a partida.
a) iminente – insipientes – consecução
b) eminente – insipientes – conseqüência
c) eminente – incipientes – concecussão
d) iminente – incipientes – concecução
Questão 5 - Assinale a opção que contém a conjunção adequada para reescrever o
enunciado Seja racional, pois aqui não cabem critérios subjetivos, sem alterar a idéia.
Comece pela parte final: Aqui não cabem critérios subjetivos ________ seja racional.
a) portanto
b) visto que
c) enquanto
d) posto que
Questão 6 - Assinale a opção em que tanto a como b estão adequados à modalidade
escrita padrão, na afirmação feita e nos exemplos:
a) a. Dígrafo é o conjunto de duas letras que representam mais de um fonema:
chove – guincho – excelente.
b. Há encontros consonantais separáveis ou disjuntos, pois ficam em sílabas
separadas: rit-mo – as-pe-cto – apti-dão.
b) a. As letras que formam os dígrafos rr, ss, sc, sç, xc devem ser separadas na divisão
silábica: bar-ro, as-sun-to, des-cer, nas-ço, ex-ce-to.
b. Contêm dígrafos vocálicos: limpo, milho, nenhum.
c) a. Grupos consonantais que ocorrem no início dos vocábulos são inseparáveis:
psi-co-se, dra-ma, pneu-mo-ni-a.
b. Os hiatos são separados em duas sílabas: du-e-tos, a-mên-do-a, ca-a-tin-ga.
d) a. O encontro vogal + semivogal é chamado de ditongo decrescente:
moita, tesoura, gratuito.
b. Tritongo é a seqüência formada por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal:
Paraguai, nasais, Blumenau.
Questão 7 - Assinale a opção em que há erro de grafia:
a) comprido (longo), suar (transpirar), discrição (reserva, modéstia)
b) horizonte, anti-herói, eletricista
c) autorisar, enxada, compreenção
d) abolir, vultoso (volumoso), submissão
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Questão 8 - Observe o texto da canção “Onde anda você”, de Hermano Silva e
Vinícius de Moraes: E, por falar em saudade, onde anda você?
Onde andam seus olhos, que a gente não vê?
Agora assinale a opção que faz uma afirmação correta:
a) A palavra por é uma forma verbal, por isso não está acentuada.
b) Você e vê são, respetivamente, palavras oxítona e monossílaba tônica terminadas em e.
c) Há uma palavra proparoxítona no trecho citado.
d) O que não está acentuado porque é uma conjunção integrante.

Questão 9 - Preencha a coluna II de acordo com a coluna I, considerando as
expressões sublinhadas, e assinale a opção que indica a função sintática correta, na
seqüência de cima para baixo:
COLUNA I
COLUNA II
1 sujeito
( ) Os empresários cederam à tentação do lucro.
2. vocativo
( ) Alimentos e roupas andam caríssimos.
3. objeto direto
( ) A situação mudou muito ultimamente.
4. objeto indireto
( ) A seca trouxe consigo a fome.
5. adjunto adverbial
( ) Participação crítica, jovens, é o caminho para um
Brasil melhor.
a) 1 – 5 – 3 – 2 – 4
b) 4 – 1 – 5 – 3 – 2
c) 3 – 1 – 4 – 5 – 2
d) 2 – 1 – 5 – 4 – 3

Questão 10 - Observe os seguintes períodos e assinale a opção que indica aqueles em
que as palavras estão corretamente acentuadas:
I. Ai está mais um resultado da sua imprudência no respeito as leis de trânsito.
II. O eucalipto exige muita água para sua sobrevivência.
III. Gases de baixa temperatura tem menos movimento molecular.
IV. Essa ideia que você têm de que há um universo só seu é esquisita mesmo.
a)
b)
c)
d)

Está correto somente o período II.
Está correto somente o período III.
Estão corretos somente os períodos I e III.
Estão corretos somente os períodos I, II e IV.
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Questão 11 -Assinale a opção em que tanto a como b não obedecem à norma culta,
no que diz respeito à regência verbal:
a) a. A cidade que moramos já não é mais tão calma.
b. O objetivo a que visamos será alcançado.
b) a. Almejo um futuro melhor, em 2003, ao povo brasileiro.
b. Isso é um direito que pertence para todos nós.
c) a. Todos os candidatos aspiravam o primeiro lugar no concurso.
b. Comprei alguns livros que você gosta.
d) a. Custamos para enxergar o óbvio.
b. Cidadania implica direitos e deveres.
Questão 12 - Assinale a opção correta  Em Após fortes chuvas, os canais ficam
cheios, o termo sublinhado é núcleo do:
a) objeto indireto.
b) adjunto adverbial.
c) objeto direto.
d) sujeito.
Questão 13 - Preencha os espaços com uma das alternativas entre parênteses e
assinale a opção que indica a seqüência correta:
I. Refiro-me _____ diretora do colégio. (a, à)
II. Assisti ____ jogos memoráveis no último domingo. (a, à)
III. Refiro-me ____ Vossa Excelência. (a, à)
IV. Virei ____ Florianópolis neste verão. (a, à)
V. Cheguei a este local ____ 14 horas. (as, às)
a) a – à – à – a – às
b) à – a – a – a – às
c) à – a – à – à – as
d) à – à – a – a – as
Questão 14 - Assinale a opção em que está correta a regência nominal, de acordo
com a norma culta:
a) Não há oposição a que ele entre no grupo.
b) Estou ansioso de que esse problema seja resolvido rápido.
c) O povo está desejoso em que se encontre uma saída para a crise.
d) Existe gente insensível por miséria.
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Questão 15 - Assinale a opção que permite reescrever as frases abaixo, substituindo,
em seqüência, as lacunas pelas formas verbais que tornam correta a concordância,
de acordo com a língua padrão:
I. ___________ às pressas da sala os últimos candidatos.
II. ___________ na estrada poeirenta a última boiada da fazenda.
III. Não se ____________ nos planos.
IV. Os Estados Unidos não ______________ o acordo comercial.
V. Perto de vinte candidatos ____________ hoje.
a) Saíram – Sumiam – confiava – aceitara – faltara
b) Saía
– Sumia – confiavam – aceitaram – faltara
c) Saíra
– Sumiam – confiavam – aceitara – faltaram
d) Saíram – Sumia – confiava – aceitaram – faltaram
Questão 16 - O Departamento Social do Tribunal de Contas convidou seus
funcionários para uma festa de final de ano, publicando, em seu mural, o seguinte
texto:
O Departamento Social realiza, no dia 31 de dezembro, a maior festa do chope
de Florianópolis: comidas típicas açorianas e muito chope distribuídos
gratuitamente aos funcionários.
Assinale a opção correta quanto à concordância nominal:
a) O adjetivo distribuídos concorda com funcionários.
b) O adjetivo distribuídos concorda com muito chope.
c) O adjetivo distribuídos concorda com comidas típicas açorianas.
d) O adjetivo distribuídos concorda com comidas e chope – ambos são de graça.
Questão 17 - Apenas uma opção está errada quanto ao uso da crase. Assinale-a:
a) A partida de futebol começara às dezesseis horas.
b) Entreguei o livro àquele rapaz.
c) Voltei à casa muito feliz.
d) Eles passaram a tarde a discutir as vantagens às quais julgavam ter direito.
Questão 18 - Leia “Pronominais” de Oswald de Andrade e assinale a opção correta:
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da nação brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.
a) O pronome oblíquo no verso Me dá um cigarro obedece às normas da língua padrão.
b) Em Dê-me e Me dá o pronome oblíquo me ocupa a mesma posição.
c) O pronome oblíquo no verso Me dá um cigarro está em posição de mesóclise.
d) O pronome oblíquo no verso Dê-me um cigarro está na posição de ênclise.
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Questão 19 - Observe os períodos abaixo e assinale a opção que traz o período
corretamente pontuado:
a) Entregue àquele rapaz, o jovem advogado o processo que, deve ser analisado.
b) Entregue àquele rapaz, o jovem advogado, o processo que deve ser analisado.
c) Entregue àquele rapaz o jovem advogado – o processo que, deve ser analisado.
d) Entregue àquele rapaz o jovem advogado, o processo que deve ser analisado.
Questão 20 - Assinale a opção que não está pontuada conforme as normas da
gramática:
a) Para pôr fim às especulações, o presidente eleito, deveria revelar de imediato, o novo
ministério.
b) A Literatura Catarinense nos deu dois grandes escritores: Cruz e Sousa, grande poeta
simbolista, e Luiz Delfino, poeta romântico-parnasiano.
c) Olá! Quando eu terminar a prova, posso ir à praia?
d) Muitos se esforçam; poucos conseguem.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 21 – Leia as afirmativas abaixo sobre a localização e os limites do Brasil:
I.

O Brasil é um país de grande extensão territorial: possui 8.547.403,5km² de superfície.
É o maior país da América do Sul. Sua área corresponde a quase metade do
continente sul-americano.
II. O Brasil é o quinto país do mundo em superfície, sendo superado apenas pela Rússia,
Canadá, China e Estados Unidos.
III. Os pontos extremos do Brasil são: ao Norte  nascente do rio Ailã, no monte Caburaí,
Estado de Roraima; ao Sul  Arroio Chuí, no Estado do Rio Grande do Sul; a Leste 
Ponta Seixas, no Estado da Paraíba; e a Oeste  nascente do rio Moa, na serra da
Contamana, no Estado do Acre.
IV. Os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil são
Equador e Chile.
V. Grande parte da superfície do Brasil (93%) está no hemisfério norte. Apenas uma
pequena porção (7%) situa-se no hemisfério sul.
Agora, responda:
a) Estão corretas somente as afirmativas I, II, IV e V.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e IV.
c) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 22 – Assinale a opção que traz informação incorreta quanto ao relevo
brasileiro:
a) Os planaltos ocupam uma pequena porção do território. São áreas de pequenas
altitudes, que estão sendo intensamente sedimentadas na atualidade, pela deposição de
materiais de origem marinha e, em menor escala, de origem lacustre.
b) As principais características do relevo são: altimetria  baixas e médias altitudes;
estrutura geológica  predomínio das formações sedimentares recentes, que se
sobrepõem aos terrenos pré-cambrianos; forma  predomínio de três grandes
formações: os planaltos, as planícies e as depressões.
c) Os planaltos e chapadas da bacia do Paraná caracterizam-se pela presença de terrenos
sedimentares e depósitos de rocha de origem vulcânica. Localizam-se na porção
meridional do país, acompanhando os cursos dos afluentes do rio Paraná,
estendendo-se desde os Estados do Mato Grosso e Goiás até o Estado do Rio Grande
do Sul.
d) A mais recente classificação do relevo brasileiro foi proposta pelo professor Jurandyr
Luciano Ross. Ele apresenta uma subdivisão do relevo brasileiro em 28 unidades,
sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies.
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Questão 23 - Leia as afirmativas abaixo:
I.

Para efeito de estudo, é comum destacar seis grandes domínios climáticos no Brasil:
equatorial úmido, equatorial semi-úmido, tropical, semi-árido, tropical de altitude e
subtropical.
II. A extensão territorial do Brasil favorece a grande extensão dos seus rios e bacias
fluviais. Aqui estão localizadas as principais bacias hidrográficas do globo, como a
bacia Amazônica (cerca de 7 milhões de km²), que drena terras de vários países
sul-americanos, e a bacia Platina (4 milhões de km²), a segunda maior do globo.
III. A bacia do Paraná drena a porção centro-meridional do país, abrangendo terras dos
Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina.
IV. A Mata Atlântica é heterogênea, densa e aparece em diferentes pontos do país, onde
há temperaturas elevadas e alto teor de umidade. Estendia-se do Rio Grande do Norte
ao Rio Grande do Sul, porém foi intensamente devastada pela cultura canavieira
desde o período colonial, sobretudo na região Nordeste.
V. O Pantanal corresponde a uma grande depressão localizada no interior do Mato
Grosso e do Mato Grosso do Sul, ocupando uma área de aproximadamente 100 mil
km². Sua altitude média é de 100m, sendo a maior planície inundável do mundo.
Agora, responda:
a) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e IV.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Estão corretas somente as afirmativas I, II, IV e V.
d) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV.

Questão 24 - Um dos traços mais fortes da estrutura étnica da população brasileira
é a enorme variedade de tipos, resultante de uma intensa mistura de características.
Esse processo vem ocorrendo desde o início de nossa história, portanto há quase
cinco séculos.
Três grupos étnicos básicos deram origem à população brasileira: o índio, o branco
e o negro. O contato entre esses grupos deu origem aos inúmeros tipos de mestiços
que atualmente compõem a população brasileira.
Relacione as colunas, identificando os três grandes grupos de miscigenação:
1. mulatos
( ) mestiço de negro e índio
2. caboclos
( ) mestiço de branco e negro
3. cafuzos
( ) mestiço de branco e índio
Agora assinale a opção que contém a seqüência correta, de cima para baixo:
a) 3, 2, 1.
b) 1, 2, 3.
c) 2, 1, 3.
d) 3, 1, 2.
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Questão 25 - Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), migração é uma
forma de mobilidade espacial entre uma unidade geográfica e outra, envolvendo
mudança permanente de residência.
Leia as afirmativas abaixo sobre os movimentos populacionais:
I. Quando essa mobilidade ocorre entre dois países diferentes, chama-se mobilidade
externa ou internacional.
II. Quando ocorre dentro do próprio país, chama-se migração interna.
III. A saída da população de um lugar chama-se emigração.
IV. A entrada de população em um lugar denomina-se imigração.
V. Considerando-se apenas os indivíduos, eles são ao mesmo tempo emigrantes e
imigrantes.
Agora, responda:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e IV.
c) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e V.
d) Estão corretas somente as afirmativas II, III e V.
Questão 26 - Com relação às atividades econômicas do Brasil, assinale a opção que
está incorreta:
a) O Brasil possui uma economia diversificada, isto é, desenvolve um número muito
grande de atividades  agrícolas, industriais, comerciais e de serviços.
b) As atividades industriais do Brasil concentram-se de Minas Gerais e São Paulo para o
Sul. Existem poucas indústrias no Norte e no Nordeste.
c) O Brasil é um país subdesenvolvido, com elevado grau de industrialização. É o mais
industrializado de todos os “países do sul”.
d) No setor terciário brasileiro encontramos atividades modernas (bancos, empresas de
seguros e transportes, cadeias de supermercados etc.) e atividades tradicionais
(pequeno comércio, como por exemplo mercearias e bazares).
Questão 27 - Em 1969, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
dividiu o território brasileiro em cinco grandes regiões.
Leia as afirmativas abaixo e a seguir responda:
I. As cinco regiões do Brasil são: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
II. Em 1977, o Estado do Mato Grosso foi dividido em dois: Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso.
III. Em 1982, o Território de Rondônia foi promovido à condição de estado.
IV. Em 1988, os Territórios de Roraima e Amapá foram promovidos à condição de
estado, e o Território de Fernando de Noronha retornou à condição de município do
Estado de Pernambuco.
V. Também em 1988 o Estado de Goiás foi dividido em dois: a porção mais ao norte
continuou com o nome de Goiás e a porção que fica ao sul passou a chamar-se
Tocantins.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, III, IV e V.
c) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV.
d) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e IV.

10

Questão 28 - O Brasil também é dividido em três complexos regionais ou regiões
geoeconômicas. Essa divisão está mais de acordo com a formação
histórico-econômica do país.
Assinale a opção correta. As três regiões geoeconômicas do Brasil são:
a) Amazônia, Nordeste e Sudeste.
b) Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.
c) Centro-Oeste, Centro-Sul e Centro-Norte.
d) Norte, Sul e Região Central.
Questão 29 - Quanto à Região Sul do Brasil, assinale a opção incorreta:
a) É a região menos subdividida em unidades  é composta por três estados: Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
b) É a menor das cinco macrorregiões. Ocupa 6,8% do território nacional.
c) É a mais importante macrorregião brasileira, concentrando 42% da população e
participando com mais de 75% da renda nacional.
d) A economia industrial da Região Sul, assim como a agropecuária, desenvolve-se com
a utilização de tecnologias avançadas e aplicação de grande volume de capital,
refletindo em um padrão social mais elevado e tornando o Sul uma das regiões mais
desenvolvidas do país.
Questão 30 – Leia as seguintes afirmativas, que se referem aos problemas
ambientais do Brasil:
I. As queimadas na agricultura e os incêndios florestais, muito freqüentes no Brasil,
liberam uma enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera. Nas regiões de
expansão das fronteiras agropecuárias do cerrado é comum o ateamento de fogo aos
campos para limpá-los antes da cultura.
II. Além de contribuir para o efeito estufa e destruir as florestas, as queimadas
empobrecem o solo porque matam os microorganismos nele existentes.
III. As chuvas ácidas contaminam o solo, aceleram o processo de corrosão dos metais em
pontes, automóveis, edifícios e provocam desmatamento em áreas florestais.
IV. Um exemplo das graves conseqüências da chuva ácida é encontrado em Cubatão, uma
das cidades mais poluídas do planeta.
V. Como problema ambiental, também podem ser citadas as enchentes que ocorrem por
causa da impermeabilização do solo urbano, devido ao asfaltamento das vias
públicas, e da construção de casas e edifícios, que fazem com que as águas pluviais
não tenham por onde se infiltrar no solo.
Agora, responda:
a) Estão corretas somente as afirmativas I, III e V.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e IV.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV.
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Questão 31 – Leia as afirmativas abaixo com relação à escravidão no Brasil:
I. Durante o ciclo da cana-de-açúcar, o plantio da cana e a produção do açúcar exigiam o
trabalho de muita gente. A princípio, o colono português tentou escravizar o índio,
forçando-o a trabalhar nas atividades de produção do açúcar. Entretanto, a
escravização do índio não era tão conveniente ao sistema colonial mercantilista, pois
o governo nada ganhava.
II. A solução mais lucrativa para o problema da mão-de-obra no Brasil foi a escravização
do negro africano. Os principais interessados na implantação da escravidão negra no
Brasil eram os responsáveis pelo tráfico negreiro. Os traficantes traziam os escravos
negros da África e, chegando ao Brasil, vendiam a “mercadoria” por altos preços aos
diversos interessados.
III. O tráfico negreiro foi um dos setores mais lucrativos do comércio colonial. Os lucros
obtidos com a compra e a venda dos escravos iam para a metrópole: para a burguesia
envolvida nesse comércio e para o rei, que recebia os impostos.
IV. Em sua maioria, os escravos trabalhavam na lavoura e na produção de açúcar,
vigiados por um feitor, sofrendo constantes castigos físicos. Alguns exerciam
trabalhos domésticos na casa-grande como cozinheiras, arrumadeiras, amas de
crianças, moleques de recados.
Agora, responda:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV.
c) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV.
d) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III.

Questão 32 - A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que ocorreu
em 1789, devido, principalmente, aos pesados tributos cobrados por Portugal em
Minas Gerais. A maioria dos participantes desse movimento era composta de
pessoas da alta sociedade da capitania.
Assinale a opção que não é uma das metas definidas pelos conspiradores da
Inconfidência Mineira para o Brasil independente:
a) Apoio à industrialização.
b) A capital do Brasil seria São João del Rei.
c) Serviço militar obrigatório.
d) Fim da escravidão.
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Questão 33 - Leia as afirmativas sobre a vinda da Família Real para o Brasil:
I. A história da independência política do Brasil começou, efetivamente, com a
transferência da corte portuguesa para o Brasil. Essa transferência, por sua vez, está
ligada às guerras napoleônicas.
II. A Família Real chegou à Bahia em 22 de janeiro de 1808 e ali permaneceu por mais
de um mês. Depois, D. João e sua comitiva rumaram para a cidade do Rio de Janeiro,
onde foi instalada a sede do governo.
III. Ainda em Salvador, alguns dias depois de sua chegada, D. João decretou a “Abertura
dos Portos às Nações Amigas”. Essa medida pôs fim ao pacto colonial entre Brasil e
Portugal, passando a atender aos interesses imediatos da burguesia industrial
francesa: comercializar diretamente com o Brasil.
IV. No Rio de Janeiro, D. João criou órgãos públicos, como ministérios e tribunais, e
fundou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil.
V. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves,
deixando oficialmente de ser uma colônia.
Agora, responda:
a) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, II, IV e V.
c) Estão corretas somente as afirmativas II e IV.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
Questão 34 - Relacione as colunas de acordo com as características das leis que
promoveram a abolição da escravidão:
( ) Assinada pela princesa Isabel, declarava extinta
1. Bill Aberdeen  1845
a escravidão no Brasil.
( ) Declarada pela Inglaterra, dava à marinha inglesa o
2. Ventre Livre  1871
direito de perseguir, prender e até mesmo
bombardear navios que transportassem escravos.
( ) Declarava livres os escravos que completassem 65 anos.
3. Sexagenários  1885
( ) Considerava livres os filhos de mulher escrava
4. Áurea  1888
nascidos a partir daquela data.
Agora assinale a seqüência correta, de cima para baixo:
a) 3, 1, 4, 2.
b) 2, 1, 3, 4.
c) 4, 1, 3, 2.
d) 4, 3, 1, 2.
Questão 35 – Assinale a opção correta.
Durante o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, entraram no Brasil
milhões de estrangeiros, a maioria italianos, portugueses e espanhóis.
As regiões onde mais se concentraram foram:
a) Norte e Amazônica.
b) Sul e Nordeste.
c) Centro-Oeste e Sudeste.
d) Sul e Sudeste.
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Questão 36 - Ao se aproximarem as eleições de 1930, as oligarquias paulista e
mineira desentenderam-se. De acordo com a política “café com leite”, seria a vez de
Minas Gerais indicar o novo presidente, mas o presidente em exercício, Washington
Luís, insistia na candidatura de outro paulista.
Os mineiros não concordaram e organizaram um movimento de oposição chamado
Aliança Liberal, indicando um candidato à presidência (representante do Rio
Grande do Sul) e um candidato à vice-presidência (representando a Paraíba).
A fraude nas eleições deu a vitória ao candidato paulista.
Meses depois, o candidato à vice-presidência pelo partido da “Aliança Liberal” foi
assassinado. O crime provocou indignação geral e desencadeou o início da
Revolução de 1930.
Quem foi:
1. O candidato paulista apoiado por Washington Luís?
2. O candidato à presidência pela Aliança Liberal?
3. O candidato à vice-presidência assassinado meses após a eleição?
Assinale a opção que contém as respostas verdadeiras, na seqüência correta:
a) Júlio Prestes / Getúlio Vargas / João Pessoa.
b) Luís Carlos Prestes / Getúlio Vargas / João Pessoa.
c) Agildo Barata / Antônio Carlos de Andrada / Benjamin Constant.
d) Eduardo Gomes / Luís Carlos Prestes / Juscelino Kubitschek.

Questão 37 - Relacione as colunas de acordo com as contribuições dos índios,
brancos e negros para a formação cultural do povo brasileiro:
1. índio
( ) instrumentos musicais como atabaque, berimbau e cuíca
2. negro
( ) palavras como Tietê, Itapemirim e Itaipu
3. branco
( ) religião Católica
Agora assinale a opção que contém a seqüência correta, de cima para baixo:
a) 1, 2, 3.
b) 2, 3, 1.
c) 3, 1, 2.
d) 2, 1, 3.
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Questão 38 - Leia as afirmativas abaixo com relação ao povoamento do território
catarinense:
I. Os primeiros contatos dos indígenas com os europeus realizaram-se de forma efêmera
e exploratória, pois desde antes da efetiva ocupação do território náufragos e
amotinados de várias nacionalidades chegaram à costa catarinense, ali permanecendo
até encontrarem alguma forma de reembarcar. Além disso, embarcações que
aportavam nas atuais cidades de São Francisco do Sul, Florianópolis e Laguna, em
busca de água potável e madeira para reparos nos navios, também ocasionaram as
ocupações temporárias.
II. A expansão do povoamento europeu no litoral sul brasileiro partiu da capitania de São
Vicente com portugueses que se deslocaram das ilhas de São Vicente e Cananéia em
direção ao litoral catarinense.
III. No final do século XVII, já existiam três núcleos de ocupação em Santa Catarina:
Nossa Senhora do Rio São Francisco, Desterro e Santo Antônio dos Anjos da
Laguna.
IV. Quando os primeiros casais de imigrantes açorianos chegaram, em janeiro de 1748, o
atual Estado de Santa Catarina era praticamente despovoado. Não havia cidades,
agricultura ou minas de ouro. Apesar de existirem pequenas vilas no litoral, o interior
era habitado exclusivamente pelos indígenas kaingangue e xokleng.
Agora, responda:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV.
c) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV .
d) Estão corretas somente as afirmativas II e III.

Questão 39 - Com o incremento da política de imigração oficial, Santa Catarina
recebe grande quantidade de alemães, italianos e eslavos, que se estabeleceram nas
colônias do Vale do Itajaí. Organizados em propriedades familiares pequenas e
produtivas, os imigrantes expandem, a partir de então, a ocupação do território.
Sobem o planalto e avançam para o oeste.
Em que período ocorreu esse “incremento da política de imigração oficial”?
Assinale a opção correta:
a) No Primeiro Reinado e no Segundo Reinado.
b) No Período Colonial e no Período Regencial.
c) No Segundo Reinado e na República Velha.
d) Na República Velha e na República da Espada.
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Questão 40 - Entre 1912 e 1916, ocorreram os episódios que passaram a ser
conhecidos pela designação de Guerra do Contestado. Foi um conflito social em que
milhares de caboclos lutaram e morreram defendendo seus direitos à posse da terra.
Lutaram contra o sistema opressor, o capitalismo estrangeiro e o abandono em que
se encontravam. Revoltaram-se contra os grandes fazendeiros, coronéis,
autoridades e contra todos que os subjugavam.
Em 1916, a luta que envolveu 20 mil rebelados termina, graças à intervenção do
Exército. A disputa territorial encerra-se quando os governos dos estados
envolvidos assinam um acordo de limites.
1. Quais os dois estados envolvidos na Guerra do Contestado?
2. Que governador assinou o acordo final entregando ao outro estado metade do território
contestado?
Assinale a opção que apresenta as duas respostas corretas:
a) Santa Catarina e Rio Grande do Sul / Felipe Schmidt.
b) Paraná e Santa Catarina / Felipe Schmidt.
c) Paraná e São Paulo / Hercílio Luz.
d) Santa Catarina e Paraná / Vidal Ramos.

..........................................................................................................................................................................
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O gabarito da prova será divulgado no dia 25 de fevereiro e o edital com a relação dos
candidatos classificados para a segunda etapa no dia 18 de março, no endereço
www.tj.sc.gov.br e na Secretaria do Foro.
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