PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU
COMISSÁRIO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 60 (sessenta) 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 60).

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 20 (vinte) 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 a relação dos candidatos aprovados no dia 23 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

Questão 1 - Leia com atenção o texto, extraído de SUPER Interessante n. 181 (outubro
2002, p. 45):
A neurociência vê o sonho como um mecanismo auto-regulador do nosso
cérebro. Ele faria a digestão dos acontecimentos do dia organizando quais
informações devem ser guardadas nos arquivos da memória de longa duração e
apagando as que não foram usadas.
Assinale a opção correta.
Em relação à primeira frase  A neurociência vê o sonho como um mecanismo
auto-regulador do nosso cérebro., podemos afirmar que:
a) sonho exerce a função de objeto indireto.
b) o verbo ver é intransitivo.
c) temos um predicado verbal.
d) a frase está na voz passiva.
Questão 2 - Em relação ao texto acima, assinale a opção correta:
a) O pronome ele refere-se a cérebro.
b) Nosso é um pronome possessivo substantivo.
c) Neurociência é palavra simples, isto é, possui um só radical.
d) Neurociência é palavra composta por justaposição.
Questão 3 - Ainda quanto ao texto acima, assinale a opção correta:
a) Dia exerce função de adjunto adverbial de tempo.
b) As, no texto, é artigo definido, por isso retoma a palavra memória.
c) Mecanismo é adjetivo, porque vem acompanhado de um, que é artigo indefinido.
d) Em as que, as retoma a palavra informações.
Questão 4 - Lendo com atenção as proposições abaixo, assinale a opção que preencha,
seqüencialmente, as lacunas, de forma correta:
I. Este é o livro _______ me referi.
II. As provas _______ faço referência, explicá-las-ei mais tarde.
III. O revólver ________ matou o vizinho foi encontrado no jardim.
IV. Vi ontem, na praia, um amigo de infância, __________ nome não me lembro.
V. Gostamos de rever a casa _______ vivemos nossa infância.
a) ao qual – das quais – com cujo – do qual – em que
b) a que – às quais – com o qual – de cujo – na qual
c) que
– de que – com que – a que
– na qual
d) de cujo – as quais – o qual
– de que o – em cuja
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Questão 5 – Preencha as lacunas da COLUNA I com o elemento apropriado da
COLUNA II, indicando nos parênteses o número correspondente, e assinale a opção que
apresenta a seqüência correta, de cima para baixo:
COLUNA I
COLUNA II
( ) Chegaste atrasado à prova, ________ ?
1. porque
( ) Percebeu-se um ________de dissimulação em suas respostas.
2. porquê
( ) O professor perguntou ____________ não terminara a lição.
3. por que
( ) Não paro de beber,_______________ o calor é insuportável.
4. por quê
( ) Indique-me pelo menos um ______________ desse desânimo.
5. quê
a) 5, 3, 2, 4, 1
b) 3, 5, 2, 4, 1
c) 4, 5, 3, 1, 2
d) 2, 4, 5, 1, 3

Questão 6 - Observe as proposições a seguir e assinale a opção que contém, em seqüência,
os termos corretos para preencher as lacunas:
I. Após deixar a prisão, por diversas vezes ele fez ________ uso da liberdade. (mal / mau)
II. Voltou _____ pouco, declarando que daqui _____ pouco tornaria a sair. (há / a) (há / a)
III. Perguntei-lhe _________ tinha comprado esse CD. (aonde / onde / donde)
IV. Ele caminhou alegremente ________________seu amigo. (ao encontro de / de encontro a)
V. É cada vez mais ___________ a soma para pagar o colégio dos filhos. (vultuosa / vultosa)
a) mal, a, há, aonde, ao encontro de, vultosa
b) mal, há, a, aonde, de encontro a, vultuosa
c) mau, a, há, donde, de encontro a, vultuosa
d) mau, há, a, onde, ao encontro de, vultosa

Questão 7 - Observe as proposições a seguir, quanto ao uso e colocação dos pronomes, de
acordo com a norma culta, e assinale a opção incorreta:
I. Ajudem-me os amigos. Todos desejam que os amigos os ajudem.
II. O juiz ordenou que declarassem-lhe a verdade. Se tratava de quê?
III. Pai, empresta-me o carro para mim ir ao aniversário? Devolverei-o logo em seguida.
IV. Não lhe mandei o livro antes por impossibilidade. Mandá-lo-ei logo que o tiver lido.
V. Quando pedi-lhe que devolvesse-me o livro, irritou-se e agrediu-me grosseiramente.
a) As proposições I e IV não apresentam erro.
b) Nas proposições II, III e V o pronome em forma enclítica está adequadamente empregado.
c) Na proposição V estão erradas apenas as colocações em pedi-lhe e devolvesse-me.
d) Na proposição III, há um erro no uso e outro na colocação do pronome.
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Questão 8 - Analise cada proposição abaixo, no seu todo, e assinale a opção correta,
quanto ao que se afirma sobre a pontuação:
I. Conclamo-vos, mulheres, a reivindicarem seus direitos! – As vírgulas estão corretas,
porque indicam o destaque do vocativo.
II. O sinal já abrira; os carros, porém, continuavam parados. – A vírgula depois de porém
está errada, porque separa o sujeito do verbo.
III. Coerência na atuação e responsabilidade em relação às promessas feitas, é o que o leitor
espera de todo político. – É opcional o emprego da vírgula.
IV. Querem trabalho? Ofereço opções: auxiliar de escritório, agente de portaria, técnico em
informática. Inscrevam-se já! Os salários são bons; oferecem-se vantagens. – Todos os
tipos de pontuação estão corretamente empregados.
V. Como estudante, mostrou-se sempre dedicado; como profissional, soube fazer bom uso de
tudo que aprendeu. – O ponto-e-vírgula está corretamente empregado, pois indica uma
separação entre duas situações distintas, mas aproxima-as, pela identidade do sujeito.
a) Estão corretas somente as proposições II, III e V.
b) Estão corretas somente as proposições I, III e IV.
c) Estão corretas somente as proposições I, IV e V.
d) Estão corretas somente as proposições II e IV.
Questão 9 - Nas proposições abaixo, preencha as lacunas com a forma entre parênteses,
devidamente flexionada em gênero e número. A seguir assinale a opção que indica, em
seqüência, a utilização correta das flexões:
I. Quem melhor controla a economia doméstica são as ______________. (dona-de-casa)
II. Músicas ________________ têm boa aceitação na Europa. (afro-brasileira)
III. Por que os países ______________ têm nível inferior aos europeus? (latino-americano)
IV. As sessões _______________ da UFSC apresentam bom nível. (lítero-musical)
V. Aprecio ler escritoras ______________. (luso-brasileiro)
a) donas-de-casa – afro-brasileiras – latinos-americanos – líteras-musicais – luso-brasileiras
b) donas-de-casas – afras-brasileiras – latinos-americanos – líteras-musicais – lusas-brasileiras
c) dona-de-casas – afras-brasileiras – latino-americanos – lítero-musicais – lusas-brasileiras
d) donas-de-casa – afro-brasileiras – latino-americanos – lítero-musicais – luso-brasileiras
Questão 10 - Assinale a opção em que ocorre erro de regência:
a) Prometeu amar-lhe para sempre.
b) Atendi-o prontamente na sala contígua ao meu gabinete.
c) Se aspiras a um cargo, conquista-o com teu esforço.
d) Aludiram a incidentes de que ninguém mais se lembrava.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 11 – Analise as afirmativas a seguir, que se referem aos Períodos Colonial e
Monárquico da História do Brasil:
I. As primeiras descobertas de ouro no território brasileiro datam do final do século XII, época
em que o açúcar enfrentava uma série crise. As notícias da descoberta de ouro e diamantes
espalharam-se pela colônia e pela Europa, atraindo milhares de imigrantes europeus e
colonos de outras regiões brasileiras, sobretudo no Nordeste. O fluxo migratório em
direção às minas produziu profundas transformações na sociedade colonial brasileira, que
teve sua composição e estrutura substancialmente alteradas, sobretudo devido ao caráter
urbano da atividade mineradora.
II. A Inconfidência Mineira (1789) foi um movimento separatista que ocorreu, em parte,
devido aos pesados tributos cobrados por Portugal em Minas Gerais, cujo pagamento
tornou-se praticamente impossível por causa da decadência da produção mineradora na
segunda metade do século XVIII.
III. A partir de 1808, com a transferência da Família Real portuguesa para o Brasil, o Rio de
Janeiro tornou-se o centro de decisões do império português. A liberdade comercial que
então passou a existir marca o fim do pacto colonial, podendo ser considerada o
acontecimento decisivo do processo de independência, que continuou nos anos seguintes,
culminando em 1822 com a emancipação política do Brasil.
IV. Na segunda metade do século XIX, as três principais leis que reconheceram o direito do
escravo à liberdade foram: Lei do Ventre Livre (1871)  declarou livres os filhos de mulher
escrava que nascessem a partir daquela data; Lei Saraiva Cotegipe (1885), mais conhecida
como Lei dos Sexagenários, concedia liberdade aos escravos acima de 65 anos de idade;
Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888, declarava extinta a escravidão no Brasil.
V. O fim do tráfico e a abolição desestruturaram o sistema colonial brasileiro, que era baseado
na mão-de-obra escrava. Para se recompor, as regiões produtoras de café passaram a
utilizar a mão-de-obra livre de imigrantes europeus.
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 e V.
d) Estão corretas somente as afirmativas II, III e V.
Questão 12 - Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, assinale a
opção que está incorreta:
a) Em meados de 1944 partiu para a Itália a FEB (Força Expedicionária Brasileira), com 25 mil
combatentes, que se incorporaram ao exército norte-americano, participando de vários
combates no norte da Itália.
b) Os Estados Unidos, que entraram no conflito em 1941, pressionavam o governo brasileiro
para que se definisse contra os países do Eixo.
c) Em 1942, navios brasileiros foram afundados, supostamente por submarinos alemães. Esse
fato levou Getúlio Vargas a declarar guerra contra a Alemanha e a Itália no dia 22 de agosto
do mesmo ano.
d) Getúlio Vargas tardou a definir-se em relação à guerra. Até o início da década de 40,
simpatizava com os Aliados, os quais tinham modelo político semelhante ao brasileiro.
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Questão 13 - “O então presidente do Brasil Washington Luís era representante de São
Paulo. De acordo com a política café com leite, o próximo candidato governista deveria
ser mineiro. O presidente, porém, indicou Júlio Prestes, governador de São Paulo, o que
desagradou profundamente aos mineiros.
Antônio Carlos, governador de Minas Gerais, juntamente com João Pessoa, governador
da Paraíba, resolveram apoiar a candidatura do governador do Rio Grande do Sul,
Getúlio Vargas, para a presidência.
No entanto, contando com a preciosa ajuda da máquina governamental e da fraude
eleitoral, Júlio Prestes foi apontado como vencedor das eleições.”
Assinale a opção correta. O trecho acima refere-se a fatos que irão desencadear:
a) a Revolução Federalista.
b) a Revolução de 1964.
c) a Revolução de 1930.
d) a Guerra do Contestado.
Questão 14 - O grande acontecimento político do governo de José Sarney (1985  1990)
foi a convocação de uma Assembléia Constituinte, eleita em 1986, a qual durante um ano
e meio debateu e votou a nova Carta Constitucional brasileira, promulgada em outubro
de 1988.
Assinale a opção que contém informação incorreta com relação às características dessa
Constituição:
a) Intervenção do Estado na economia, atribuindo-se a ele uma série de funções reguladoras e
gerenciadoras.
b) Centralização administrativa e financeira, afetando estados e municípios.
c) Voto obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos; facultativo a analfabetos, jovens entre 16
e 18 anos e pessoas com mais de 70 anos.
d) Fim da censura prévia, garantia do direito de greve e liberdade sindical.
Questão 15 – Leia as afirmativas abaixo, que tratam do povoamento do território
catarinense:
I. A expansão do povoamento europeu no litoral sul-brasileiro partiu da capitania de São
Vicente com portugueses que se deslocaram da ilha de São Vicente (SP) e ilha de Cananéia
(SP) para o litoral catarinense. A finalidade dessa ocupação, inicialmente, era a busca pelo
ouro, além da intenção de Portugal de ocupar efetivamente o sul do Brasil.
II. Ao findar o século XVII, já existiam três núcleos básicos em Santa Catarina: Nossa Senhora
do Rio São Francisco, Desterro e Santo Antônio dos Anjos da Laguna.
III. Em 1730, a abertura da estrada do Viamão, ordenada pelo capitão-governador Caldeira
Pimentel, com a finalidade da introdução das cavalgaduras do sul em direção a São Paulo,
foi a responsável pela ocupação de uma faixa expressiva do interior dos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
IV. Os primeiros açorianos desembarcaram na ilha de Santa Catarina em janeiro de 1748. Com
a falta de condições para a atividade agrícola, os açorianos voltaram-se para a caça da
baleia.
Agora, responda:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III.
c) Estão corretas somente as afirmativas I e II.
d) Estão corretas somente as afirmativas II e III.
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Questão 16 – Analise as afirmativas abaixo, que dizem respeito ao processo de
globalização:
I.

No final da década de 60, o capitalismo mostrava sinais de desgaste. Fazia-se necessário
reativar a economia, particularmente a indústria, a fim de que as empresas aumentassem
seus lucros. Nesse sentido, as empresas multinacionais adotaram uma nova estratégia: a de
decompor o processo produtivo em escala mundial, o que levou as etapas de
funcionamento do sistema a uma internacionalização mais intensa. Com isso, as
multinacionais assumiram um caráter transnacional. O capitalismo reestruturou-se em um
processo que já havia começado no final da década de 70, aprofundando-se na década de
90. Surge então o que se chama de capitalismo global ou globalização.

II. Na globalização, a grande expansão das empresas transnacionais faz com que a aplicação
do capital, a tecnologia, o uso de mão-de-obra, o planejamento da produção e das vendas e,
finalmente, o marketing sejam praticados em escala global. Isso significa que todas essas
etapas ultrapassam as fronteiras das nações de origem das empresas, ocorrendo em vários
países do globo.
III. Apesar da descentralização da produção e da conseqüente industrialização de diversos
países, alguns deles destacam-se no comando da economia global. Esses países, que podem
ser chamados de hegemônicos, são os que mais se beneficiam do processo de globalização.
Entre eles estão EUA, Japão, Alemanha, França e Inglaterra.
IV. Algumas cidades têm sido o centro de decisões ou de investimentos diretos de capital. Ali
se instalam empresas financeiras, de marketing, de serviços, de gerenciamento e
administrativas, pólos de pesquisa tecnológica e outras atividades. Essas são as cidades
globais ou metrópoles mundiais, pois constituem peças importantes na economia global.
Entre as mais desenvolvidas, destacam-se Nova Iorque, Tóquio, Berlim, Paris e São Paulo.
V. Apesar de, à primeira vista, parecer um processo contrário à globalização, a formação dos
blocos econômicos regionais é uma de suas necessidades. Quando alguns países decidem
associar-se, inicialmente criam uma área de livre comércio. Isso significa que, ao cruzar as
fronteiras, os produtos não terão seus preços aumentados pela cobrança de impostos de
importação. Alguns blocos prevêem, além da extinção de taxas alfandegárias, a nãoobrigatoriedade de passaportes e a criação de uma moeda única.
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, III e V.
d) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V.
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Questão 17 - Leia as seguintes afirmativas sobre os problemas ambientais atuais e
assinale a opção que está incorreta:
a) Nas usinas nucleares, a água é aquecida e a pressão do vapor movimenta uma turbina. A
energia utilizada para aquecer a água é obtida pela fissão de átomos de urânio dentro de um
reator, processo que produz resíduos radioativos. Esses resíduos, conhecidos como lixo
nuclear, são objeto de constantes preocupações ambientais, pois precisam ficar armazenados
em lugar seguro durante muitos anos, até que a radioatividade se dissipe e o material não
represente mais riscos à saúde de ninguém. No Brasil, só existe um lugar onde foram
instaladas usinas nucleares: no Estado do Paraná, a usina de Itaipu.
b) A chuva ácida é um problema ambiental muito sério provocado pela queima de óleo
combustível e de carvão mineral em grandes quantidades. A queima desses combustíveis
libera na atmosfera grande quantidade de enxofre, que reage com a água da chuva e
transforma-se em ácido sulfúrico. As chuvas ácidas contaminam o solo, aceleram o processo
de corrosão dos metais em pontes, automóveis, edifícios e provocam desmatamento em
áreas florestais. No Brasil, um exemplo das graves conseqüências da chuva ácida é
encontrado em Cubatão, uma das cidades mais poluídas do planeta.
c) Nos dois últimos séculos, o desenvolvimento da atividade industrial aumentou muito a
presença de gases nocivos na atmosfera. As chaminés das fábricas, os escapamentos dos
veículos, os desmatamentos quase sempre seguidos de queimadas são alguns dos fatores
responsáveis pela poluição atmosférica. Esses fatores têm aumentado muito nas últimas
décadas, pois, além do elevado crescimento da população mundial, houve também uma
enorme expansão da indústria.
d) Dentre os inúmeros gases tóxicos que poluem a atmosfera, o que mais vem preocupando
ultimamente é o gás carbônico, ou dióxido de carbono, cuja presença vem aumentando
significativamente. Isso traz sérias conseqüências para o clima, porque a concentração de
gás carbônico acelera o efeito estufa.
Questão 18 – Leia as afirmativas abaixo com relação à localização e limites do Brasil, e a
seguir responda:
I. O Brasil possui 15.719km de fronteiras terrestres com os países vizinhos da América do Sul,
sendo que a maior fronteira é com a Bolívia e a menor com o Suriname. Somente o
Equador e o Peru não fazem fronteira com o Brasil.
II. Na América Latina o Brasil é o maior país, e na América do Sul ocupa quase a metade do
território (47%).
III. Situado no Continente Americano, o Brasil é atravessado ao norte pela linha do Equador e
ao sul pelo Trópico de Capricórnio.
IV. 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.
V. Grande parte da superfície do Brasil (93%) está no hemisfério sul ou meridional. Apenas
uma pequena porção (7%) situa-se no hemisfério norte ou setentrional.
a) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e V.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e IV.
c) Estão corretas somente as afirmativas II, III, IV e V.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Questão 19 - Sobre a divisão do Brasil em complexos regionais, afirma-se:
I. A divisão do Brasil em complexos regionais ou regiões geoeconômicas não se preocupa
tanto com as divisas entre os estados e sim com os traços comuns entre essas enormes
porções territoriais. É uma divisão que está mais de acordo com a formação
histórico-econômica do país.
II. O complexo regional da Amazônia abrange quase 60% do território nacional, mas apenas
cerca de 7% da população. É portanto o menos povoado do país. Além de ser um imenso
vazio demográfico, historicamente esteve quase sempre isolado do restante do país.
III. Nas últimas décadas, o complexo regional da Amazônia tem-se mostrado mais dinâmico. O
processo de ocupação recente é calcado na implantação de vultosos projetos agropecuários
e minerais, vinculados ao grande capital nacional ou transnacional.
IV. O complexo regional do Centro-Sul abrange menos de 25% da área do país, mas concentra
cerca de 68% da população brasileira, sendo o mais povoado e populoso. É também a
porção mais dinâmica da economia nacional em praticamente todos os setores de atividade.
V. O complexo regional do Nordeste é a porção do país onde mais se caracteriza uma economia
tradicional, em que os fatores impeditivos de modernização são muito fortes. Tal situação
fica evidente quando se analisam os indicadores sociais desse complexo regional.
Agora, responda:
a) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e V.
b) Estão corretas somente as afirmativas II, III, IV e V.
c) Estão corretas somente as afirmativas I, II, IV e V.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
Questão 20 – Leia as afirmativas com relação ao Estado de Santa Catarina e a seguir
responda:
I. O relevo catarinense é constituído por várias formas, que dificultam sua organização em
unidades bem definidas para serem estudadas. De forma simplificada, pode ser subdividido
em três grandes unidades topográficas: a Planície Costeira, as Serras Litorâneas e o
Planalto Ocidental.
II. O litoral de Santa Catarina, além de ser um dos mais bonitos do Brasil, é um dos mais bem
estruturados para o turismo. Tem mais de 400km de extensão, da foz do rio Saí-Guaçu, no
município de Itapoá, na divisa com o Paraná, até a foz do rio Mampituba, no município de
São João do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul.
III. Em 15 de setembro de 2000, foi assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso
decreto que criou a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no litoral catarinense,
abrangendo 156 mil hectares. A área estende-se desde o município de Palhoça até o
município de Içara.
IV. Um dos aspectos mais importantes do povoamento do Estado de Santa Catarina foi a
imigração européia. No século XIX, a partir de 1828, sobressaem os colonos alemães e
italianos e, em menor escala, os eslavos, belgas, suíços, franceses e árabes.
V. Os primeiros colonizadores a chegar a Santa Catarina foram os alemães, fundadores das
colônias de São Pedro de Alcântara, Nova Trento, São Ludgero e Tubarão.
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.
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ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
Questão 21 – Assinale a opção correta.
O território do Estado divide-se em distritos, subdistritos, municípios, comarcas e
comarcas integradas para fim de:
a) administração da Justiça.
b) administração dos recursos orçamentários.
c) facilitar as comunicações entre os juízes.
d) facilitar o controle correicional.
Questão 22 – Assinale a opção correta.
É requisito indispensável para a instalação de comarca que a sede seja dotada de:
a) fórum convenientemente mobiliado e prédios destinados à residência do juiz e do promotor
de justiça.
b) fórum convenientemente mobiliado, prédios destinados à residência do juiz e do promotor
de justiça, meios modernos de comunicação, como sinal de TV, e jornal de circulação
regional.
c) fórum convenientemente mobiliado e presídio regional de fácil acesso.
d) fórum convenientemente mobiliado e cadeia com condições de higiene e segurança.
Questão 23 – Assinale a opção correta.
A Justiça Militar é um órgão do Poder Judiciário do Estado e, em primeiro grau, será
exercida:
a) pela Auditoria e Conselhos de Justiça.
b) pelo comandante do batalhão onde praticada a infração disciplinar.
c) pelo juiz auditor titular.
d) pelo promotor de justiça militar.
Questão 24 – Assinale a opção correta.
O Tribunal de Justiça compõe-se de quarenta desembargadores e é presidido por um de
seus membros:
a) que exerceu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral.
b) que tiver exercido qualquer outro cargo de direção por quatro anos.
c) eleito dentre os mais antigos, por votação secreta, na primeira sessão de dezembro, pela
maioria de seus membros efetivos.
d) que tiver recusado por escrito a aceitação do cargo de Corregedor-Geral da Justiça.
Questão 25 – Assinale a opção correta.
Os comissários da infância e da juventude são classificados como:
a) agentes especiais do juizado respectivo.
b) assistentes da justiça.
c) representantes da Justiça da Infância e da Juventude nos Conselhos Tutelares.
d) auxiliares da justiça.
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Questão 26 – Assinale a opção correta.
Ao juiz da infância e da juventude, dentre outras atribuições, compete suprir a
capacidade ou o consentimento para o casamento de adolescente sob sua jurisdição. Para
tanto é imprescindível que:
a) se comprove gravidez.
b) os direitos do adolescente estejam sendo ameaçados ou violados por falta, omissão ou
abusos dos pais ou responsável.
c) o adolescente tenha praticado ato infracional e esteja internado à ordem do juiz competente.
d) o oficial do registro civil tenha suscitado dúvida sobre a idade do pretendente.
Questão 27 – Assinale a opção correta.
O magistrado nomeado deverá apresentar os documentos exigidos pela lei e, antes da
posse, prestar compromisso de “desempenhar leal e honradamente as funções do cargo”.
Esse compromisso:
a) pode ser substituído por caução idônea.
b) deve ser prestado pessoalmente pelo nomeado.
c) pode ser prestado por procurador com poderes especiais.
d) deve ser testemunhado pelo Procurador-Geral de Justiça.
Questão 28 – Assinale a opção correta.
Os magistrados de primeiro grau terão direito a férias anuais:
a) por 60 (sessenta) dias, coletivas, de 2 a 31 de janeiro e 2 a 31 de julho.
b) por 60 (sessenta) dias, a serem gozadas a seu critério, consoante escala móvel elaborada
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, ouvida a Corregedoria-Geral da Justiça.
c) por 60 (sessenta) dias, coletivas ou individuais, sendo as primeiras de 2 a 31 de janeiro e as
segundas mediante escala elaborada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, ouvida a
Corregedoria-Geral da Justiça.
d) por 30 (trinta) dias, a serem gozadas de acordo com as conveniências do serviço nas
comarcas.
Questão 29 – Assinale a opção correta.
O auxiliar da justiça que for removido a pedido, após 2 (dois) anos de exercício no cargo
de que for titular:
a) terá direito ao recebimento do equivalente a 2 (duas) vezes o vencimento básico, como
ajuda de custo.
b) terá direito a 15 (quinze) dias de trânsito, com prorrogação de mais 15 (quinze), a critério do
Presidente do Tribunal, para assumir o novo serviço.
c) terá descontado da licença-prêmio a que tiver direito futuramente o período de trânsito.
d) terá direito a 30 (trinta) dias de trânsito, sem prorrogação, para assumir o novo serviço.
Questão 30 – Assinale a opção correta.
O juiz de paz, que tem competência para exercer as funções de juiz de casamento:
a) estará sujeito às mesmas penas aplicáveis aos serventuários vitalícios.
b) não pode ser demitido, porque recebe custas somente pelos atos praticados.
c) estará sujeito apenas a suspensão por até 90 (noventa) dias.
d) não pode ser punido administrativamente, porque sua investidura é temporária.
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Questão 31 – “As audiências serão abertas e encerradas por pregão do oficial de justiça
ou do porteiro dos auditórios” (CDOJSC, art. 405).
Sobre a função de porteiro dos auditórios, é correto afirmar:
a) O comissário da infância e da juventude não pode servir como porteiro dos auditórios.
b) Porteiro dos auditórios é cargo de carreira, de nível médio.
c) Porteiro dos auditórios não é uma das funções atribuíveis ao oficial de justiça.
d) O comissário da infância e da juventude, na ausência do oficial de justiça, pode ser
designado porteiro dos auditórios pelo juiz que presidir a audiência.
Questão 32 - “Nas audiências e sessões, o juiz de direito, os advogados e os membros do
Ministério Público usarão vestes talares” (CDOJSC, art. 414).
O que deverão usar os escrivães? Assinale a opção correta:
a) Os escrivães usarão toga.
b) Os escrivães usarão paletó e gravata.
c) Os escrivães usarão pequena capa preta.
d) Os escrivães estão dispensados de usar capa preta ou toga.
Questão 33 - O Supremo Tribunal Federal é órgão do Poder Judiciário (CF, art. 92, I).
Sobre o Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar:
a) Tem sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território nacional.
b) Tem sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território do Distrito Federal.
c) Compõe-se de onze ministros, escolhidos dentre os desembargadores dos Tribunais de
Justiça que contem com mais de trinta anos de serviço.
d) Tem competência para resolver divergência jurisprudencial entre Tribunais inferiores.
Questão 34 – Assinale a opção correta.
O Tribunal Superior Eleitoral é órgão da Justiça Eleitoral (CF, art. 118, I), composto, no
mínimo, de sete membros. Destes, cinco são escolhidos:
a) por nomeação do Presidente da República, mediante indicação do Supremo Tribunal
Federal.
b) mediante lista sêxtupla organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil.
c) por nomeação do Presidente da República, indicados pelo Senado Federal.
d) mediante eleição, pelo voto secreto, dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal (3) e
do Superior Tribunal de Justiça (2).
Questão 35 - “A lei de organização judiciária classificará as comarcas em entrâncias.”
(CE, art. 88, caput.) É correto afirmar:
a) As comarcas do Estado de Santa Catarina são classificadas em 1ª, 2ª, 3ª e 4ª entrâncias.
b) As comarcas do Estado de Santa Catarina são classificadas em entrância inicial,
intermediária, final e especial.
c) É vedada a reclassificação das entrâncias.
d) O juiz de direito substituto de segundo grau está desvinculado de qualquer entrância.
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Questão 36 - “Compete privativamente ao Tribunal de Justiça prover, por concurso
público de provas ou de provas e títulos, os cargos necessários à administração da Justiça,
exceto os de confiança, assim definidos em lei” (CE, art. 83, VI).
Sobre o provimento de cargos para administração da Justiça, é correto afirmar:
a) O provimento do cargo de oficial de justiça, por ser de confiança do juiz, prescinde de
concurso.
b) O cargo de comissário da infância e da juventude pode ser provido por sentença do juiz da
infância e da juventude.
c) O cargo de comissário da infância e da juventude deve ser provido por concurso de provas.
d) O cargo de comissário da infância e da juventude pode ser provido sem concurso, porque
sua remuneração é complementada por auxílio-alimentação.
Questão 37 - “Todos os processos e atos de competência cumulativa de dois ou mais juízes
ou auxiliares da justiça estão sujeitos a distribuição alternada e obrigatória, obedecidos
os preceitos deste Código e da legislação processual” (CDOJSC, art. 420).
Assinale a opção correta:
a) Para efeito de igualdade na distribuição, os feitos são classificados apenas quanto à
natureza.
b) A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus, de reexame necessário, de
medidas cautelares e de recurso torna preventa a competência do relator para todos os
recursos e pedidos posteriores, tanto na ação quanto na execução referentes ao mesmo
processo.
c) As procurações a serem elaboradas pelos tabeliães estão sujeitas a distribuição.
d) As tarefas de competência dos comissários da infância e da juventude serão distribuídas
pela assistente social do juizado.
Questão 38 - O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em vigor foi
baixado pelo Tribunal no uso de suas atribuições, conferidas pela Constituição Estadual
(hoje art. 83, II).
Assinale a opção correta:
a) Para reforma do Regimento Interno exige-se seja apresentado projeto subscrito por, pelo
menos, um terço dos membros do Tribunal de Justiça.
b) Na discussão do projeto de reforma não se admitem emendas que não sejam apresentadas
pelos membros mais antigos do Tribunal de Justiça.
c) Somente será admitido para exame o projeto de reforma do Regimento Interno que não
implique alteração de competência das Câmaras de Direito Público.
d) Qualquer desembargador poderá propor a reforma do Regimento Interno, mediante
apresentação de projeto escrito e articulado, que será examinado por uma comissão
especial.

13

Questão 39 – Assinale a opção correta.
O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça representa a consolidação de
todos os atos expedidos pelo Corregedor-Geral da Justiça. Está dividido em duas partes:
judicial e extrajudicial. Na parte judicial, e no que pertine à Justiça da Infância e da
Juventude:
a) há recomendação aos juízes de direito para que examinem, no âmbito de sua comarca, a
possibilidade de criação de programas próprios para execução de medidas socioeducativas
em meio aberto, com a realização e efetivação de convênios com os órgãos municipais e
estaduais competentes, assim como entidades não governamentais.
b) há determinação aos juízes de direito para que examinem, no âmbito de sua comarca, a
criação de programas próprios para execução de medidas socioeducativas em meio aberto,
com a realização e efetivação de convênios com os órgãos municipais e estaduais
competentes, assim como entidades não governamentais, sob pena de sanção
administrativa, diante da prioridade deferida pela Constituição Federal às crianças e
adolescentes.
c) não há nenhuma norma pertinente ao tema das opções “a” e “b”.
d) há disciplina específica para as funções do comissário da infância e da juventude.
Questão 40 - Estabelece o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, no art.
38, que “Os Juízes com competência na área da Infância e Juventude deverão, de acordo
com as necessidades da comarca, regulamentar o trabalho dos Comissários da Infância e
Juventude no tocante à efetivação das diligências (rondas)”. Assinale a opção correta:
a) Os juízes poderão, com base no texto transcrito, dispor sobre a remuneração dos
comissários da infância e da juventude.
b) Essas diligências deverão ser realizadas nos limites da regulamentação e dentro da área sob
jurisdição do juizado.
c) Essas diligências (rondas) não poderão incluir os clubes sociais da sede da comarca.
d) Os juízes poderão determinar que, nas diligências, o promotor de justiça acompanhe os
comissários da infância e da juventude.
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NOÇÕES DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E QUESTÕES
PRÁTICAS SOBRE ATOS DO SERVIÇO
Questão 41 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069/90) “dispõe
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente” (art. 1º).
Sobre o ECA, é correto afirmar:
a) O Código de Menores continua em vigor para os adolescentes que praticam atos que
constituem crimes.
b) O legislador agiu coerentemente com a Constituição Federal de 1988, rompendo
definitivamente com a “doutrina da situação irregular” admitida até então pelo Código de
Menores (Lei n. 6.697/79).
c) O adolescente continua com a condição de “objeto do processo”.
d) A criança e o adolescente não podem ser “sujeitos do processo”.
Questão 42 – Assinale a opção correta.
Na garantia da proteção integral à criança e ao adolescente, o ECA – Lei n. 8.069/90 –
define criança e adolescente:
a) criança como a pessoa até dez anos de idade completos, e adolescente aquela entre quatorze
e dezoito anos de idade.
b) criança como a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos incompletos.
c) criança como a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze
e dezesseis anos de idade, quando poderá ser eleitora.
d) criança como a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze
e dezoito anos de idade.
Questão 43 – Assinale a opção correta.
A Constituição Federal garante: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito
anos, sujeitos às normas da legislação especial” (art. 228), o que está repetido nos arts.
104 do ECA e 27 do Código Penal. Dessa garantia decorre:
a) a impunidade penal dos adolescentes.
b) a punição penal das pessoas sujeitas à proteção integral.
c) a possibilidade de imputação de responsabilidade penal às crianças e adolescentes em
conflito com a lei.
d) a inimputabilidade penal de qualquer pessoa física com idade inferior a dezoito anos.
Questão 44 – Assinale a opção correta.
A Constituição Federal (art. 227) e o ECA (art. 4º) impõem ser dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com “prioridade
absoluta”, a efetivação dos direitos que especificam. A garantia de prioridade
compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
b) preferência para passagem em cruzamentos não sinalizados.
c) privilégio para receber pensão alimentícia.
d) no transporte coletivo, primazia sobre os idosos.
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Questão 45 – Assinale a opção correta.
Estabelece o art. 15 do ECA que “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”.
Esse direito ao respeito garantido à criança e ao adolescente consiste:
a) na inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral.
b) na garantia de poderem fazer o que bem entenderem.
c) na preservação de sua imagem fotográfica.
d) na busca de refúgio, auxílio e orientação.
Questão 46 - “A família é o primeiro agente socializador do ser humano. A falta de afeto e
de amor da família gravará para sempre seu futuro” (LIBERATI, Wilson Donizeti.
Comentários ao ECA, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p.22).
Assinale a opção correta:
a) A criança e o adolescente que for encontrado sem o pai natural será logo colocado em
família substituta.
b) Sempre que possível a criança abandonada será colocada em família substituta estrangeira.
c) Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus
descendentes.
d) O responsável pela guarda ou pela tutela de criança não prestará compromisso, só exigível
se for adolescente.
Questão 47 - Mulher X, de poucos recursos e sem instrução, já tendo sido mãe de quatro
filhos, engravidou mais uma vez (pai desconhecido) e, ao dar à luz uma criança do sexo
feminino, rejeitou-a na maternidade, onde a deixou. Nessas condições, é correto afirmar
que:
a) Os funcionários da maternidade devem comunicar o fato, imediatamente, à Justiça da
Infância e da Juventude ou ao Conselho Tutelar, que tomarão as providências legais.
b) Os funcionários da maternidade podem entregar a criança a pessoa que desejar adotá-la.
c) O comissário da infância e da juventude que tomar conhecimento do fato deve prender a
mãe da criança e encaminhá-la ao juiz competente.
d) A criança deverá ficar sob guarda do responsável pela maternidade até ser adotada por casal
de outro Estado.
Questão 48 – Assinale a opção correta.
O menino X, com nove anos de idade, instruído por um vizinho, traficante de drogas, ao
entregar cocaína a um viciado, foi descoberto nessa atividade pelo comissário da infância
e da juventude. Em conseqüência, o agente de proteção:
a) deve prendê-lo e apresentá-lo ao delegado de polícia competente.
b) pode encaminhá-lo a entidade destinada a abrigo.
c) deve apreendê-lo e encaminhá-lo aos pais ou responsáveis.
d) deve apresentá-lo ao Conselho Tutelar para que este o atenda e aplique as medidas de
proteção cabíveis previstas no art. 101, I a VII, do ECA.
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Questão 49 – Assinale a opção correta.
Um adolescente, depois de fugir da casa paterna, envolveu-se com um grupo de infratores
e passou a perambular pelas ruas da cidade. Foi localizado pelo comissário da infância e
da juventude, porque havia suspeita de que o grupo estivesse envolvido em furtos
praticados contra estabelecimentos comerciais. O adolescente em questão:
a) pode ser apreendido pela perambulação e para averiguação.
b) não pode ser apreendido a não ser em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente.
c) não está sujeito às medidas de proteção específicas.
d) pode ser internado até que os pais o recebam ou seja posto em família substituta.
Questão 50 – Como deverão ser comercializadas as revistas contendo matérias e fotos
impróprias ou inadequadas a crianças e adolescentes? Assinale a opção correta:
a) Deverão ser comercializadas protegidas com embalagem opaca.
b) Não deverão ser comercializadas.
c) Deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo.
d) Deverão ser comercializadas somente após autorização do Juizado da Infância e da
Juventude.
Questão 51 – Assinale a opção correta.
Determinada emissora de televisão está transmitindo, no horário recomendado para o
público infanto-juvenil, programa artístico classificado como impróprio para menores de
dezoito anos. Constatada a transmissão:
a) cabe pena de prisão administrativa por até dez dias ao gerente da emissora.
b) a autoridade judiciária poderá, desde logo, determinar a suspensão da programação da
emissora por até dois dias.
c) o comissário da infância e da juventude deverá lavrar auto de infração e encaminhá-lo ao
Ministério Público.
d) cabe pena de multa de 20 até 100 salários, que será duplicada em caso de reincidência.
Questão 52 – Assinale a opção correta.
Dentre as regras para prevenção previstas no ECA, há proibição de venda à criança ou ao
adolescente de armas, munições e explosivos (art. 81, I); realizada essa conduta,
caracteriza crime (hoje Lei n. 9.437/97, art. 10). Assim, se o comissário da infância e da
juventude surpreender comerciante vendendo arma de fogo a adolescente, como deve
proceder?
a) Deve providenciar a interdição do estabelecimento comercial.
b) Deve prender em flagrante o comerciante, apreender o adolescente e enviar ambos à
autoridade policial para as providências cabíveis, uma delas a liberação do adolescente aos
pais ou responsável, ou, não sendo possível, encaminhá-lo ao representante do Ministério
Público.
c) Deve interditar o estabelecimento comercial, prender o comerciante e liberar o adolescente.
d) Poderá apreender o adolescente para apresentá-lo diretamente ao representante do
Ministério Público.
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Questão 53 – Assinale a opção correta.
O ECA proíbe a venda de bebidas alcoólicas à criança e ao adolescente (art. 81, II). Essa
proibição não alcança:
a) a venda de bebidas alcoólicas à criança ou ao adolescente com autorização do pai ou
responsável.
b) a venda de bebidas alcoólicas à criança ou ao adolescente em bailes e promoções dançantes.
c) a venda de bebidas não alcoólicas.
d) a venda de bebidas alcoólicas à criança ou ao adolescente em estabelecimentos
educacionais.
Questão 54 – Assinale a opção correta.
O juiz da infância e da juventude julgou procedente representação oferecida visando a
imposição de medida socioeducativa a adolescente que praticou conduta tipificada no
Código Penal como homicídio (CP, art. 121), tendo o adolescente permanecido internado
durante o processo. Qual a providência a ser tomada por ocasião da intimação da
sentença ao adolescente?
a) A intimação deverá ser pessoal ao advogado do adolescente e este deverá comunicar-lhe se
deseja ou não recorrer da sentença.
b) A intimação do defensor deverá ser pessoal e o adolescente poderá ser intimado na pessoa
de seu representante legal.
c) A intimação deverá ser pessoal ao adolescente e ao seu defensor, e o adolescente deverá
manifestar se deseja ou não recorrer da sentença.
d) A intimação deverá ser dirigida somente ao adolescente, sendo desnecessária manifestação
se deseja ou não recorrer da sentença.
Questão 55 – O representante do Ministério Público, após ser-lhe apresentado o
adolescente e tê-lo ouvido com seus pais ou responsável, vítima e testemunhas, com o
boletim de ocorrência ou relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial,
dentre outras providências, poderá representar à autoridade judiciária para aplicação de
medida socioeducativa (ECA, art. 180).
A respeito da representação, é correto afirmar:
a) poderá ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.
b) deverá ser deduzida em petição escrita, a ser entregue no cartório judicial.
c) depende da produção de prova pré-constituída de autoria e materialidade.
d) deverá ser subscrita também pela vítima.
Questão 56 – Assinale a opção correta.
O ECA, na Seção III do Capítulo II do Título III, nos artigos 83 a 85, trata “Da
autorização para viajar”. O que se extrai desses artigos?
a) Nenhum adolescente poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos
pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.
b) Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais
ou responsável, sem expressa autorização judicial.
c) A autorização judicial é dispensável quando a criança viajar para fora da comarca, com
destino a outro Estado, para freqüentar estabelecimento de ensino.
d) A autorização judicial é indispensável ainda quando a criança viajar para comarca contígua
à da sua residência, incluída na mesma região metropolitana.
Questão 57 - O comissário da infância e da juventude em escala de plantão no Aeroporto
Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, foi procurado pelo adolescente X, nascido
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em São JoséSC e com 15 anos de idade, o qual, pretendendo viajar para a Holanda,
consultou-o sobre como proceder para sair do país acompanhado de seu pai, cidadão
holandês residente em Amsterdam. Qual foi a resposta do comissário da infância e da
juventude? Assinale a opção correta.
a) Desnecessária a autorização da mãe, porque acompanhado do pai.
b) A prévia autorização da mãe em documento com firma reconhecida dispensa a autorização
judicial.
c) O estrangeiro deverá requerer sua naturalização para poder viajar com o adolescente.
d) Deverá providenciar prévia e expressa autorização judicial para poder sair do país em
companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, e ainda, por ser o
acompanhante seu pai, também deverá trazer autorização da mãe em documento com firma
reconhecida.
Questão 58 - Na apuração de ato infracional atribuído a adolescente, este, tendo
assegurado seu direito ao contraditório e ampla defesa, deve ser notificado previamente
para comparecer às audiências que forem designadas. Assim, é correto afirmar:
a) Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, justificadamente, à audiência de
apresentação, a autoridade judiciária procederá ao julgamento.
b) Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente, à audiência
de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data e dará vista ao representante do
Ministério Público para, se assim entender, requerer internação provisória.
c) Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente, à audiência
de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução
coercitiva.
d) A autoridade judiciária determinará a internação provisória do adolescente quando ele não
comparecer a qualquer audiência, desde que injustificadamente.
Questão 59 - No procedimento para apuração de ato infracional atribuído a adolescente,
foi expedido mandado para intimação de seus pais e das testemunhas. O oficial de justiça,
a quem coube cumprir a ordem, dizendo estar sem condução, requereu ao juiz
competente determinasse intimação da parte interessada para depositar o valor
correspondente às diligências, de acordo com tabela expedida pela
Corregedoria-Geral da Justiça. Sobre a solicitação do oficial de justiça, é correto
afirmar:
a) Nas ações judiciais de competência da Justiça da Infância e da Juventude, a isenção de
custas e emolumentos não abrange as despesas do oficial de justiça.
b) As ações judiciais de competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de
custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
c) Os pais do adolescente deverão depositar as despesas em relação ao deslocamento das
testemunhas.
d) A autoridade judiciária deverá requisitar à Secretaria do Tribunal de Justiça verba própria
para pagar o trabalho extra do oficial de justiça.
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Questão 60 – Assinale a opção correta.
“Quando crianças e adolescentes necessitam de medida de proteção especial ou praticam
atos infracionais, percebe-se, com raras exceções, que suas famílias também necessitam
de cuidados especiais” (LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao ECA, 4ª ed., São
Paulo: Malheiros, 1999, p.105).
Assim, temos que, dentre outras, é medida aplicável aos pais ou responsável:
a) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a
alcoólatras e toxicômanos.
b) Decretação da obrigação de prestar serviços à comunidade, por desleixo educacional.
c) Exclusão do programa comunitário de proteção à família.
d) Manutenção na moradia comum, com afastamento do adolescente para local destinado pelo
Conselho Tutelar.

................................................................................................................................................................................
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O gabarito da prova será divulgado no dia 25 de fevereiro, e a relação dos candidatos aprovados no dia 23 de
março, no endereço www.tj.sc.gov.br e na Secretaria do Foro.
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