
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
CONCURSO: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta,
único e insubstituível. Confira o seu nome. 

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

3. Este caderno de provas contém 70 (setenta) 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. Durante a aplicação das provas NÃO serão fornecidas quaisquer informações acerca das
questões apresentadas. Caso queira manifestar seu inconformismo, o candidato deverá apresen-
tá-lo em tempo hábil, no protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça – andar térreo.  

7. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de n.º 1 à
de n.º 70). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta. A
rasura implicará a anulação da resposta. 

8. Na página de número 17, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu
gabarito. Recorte-a e leve-a consigo. 

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

10. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 17 de junho, após as 16 (dezesseis) horas, no site
do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O resultado NÃO
será fornecido por telefone. 

FLORIANÓPOLIS, 15 de Junho de 2008.

A COMISSÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto: INFRAERO NÃO EXPLICA O FRACASSO DA LICITAÇÃO

João Werner Grando

Dezoito dias após o fracasso da licitação para escolha de projetos para ampliação do
Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de Florianópolis, a Infraero não tem previsão para publi-
cação de um novo edital.

A estatal informou que está revisando o documento a fim de realizar uma nova
concorrência, mas não indica quando deverá anunciá-la e não esclarece as razões que levaram ao
esvaziamento da licitação.

A Infraero pronunciou-se, ontem, em nota à imprensa, após a repercussão sobre a
licitação ocorrida em 28 de abril, na qual nenhuma empresa apresentou proposta para a concor-
rência. Na avaliação do trade de turismo do Estado, o possível atraso na ampliação do aeroporto da
Capital irá comprometer o crescimento do turismo na região.

A Infraero não quis comentar as informações apresentadas na nota. Sem os
esclarecimentos, uma série de aspectos ficam sem definição. Um deles é se o fracasso da licitação
atrasará as obras, que prevê a conclusão da ampliação para 2010.

Também permanecem desconhecidos os motivos para o esvaziamento da licitação.
Sabe-se apenas que a estatal apurou as razões com consulta direta às empresas que havia se
credenciado à concorrência.

                                                                       Florianópolis, Diário Catarinense, 17/maio/2008, p.16.

1ª Questão: Após ler com atenção o texto, assinale a alternativa que NÃO corresponde ao pensa-
mento nele expresso:
a) A reportagem faz graves acusações à Infraero, por manipular indevidamente a realização da

licitação.
b) Nota da Infraero esclarece que não houve propostas para concorrer à licitação para a ampliação

do Aeroporto Hercílio Luz e, por isso, realizará nova concorrência.
c) O crescimento do turismo na região depende, em parte, da ampliação do aeroporto.
d) Possivelmente o esvaziamento da licitação decorreu do fato de a Infraero ter realizado consulta

direta às empresas.

2ª Questão: Assinale, também com base no texto, a alternativa correta:
a) Após o fracasso da licitação, a Infraero apresentou nota à imprensa, prestando amplos esclare-

cimentos sobre o esvaziamento ocorrido.
b) O fato de nenhuma empresa ter apresentado proposta para a ampliação do Aeroporto Hercílio

Luz provocou repercussão na sociedade.
c) A Infraero garante que publicará novo edital de licitação e que o prazo para concluir a

ampliação permanece o mesmo.
d) Na frase “uma série de aspectos ficam sem definição”, o redator fez indevida concordância do

sujeito singular com o verbo no plural.  
 
3ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as palavras são oxítonas:
a) anunciá-la, já, ímã, deverá
b) após, novel, está, também, sutil
c) prevê, pôde, conheci, sós  
d) instalaram, atrasará, sutil, pés
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4ª Questão: Assinale a alternativa em que o exemplo dado NÃO confirma a regra:
a) Usa-se o acento diferencial em algumas palavras, como em: O  brasileiro não pára de falar em

tragédia.
b) A forma verbal pôde (pretérito perfeito do indicativo) é acentuada para diferenciá-la de pode

(presente do indicativo).
c) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente, como “Florianópolis”, que

ocorre no texto.
d) Acentuam-se o i e o u tônicos dos hiatos, quando vierem isolados na sílaba ou seguidos de s,

como em raínha. 

Atenção: Texto para questões abaixo: 

Medo da Senhora
                                                             Oswald de Andrade

A escrava pegou a filhinha nascida
Nas costas
E se atirou no Paraíba
Para que a criança não fosse judiada.

5ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO corresponde à idéia do texto:
a) A atitude da mãe parece cruel, mas demonstra amor.
b) “Medo da Senhora” pode significar medo da patroa.
c) Para não ver a filhinha sofrer como ela, a mãe preferiu vê-la morta.
d) Não há justificativa para o ato de a mãe matar a filhinha.

6ª Questão: Após ler o texto do poeta modernista Oswald de Andrade, assinale a alternativa que
contém palavras INCORRETAS quanto à divisão silábica:
a) ju-dia-da,    Pa-raí-ba,     nas-ci-da,     pe-go-u
b) es-cra-va,    fi-lhi-nha,     Pa-ra-í-ba,     nas-ci-da
c) cos-tas,    a-ti-rou,    cri-an-ça,     pe-gou
d) fos-se,    se-nho-ra,    ju-di-a-da,    me-do

7ª Questão: Analise as colocações abaixo e assinale a alternativa em que todos os exemplos
confirmam a classificação dada:
I - Há encontro consonantal em: livro, advogar, costas, sombras. 
II - Há ditongo em: amaram, vogais, notícia, solidão.
III - Há hiato em: rua, foice, pegou, automóvel.
IV - Há tritongo em: enxágüem, Paraguai, iguais, averiguou.
V - Há hiato em: ruído, pau, rua, filhinha, quadro.

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

8ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as palavras se formam pelo processo de
derivação:
a) revendedor, amadurecer, contrapor, velozmente, infeliz
b) ligação, justaposição, vinagre, despedaçar, beija-flor
c) esquentar, rever, televisão, petróleo, inorgânico
d) anoitecer, embora, monocultura, brincalhão, brasileiro
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9ª Questão: As frases a seguir foram tiradas do Diário Catarinense de 18 de maio de 2008 e
adaptadas para esta questão. Observe-as atentamente no seu aspecto ortográfico e assinale a
alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) Por você, nós voltaríamos no tempo. Sabe para que? Para realisar tudo de novo. Tudo mesmo!
b) A retrassão do consumo foi puxada pelos alimentos com queda de 6% no período de

comparação. Já as bebidas tiverão redução de 3%, os produtos de higiene pessoal 2% e os de
limpesa continuam estáveis.

c) A elevação do preço da comida fez aumentar a procura pelos fertilizantes, e isto manterá em
alta o preço dos alimentos, segundo avaliam as lideranças do agronegócio no Estado.

d) As ações expontâneas e organizadas são das mais variadas: doações, trabalhos nas áreas de
resgate, hospitais, estradas e promoção de eventos com fundo beneficiente.

10ª Questão: Observe as frases abaixo, também adaptadas do Diário Catarinense, da mesma data,
e assinale a alternativa em que HÁ erro de acentuação: 
a) Avalia que essa expansão está ligada à melhoria da renda da população e maior oferta para

vendas a prazo com juros menores.
b) Medeiros observa que o crescimento atual do crediário não assusta porque a inadimplência

segue sob controle e a rigidez da concessão de crédito no Brasil não deve provocar uma bolha
fora de controle como a imobiliária, que ocorreu nos EUA.

c) Mas é justamente no dinâmico mercado americano que Medeiros busca referência para
acreditar que o crédito ao consumidor brasileiro pode crescer muito mais.

d) O novo presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, Sérgio
Alexandre Medeiros, que está à frente da entidade ha cerca de um mes e terá posse festiva na
próxima quinta-feira, diz que o setor está surpreso com o grande crescimento do comercio dos
últimos tempos.

11ª Questão: Assinale a alternativa em que as palavras entre parênteses foram empregadas
adequadamente:
a) Muitas pessoas vivem a infringir as leis da boa convivência social, adotando comportamento

imoral (infligir/infringir; amoral/imoral).
b) Os passageiros dos vôos só sairão em viajem após receberem as orientações; caso contrário, é

melhor que não viagem (viagem/viajem).
c) O advogado, preso em Joinville, para ascender financeiramente não hesitava em realizar

transações insertas (acender/ascender; incertas/insertas).
d) A insipiente indústria catarinense está enfrentando com sucesso os dias de tenção devido à

crise internacional (insipiente/incipiente; tensão/tenção). 

12ª Questão: Assinale a alternativa em que a relação de significado entre as palavras sublinhadas,
nas frases abaixo, é de oposição:
a) Após onze dias do terremoto na China, aparece com vida, entre os escombros, um menino. Era

um garoto magro.
b) A troca de agressões físicas no Parlamento foi notícia na mídia. O acontecimento foi reprovado

pelos brasileiros.
c) O trânsito nas estradas catarinenses fez muitas vítimas no feriado de Corpus Christi. A tragédia

gerou muita dor nos familiares dos mortos.
d) Na Grécia, galguei mil degraus para ver uma fortaleza; desci desiludido, porque estava

fechada.
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13ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO mantém o tempo do verbo ao passar a frase para o
plural: 
a) Eu desconhecia que voltaras a estudar.

Nós desconhecíamos que voltáreis a estudar.
b) Agradava-me caminhar à beira-mar durante o verão. 

Causa-nos prazer caminhar à beira-mar durante o verão.
c) A criança dormirá aqui amanhã.

As crianças dormirão aqui amanhã.
d) Fazias sempre questão de ajudar os necessitados.

Fazíeis sempre questão de ajudar os necessitados.

14ª Questão: Em relação às classes gramaticais, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Está correto o emprego dos artigos em: Li a notícia sobre a vitória do São Paulo em O Estado

de São Paulo.
b) Está correta a relação adjetivo/locução adjetiva em: flexão abdominal/flexão de abdômen;

atitude pueril/atitude de criança; corpo docente/corpo de professores.
c) Está correto o emprego do pronome relativo em “No Brasil, que é um país rico em minerais,

ainda há muita pobreza”.  
d) Saudade, amizade, sol, esperança e rosto são substantivos abstratos.

15ª Questão: A derivação imprópria é o processo de formação de palavras que consiste na
mudança da classe gramatical da palavra ou na mudança de classificação dentro de uma mesma
categoria gramatical, sem alteração da forma primitiva. Considere essas colocações e relacione a
coluna II de acordo com a proposta da coluna I e assinale a alternativa correta:

Coluna I                                     Coluna II
I - Como meu cachorrinho está velho!                                                     (   ) substantivo comum
II - O velho caçou um rato.                                                                        (   ) substantivo próprio
III - Seguia firme rumo aos objetivos.                                                        (   ) adjetivo         
IV - Damasco localiza-se na Síria.                                                              (   ) substantivo comum
V - Damasco: fruto do damasqueiro bastante utilizado na culinária.        (   ) advérbio

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

16ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função sintática dos termos entre
parênteses, nas orações abaixo:
a) Nas décadas passadas, não se discordava dos pais. (sujeito indeterminado)
b) Os candidatos enviaram os documentos à comissão organizadora do concurso. (objeto direto e

adjunto adverbial)
c) Ilumine-me, Deus, neste dia! (vocativo)
d) Faz quatro semanas que não chove. (oração sem sujeito)

17ª Questão: Assinale a alternativa em que o emprego do pronome oblíquo NÃO está de acordo
com a norma gramatical:
a) Nos falaram que o governo planeja uma nova CPMF/CSS.
b) Apresentar-lhe-ei meu trabalho, professor, assim que possível.
c) Não me convidaram para a festa da vitória do time.
d) Mãe é a pessoa que nos orienta durante nossa vida.
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18ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à concordância:
a) Marcamos nos encontrar meio-dia e meia.
b) Será que alguns de nós conseguiremos o vale-transporte?
c) Analisamos todas as reclamações que são enviadas ao setor de atendimento ao cliente.
d) A menina agradeceu comovida: “Muito, muito obrigado”.

19ª Questão: Analise as proposições abaixo em relação à regência e assinale a alternativa que
obedece à gramática normativa:
I - Não pude assistir à palestra sobre profissões.
II - Não aspiramos mais o ar puro nas grandes cidades.
III - O leitor do Diário Catarinense viu e gostou da charge de Zé Dassilva.
IV - Obedecer às regras do trânsito evita acidentes.
V - Ela foi à muitos hospitais até sua filha ser atendida.

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

20ª Questão: Os excertos abaixo foram extraídos do livro O Sucesso é ser Feliz, de Roberto
Shinyashiki (São Paulo: Editora Gente, 2007, p.138). Os trechos foram adaptados em relação ao
emprego dos sinais de pontuação. Analise-os e assinale a alternativa INCORRETA:
a) Muitos sofrem, desnecessariamente, por querer mudar os outros de acordo com suas crenças.

Esquecem quão profundamente essas verdades estão estruturadas. 
b) Em vez de querer mudar o outro, empregue sua energia para compreender sua própria maneira

de ser. O outro se sentirá mais valorizado e então poderá também se abrir para a mudança. 
c) Por mais que uma pessoa deseje mudar, continuará sofrendo influências de sua verdade

original. E você poderá ter três atitudes em relação à maneira de pensar do outro: compreendê-
lo e buscar crescer juntos; insistir em mudá-lo para que fique como você quer, ou desistir dessa
relação e partir para outra. 

d) Cada um tem sua história, crenças e pensamentos que estão, diretamente ligados à sua criação.
As experiências vividas na infância os modelos familiares, os comportamentos adotados e os
valores arraigados, constituem a essência de sua pessoa.

CONHECIMENTOS GERAIS

História 

21ª Questão: Com relação à corrupção no Brasil nesses últimos anos, expressa principalmente nos
desvios de verbas públicas, assinale o correto.
a) A corrupção é um mal tipicamente brasileiro. Não existente em nenhum outro país do mundo,

pois é punida exemplarmente.
b) A Polícia Federal tem feito o seu trabalho contra a corrupção, mas o processo de punição ainda

é precário e leva o brasileiro a achar que todo político é ladrão e que a corrupção nunca será
devidamente combatida no Brasil.

c) Os desvios de verba pública ocorrem, principalmente, sobre os sistemas educacional e de saúde
posto que são as áreas mais afetadas e menos importantes para a construção de uma sociedade
mais justa e solidária.

d) Os problemas sociais, como: a falta de saneamento básico, a precariedade da saúde, a escassez
de áreas de lazer entre outros, são problemas apenas do campo administrativo e nada têm a ver
com o alto índice de desvio de verbas públicas no Brasil.
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22ª Questão: A desagregação da União Soviética, no início dos anos 90, levou ao surgimento de
lutas nacionalistas dentro do seu território e em outras partes da Europa Oriental. Um dos
processos nacionalistas mais violentos foi o ocorrido na antiga Iugoslávia que teve início com a
separação da Croácia e culminou com a Guerra da Bósnia-Herzegovina. No início deste ano,
ocorreu a declaração de independência de uma região ligada à antiga Iugoslávia. Assinale a
alternativa que traz esta região:
a) Voivodina.
b) Chechênia.
c) Kosovo.
d) Montenegro.

23ª Questão: Nos anos 90, em um artigo intitulado "Globalização: as oportunidades e os riscos",
publicado no jornal Gazeta Mercantil, Gilberto Dupas apontava a automação das fábricas e o
conseqüente desemprego estrutural como "uma mancha escura pairando no coração do capitalismo
vitorioso". Sobre essa questão, analise as alternativas a seguir, assinalando a que estiver correta:
a) A globalização diz respeito a uma mudança estrutural que atinge, indistintamente, as diferentes

regiões do planeta e que pode ser exemplificada pela formação de blocos econômicos e
associações regionais de livre mercado.

b) As condições favoráveis ao Neoliberalismo, feição política da globalização, deram-se a partir
dos governos de Tony Blair, na Inglaterra, Bill Clinton, nos Estados Unidos e Gerard Shroeder,
na Alemanha.

c) O desemprego estrutural, ao qual Dupas se refere, diz respeito à ausência de recursos
tecnológicos na agricultura, o que favorece, no mundo globalizado, um preocupante êxodo
rural que resulta na criação de uma camada social de miseráveis nas grandes cidades em todo o
mundo.

d) No âmbito das gestões públicas, a globalização é marcada pela busca de um "Estado Forte",
orientando o tamanho e o papel da ação governamental para a construção de políticas públicas
pautadas na inclusão social.

24ª Questão: As primeiras eleições diretas para presidente da República, no Brasil, ocorridas no
ano de 1989, envolveram oito candidatos, concorrendo por partidos ou alianças diversas. Com
relação aos candidatos assinale o que for correto:
a) Enéas Carneiro, com o bordão, “Meu nome é Enéas” ganhou apoio popular e chegou ao

segundo turno.
b) O candidato Lula recebeu o apoio direto do PCdoB e do PSB, além de seu partido, o PT.
c) Fernando Collor de Mello, tendo como vice, Fernando Henrique Cardoso, venceu as eleições,

mas foi afastado por corrupção, um ano depois.
d) O PMDB teve como candidato o então senador Orestes Quércia.

25ª Questão: Assinale a alternativa que melhor explicita a charge abaixo, envolvendo os dita-
dores, Hitler e Stálin:
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a) O Pacto de Não-agressão germânico-soviético.
b) A aliança entre Hitler e Stálin, contra os EUA, inimigo declarado dos dois.
c) A divisão da Europa entre comunistas e socialistas.
d) A assinatura do Tratado de Paz logo após a derrota da Alemanha para os soviéticos.

26ª Questão: A Revolução de 1930 representou, economicamente, para o Brasil:
a) O fortalecimento da política do café-com-leite.
b) O início do desenvolvimentismo de JK.
c) A chegada ao poder das elites gaúchas, catarinenses e paranaenses, transformando o Brasil no

chamado, pasto latino-americano.
d) A mudança de rota, levando o Brasil para um irreversível processo de industrialização.

27ª Questão: No final da primeira metade do século XVI a mão-de-obra escrava foi escolhida pela
Coroa Portuguesa para incrementar a economia canavieira. Apesar da utilização do indígena, a
escolha do africano ocorreu principalmente devido: 
a) à amizade dos portugueses com os africanos.
b) ao forte apelo do Papa para a utilização dos africanos.
c) aos lucros gerados pelo tráfico negreiro.
d) à força física dos africanos.

28ª Questão: “Atrás de portas fechadas,
à luz de velas acesas,
entre sigilo e espionagem
acontece a Inconfidência.”

      Cecília Meireles. ROMANCEIRO DA INCONFIDÊNCIA

      A respeito da Inconfidência Mineira (1789) é correto afirmar:
a) Trata-se de um movimento monarquista e influenciado pelo absolutismo europeu.
b) Foi um movimento elitista, sem expressão popular e influenciado pelas idéias ilustradas.
c) Foi um movimento influenciado pelo Período Napoleônico e suas idéias.
d) Foi uma revolta nativista, sem aspirações políticas e econômicas.

29ª Questão:  “Quando, na madrugada de 15 de novembro de 1889, uma revolta militar depôs D.
Pedro II, ninguém veio em socorro do velho e doente imperador. A espada do Marechal Deodoro
da Fonseca abria as portas da República para que por ela passassem os republicanos carregando
um novo rei: o café de São Paulo.”

Adaptado de I. R. Mattos, HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO

Assinale abaixo a alternativa correta sobre a Proclamação da República em 1889:
a) A República Brasileira nasceu amplamente representada pelas camadas populares e com

grande apoio ao Mal. Deodoro da Fonseca.
b) A Proclamação da República representou os anseios de algumas camadas da sociedade, em

especial a dos cafeicultores.
c) Várias camadas sociais, inclusive ex-escravos, participaram do levante republicano com efetiva

participação no novo governo.
d) Os militares foram no início da República Brasileira, meros coadjuvantes, participando apenas

do levante sem assumir o poder.

30ª Questão: “Quem furta pouco é ladrão
       Quem furta muito é barão
       Quem mais furta e esconde
      Passa de barão a visconde.”
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(Versos anônimos divulgados no Rio de Janeiro depois da instalação da Corte Portuguesa no
Brasil, em 1808). 

Assinale abaixo a alternativa que corresponde aos resultados da Vinda da Família Real ao Brasil: 

a) Independência imediata do Brasil com a chegada do príncipe Regente D. João.
b) Amplo desenvolvimento industrial e rompimento das relações com a Inglaterra.
c) Início da revolução agrícola brasileira e da grande produção cafeeira.
d) Rompimento do Pacto Colonial com uma série de medidas tomadas por D. João.

Geografia

31ª Questão: O Brasil apresenta grande extensão leste/oeste  por isto, possui mais de um horário.
De acordo com as diferenças horárias dentro do território brasileiro assinale a alternativa correta:
a) Cuiabá, capital do Mato Grosso, tem duas horas adiantadas de Brasília.
b)  O primeiro fuso horário brasileiro engloba a maior parte do território do país, correspondendo

a 4 horas atrasadas em relação ao horário de Greenwich (GMT), hora de Londres.
c) Florianópolis tem o mesmo horário que Manaus.
d) Mais de 4000 Km separam Florianópolis de Belém, do Pará. Apesar disto estas duas capitais

brasileiras estão enquadradas no mesmo fuso horário, a Hora Oficial do Brasil (HOB), hora de
Brasília. 

32ª Questão: Sobre a população brasileira pode-se afirmar que:
a) O Brasil é um país populoso porque apresenta uma grande população absoluta mas, é um país

de baixa população relativa.
b) O Brasil é um país muito povoado porque apresenta uma elevada população absoluta.
c) A alta densidade demográfica do país é uma conseqüência de sua grande extensão territorial.
d) A baixa população absoluta do país é decorrente da baixa população relativa existente.

33ª Questão: Tendo como base o mapa do Brasil, sobre sua localização geográfica, seus limites e
fronteiras é correto assinalar que:

                      
a) O Brasil está quase  totalmente localizado na Zona Temperada do Sul.
b) O paralelo especial que passa na parte meridional do Mato Grosso do Sul, S. Paulo e parte

setentrional do Paraná é o Trópico de Câncer.
c) Localizado na América do Sul, o Brasil ocupa a porção centro-ocidental do continente por isto,

é banhado pelo Oceano Atlântico.
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d) Florianópolis tem maior latitude do que S. Paulo.
34ª Questão: O mapa a seguir representa as áreas de ocorrência dos diferentes tipos climáticas do
Brasil. Analise-o atentamente e assinale a alternativa correta.
                    
                                          CLIMAS DO BRASIL

a) A área assinalada com o n.° 2, representa os domínios do clima semi-árido.
b) A região brasileira que apresenta as menores médias térmicas anuais corresponde à área

assinalada com o n.º 5, que é o clima subtropical.
c) A região que apresenta os menores índices pluviométricos anuais está assinalada com o n.° 1,

que é a Amazônia. Isto ocorre devido a presença da Floresta Equatorial.
d) A região assinalada com o n.° 3 indica a parte do território nacional que apresenta temperaturas

elevadas e chuvas regulares e bem distribuídas o ano todo.

35ª Questão: Sobre os fatores que caracterizam as diversas condições climáticas do Brasil
podemos destacar que, EXCETO:
a) O Brasil apresenta uma grande distância latitudinal por isto, as médias térmicas diminuem do

norte para o sul enquanto, as amplitudes térmicas aumentam do norte para o sul.
b) Devido à sua posição geográfica, no Brasil ocorre o predomínio dos climas quentes ou

tropicais, com médias térmicas superiores a 20°C.
c) O Brasil apresenta um extenso litoral mas, isto não interfere nas condições climáticas do país

pois, as regiões litorâneas apresentam sempre temperaturas mais elevadas que as regiões do
interior do país.

d) A latitude é o fator predominante na distribuição das médias térmicas do Brasil.

36ª Questão: Sobre a rede hidrográfica do Brasil e suas características todas as alternativas estão
corretas, EXCETO:
a) A rede hidrográfica do Brasil apresenta uma riqueza em rios mas, não possui uma grande e

densa rede lacustre.
b) A totalidade dos rios brasileiros são perenes , não encontramos rios intermitentes ou

temporários no Brasil, pois em nosso país não há a ocorrência de desertos.
c) A maior parte dos rios brasileiros pode ser considerada de planaltos por isto, apresentam um

grande potencial como fonte de energia.
d) O regime dos rios brasileiros é predominantemente pluvial exceto o rio Amazonas, que quando

nasce é alimentado pelas águas resultantes do derretimento da neve da Cordilheira do Andes.
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37ª Questão: No território brasileiro encontramos seis grandes áreas onde há o predomínio de uma
paisagem  natural. São os domínios naturais , morfoclimáticos ou climatobotânicos, que estão
intercalados por faixas de transição. Observando o mapa abaixo e sobre os domínios morfocli-
máticos do Brasil podemos assinalar que:

           
I - O n.° 1 corresponde ao domínio do clima equatorial super-úmido e se destaca pela

exuberância de sua rede hidrográfica e a presença da maior biodiversidade do planeta.
II - O n.° 4 apresenta planaltos elevados recobertos por uma densa vegetação de florestas.
III - O n.° 3 apresenta o domínio de “mares de morros” onde predominam as serras do sudeste

com morros de topo arredondados, em forma de “meia-laranja”. É o único domínio em que o
traço mais marcante não é a vegetação pois, ela já foi quase que completamente extinta, a
Mata Atlântica.

IV - O n.º 2 indica o domínio dos cerrados coberto por um estrato de formações rasteiras e
arbustos esparsos, com troncos e galhos retorcidos, cascas grossas, folhas cerosas e raízes
profundas. Esta formação está adaptada a duas estações bem marcadas: verão chuvoso e
inverno seco.

    
Estão corretas as proposições:
a) I, III e IV
b) I, II e III
c) II e IV
d) Todas as proposições estão corretas.

38ª Questão: Sobre a estrutura geológica e o relevo brasileiro todas as alternativas estão corretas,
EXCETO:
a) O território brasileiro possui uma estrutura geológica antiga por isto, já foi intensamente

desgastado pela ação erosiva.
b) No Planalto das Guianas, que ocupa a parte mais setentrional do Brasil, encontramos  as serras

que constituem as fronteiras naturais entre o Brasil e os países vizinhos.
c) As bacias sedimentares do Brasil ocupam áreas reduzidas e caracterizam-se pela ausência de

recursos minerais.
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d) No Brasil não existem depressões absolutas, ocorrendo somente depressões relativas, como a
depressão sertaneja.

39ª Questão: “A Terra no Limite.” Já estamos arrancando do planeta mais do que ele pode dar. –
Veja: outubro de 2005 – A degradação ambiental é uma realidade e o maior responsável é a  ação
humana.
Sobre o meio-ambiente brasileiro e suas alterações, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:     

a) Por estar localizado em uma das regiões do Brasil de melhor qualidade de vida e portanto,
maior conscientização sobre as questões ambientais, a Mata de Araucárias, do sul do Brasil, é
um dos ecossistemas brasileiros menos alterado pela ação humana.

b) Na Campanha Gaúcha, sudoeste do Rio Grande do Sul, o uso predatório dos solos aliado a
fatores naturais, como os ventos fortes que ocorrem na região tem resultado na formação de
extensos areais.

c) O desmatamento da Amazônia avança seguindo a trilha das estradas, das madeireiras ilegais,
das pastagens que abrem novas áreas na mata e por fim chega o cultivo da soja.

d) Nas grandes cidades como São Paulo, com a grande circulação de veículos, nos meses de
inverno é comum o fenômeno conhecido como “inversão térmica”  que leva à retenção dos
poluentes nas camadas mais baixas, podendo ocasionar problemas de saúde para a população.

40ª Questão: Ecossistema que caracteriza a transição da terra para o mar, formado por vegetais
halófitos, de raízes aéreas, periodicamente invadidos pelas marés, com abundância de matéria-
orgânica por isto, são conhecidos como os “berçários” das espécies marinhas. Este ecossistema
ocorre em vários trechos do litoral brasileiro, como no Amapá e em Santa Catarina. Estamos nos
referindo:
a) às dunas
b) aos mangues
c) aos cerrados
d) às formações xerófitas.

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 e as versões indicadas no Edital que rege o presente concurso
público.

Atenção: As questões 41ª e 42ª se referem à seguinte imagem do Word:



13

41ª Questão: Considerando que o cursor está posicionado no espaço imediatamente anterior à
palavra “características”, o que acontece quando o usuário pressiona a tecla “ENTER”?
a) A palavra “características” passa para a linha 2 do documento.
b) O Word é encerrado.
c) O documento é gravado no disco (salvo).
d) O documento é excluído do computador.

42ª Questão: Considere a seguinte seqüência de operações:
I - Selecionar a palavra “disciplinas”;
II - Pressionar simultaneamente as teclas “CTRL” e “C”;
III - Selecionar a palavra “ciências”;
IV - Pressionar simultaneamente as teclas “CTRL” e “V”;

Assinale a alternativa que indica uma das modificações acontecidas no texto após a realização de
todas as operações descritas acima:
a) A palavra “ciências” apareceu no final do parágrafo.
b) A palavra “disciplinas” passou a ser formatada em negrito.
c) A palavra “ciências” foi substituída pela palavra “disciplinas”.
d) Foi exibida uma mensagem de erro, indicando que o usuário tentou executar um procedimento

inválido.

43ª Questão: Considere que o usuário está editando um documento chamado “Documento1” no
Word, tendo efetuado diversas alterações sem salvar o documento. Ao tentar fechar o documento
sem salvar, o Word apresenta a seguinte mensagem:

Com base na imagem acima, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa CORRETA:
I - Ao clicar no botão “Sim”, o documento é gravado (salvo) e fechado.
II - Ao clicar no botão “Não”, o documento não é gravado (salvo), mas permanece aberto para

edição.
III - Ao clicar no botão “Cancelar”, o documento é fechado sem ser gravado (salvo).
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IV - Pressionar simultaneamente as teclas “ALT” e “N” causa o mesmo efeito que clicar no botão
“Não”.

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

44ª Questão: A opção “Maiúsculas e minúsculas” do Word, acessada a partir do menu “Forma-
tar”, oferece diversos tipos de formatação para um texto selecionado. Assinale a alternativa que
indica uma formatação que NÃO é possível realizar através dessa opção:
a) Inverter, isto é, transformar letras maiúsculas em minúsculas e vice-versa.
b) Colocar todas as letras de todas as palavras em maiúsculas.
c) Colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula.
d) Colocar a primeira letra de cada palavra em minúscula.
45ª Questão: Através da opção “Configurar página” do menu “Arquivo” do Word, é possível sele-
cionar a orientação da página entre:
a) Fotografia e paisagem.
b) Retrato e perspectiva.
c) Perpendicular e paralela.
d) Retrato e paisagem.

46ª Questão: Assinale a alternativa que lista somente alinhamentos de parágrafo possíveis no
Word:
a) À esquerda, centralizado, à direita, condensado.
b) À esquerda, centralizado, à direita, justificado.
c) Centralizado, compactado, acima, justificado.
d) Acima, abaixo, compactado, justificado.

47ª Questão: Para o sistema operacional Windows XP, o termo “proteção de tela” significa:
a) Uma película de plástico que é colada na tela do computador para evitar riscos e arranhões.
b) Um conjunto formado por cadeado e corrente que prende o monitor ao computador, visando

evitar furtos.
c) Um serviço oferecido pelo fabricante do Windows garantindo a substituição do monitor em

caso de defeito causado pelo uso contínuo do equipamento.
d) Uma figura ou padrão em movimento que aparece na tela do computador quando o usuário não

utilizou o mouse ou teclado por determinado período de tempo.

48ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO indica um recurso disponível no Internet Explorer 7.0:
a) Organizar sites favoritos.
b) Acessar sites da internet.
c) Executar revisão ortográfica e gramatical.
d) Aplicar zoom nas páginas exibidas.

49ª Questão: A expressão http://www.tj.sc.gov.br diz respeito a:
a) Um endereço de e-mail.
b) Um endereço de site.
c) Um arquivo do Word.
d) Um arquivo do Excel. 

50ª Questão: Com relação aos conceitos e recursos para envio de mensagens eletrônicas (e-mail)
através do Outlook Express, assinale a alternativa correta:
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a) Para enviar anexos em mensagens de e-mail, é obrigatório o pagamento de uma TEA (Taxa de
Envio de Anexos) em uma agência física dos Correios.

b) É possível enviar uma mesma mensagem para mais de um destinatário de e-mail.
c) Mensagens de e-mail que não são lidas em até 3 dias úteis a contar do recebimento são

automaticamente excluídas.
d) Não é possível enviar um arquivo de imagem (uma foto, por exemplo) como anexo em uma

mensagem de e-mail.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO

51ª Questão: Segundo a Constituição Federal, os poderes executivo, legislativo e judiciário são:
a) independentes e harmônicos entre si.
b) dependentes e harmônicos entre si.
c) dependentes e integrados entre si.
d) autônomos e integrados entre si.
52ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, a soberania é:
a) um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
b) um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais.
c) uma das garantias fundamentais que norteiam a atuação da República Federativa do Brasil.
d) um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

53ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém um dos princípios que regem a República
Federativa do Brasil em suas relações internacionais:
a) a independência nacional.
b) a autodeterminação dos povos.
c) a concessão de asilo político.
d) a dignidade da pessoa humana.

54ª Questão: Conforme a Constituição federal, a propriedade deve atender:
a) a sua função social.
b) a sua função econômica.
c) a sua utilidade pública.
d) a sua utilidade agrária.

55ª Questão: No que diz respeito à retroatividade da lei penal, é correto afirmar à luz da Consti-
tuição Federal:
a) não pode retroagir em hipótese alguma.
b) poder retroagir em prejuízo do réu  em casos de crimes hediondos.
c) pode retroagir somente para beneficiar o réu.
d) pode retroagir para beneficiar a acusação em casos de crimes hediondos.

56ª Questão: Segundo preconiza a Constituição Federal, constitui crime inafiançável e imprescri-
tível:
a) o homicídio qualificado.
b) a prática de racismo.
c) o estupro.
d) o atentado violento ao pudor.

57ª Questão: Assinale a alternativa que contém uma pena admitida pela Constituição Federal:
a) Banimento.
b) Cassação de direitos.
c) Perda de bens.
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d) Trabalhos forçados.

58ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, a pessoa passa a ser considerada culpada
com:
a) a prolatação da sentença penal de mérito, ainda sujeita a recurso.
b) o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público.
c) o encerramento do inquérito policial concluindo pelo indiciamento do agente.
d) o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

59ª Questão: Assinale a alternativa que contém uma hipótese que permite prisão civil por dívida:
a) inadimplemento tributário.
b) depositário infiel.
c) não pagamento de título de crédito vencido.
d) não cumprimento de obrigação imposta por sentença judicial.

60ª Questão: À luz da Constituição Federal, é INCORRETO  afirmar:
a) Não há crime sem lei anterior que o defina.
b) Aos presos deve ser assegurado respeito à integridade física e moral.
c) São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.
d) A prisão ilegal somente pode ser relaxada pela autoridade competente mediante pagamento de

fiança.

61ª Questão: Conforme preconiza a Constituição Federal, os cargos e empregos públicos são
acessíveis:
a) aos brasileiros natos apenas, na forma estabelecida em lei.
b) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e aos estrangeiros, na forma

da lei.
c) somente aos brasileiros natos ou naturalizados, na forma da lei.
d) somente aos brasileiros natos e estrangeiros naturalizados que preencham os requisitos exigi-

dos por lei.

62ª Questão: Das alternativas abaixo, assinale a que contém um órgão do Poder Judiciário:
a) Conselho Nacional de Justiça.
b) Ministério Público.
c) Tribunal de Contas da União.
d) Defensoria Pública.

63ª Questão: NÃO constitui uma garantia constitucional conferida aos juízes:
a) Vitaliciedade.
b) Inamovibilidade.
c) Inviolabilidade.
d) Irredutibilidade de subsídio. 

64ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, NÃO constitui um direito dos servidores
públicos sujeitos ao regime jurídico único:
a) Salário família para seus dependentes.
b) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
c) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
d) Fundo de garantia por tempo de serviço.
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65ª Questão: Das alternativas dadas abaixo, assinale aquela que indica o órgão que detém
competência para declarar a inconstitucionalidade de lei municipal contestada em face da Consti-
tuição Estadual:
a) Tribunal de Justiça.
b) Corregedoria Geral de Justiça.
c) Academia Judicial.
d) Conselho da Magistratura.

66ª Questão: Segundo o Código de Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina, a unidade
de divisão judiciária autônoma, sede de juízo, denomina-se:
a) Vara.
b) Circunscrição Judiciária.
c) Distrito.
d) Comarca.

67ª Questão: Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém um dos requisitos exigidos para
o Juiz de Paz, segundo o Código de Organização Judiciária:
a) pleno exercício dos direitos políticos.
b) graduação em direito.
c) exercício de atividade político-partidária.
d) ser brasileiro nato.

68ª Questão: A quem compete definir a competência dos órgãos jurisdicionais do Estado de Santa
Catarina:
a) Assembléia Legislativa.
b) Tribunal de Justiça.
c) Corregedoria Geral de Justiça.
d) Conselho da Magistratura.

69ª Questão: Em relação às Casas da Cidadania, é correto afirmar:
a) Constituem órgãos de apoio do Poder Judiciário catarinense.
b) Constituem órgãos de colaboração do Poder Judiciário catarinense.
c) Constituem unidades jurisdicionais com competência para processar e julgar causas de menor

complexidade.
d) Constituem órgãos de orientação do Poder Judiciário catarinense.

70ª Questão: No que tange ao progresso funcional dos servidores públicos civis estaduais, previs-
to no respectivo Estatuto,  é correto afirmar:
a) Para efeito de promoção, a antigüidade é determinada pelo tempo de serviço no cargo.
b) À promoção por antigüidade, pode concorrer qualquer funcionário estável, independentemente

do tempo de serviço no cargo.
c) A transferência a pedido do funcionário importa prejuízo na apuração da antigüidade.
d) O funcionário promovido indevidamente é obrigado a restituir o que haja recebido em razão da

elevação, mesmo que não tenha contribuído para a mesma.

GRADE  DE  RESPOSTA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recorte-o e leve-o consigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONHECIMENTOS GERAIS – História 21 a 30     –     Geografia 31 a 40
21. B 22. C 23. A 24. B 25. A 26. D 27. C 28. B 29. B 30. D
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
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Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgados no dia 17 de junho, após as 16 (dezesseis)
horas, no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O resultado
NÃO será fornecido por telefone. 
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