
 
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: REVISOR  
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

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

 
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.  
 
3. Este caderno de provas contém 80 (oitenta) questões, todas com 4 (quatro) alter-

nativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas 
só será trocado se apresentar problema de impressão.  

 
4. O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 
 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, 
faz parte da prova. 

 
6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas 

(de n.º 1 à de n.º 80). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no 
cartão-resposta. A rasura implicará a anulação da resposta.  

 
7. Na página de número 24, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar 

o seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo.  
 
8. A duração da prova é de 5 (cinco) horas. A saída do candidato só será permitida 

após transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a 
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.  

 
9. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 27 de maio, 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, 25 de Maio de 2008. 
 

A COMISSÃO 



CONHECIMENTOS  GERAIS 
 
História  
 
1ª Questão: “Nosso século demonstra que a vitória dos ideais de justiça e igualdade é sempre 
efêmera, mas também que, se conseguimos manter a liberdade, sempre é possível recomeçar (...) 
não há porque desesperar, mesmo nas situações mais desesperadas.” 
Leo Valiani (Historiador – Itália) 
 O texto acima é bastante eloqüente no que diz respeito à passagem do século XX, sobre 
os últimos anos deste século e os primeiros do século XXI, assinale a alternativa correta: 
a) O mundo viu, nesse período, a concretização do ideal internacionalista dos socialistas, que 

nasceu no século XIX, no seio do movimento operário, no contexto de expansão do 
capitalismo. 

b) Os encontros do Fórum Mundial de Davos foram marcados pela aceitação dos pontos 
defendidos pelos movimentos pacifistas, surgidos na década de 70 e com forte presença  no 
mundo atual. 

c) Os países emergentes implementaram políticas de estatização de empresas privadas, 
ampliaram os investimentos em saúde e educação públicas e passaram a dar mais atenção às 
diferenças entre as nações. 

d) Verificou-se uma nova expansão capitalista marcada pela globalização, pelo fim do bloco 
socialista e pelo estabelecimento da ordem neoliberal. 

 
2ª Questão: “A escravidão na colônia portuguesa gerou, desde o começo, diversas formas de 
resistência. Mesmo submetidos ao terror dos castigos mais cruéis, os trabalhadores escravos em 
sua maioria, jamais se conformaram com a condição subumana em que viviam” 

Teixeira, Francisco M.P. – Brasil, História e Sociedade 
Assinale abaixo a alternativa que corresponde ao texto: 
a) Pacto Colonial e suas conseqüências. 
b) Mão-de-obra assalariada escrava, amplamente utilizada no Brasil Colônia. 
c) Resistência à escravidão e desenvolvimento social. 
d) Tipo de mão-de-obra utilizada no Brasil Colonial e suas resistências. 
 
3ª Questão: O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais 
consciente em relação a sua identidade e a seu sentido, e por isso a mais competente: é uma 
coletividade de condenados que se fez sujeito da história para revogar a sua condenação. Essa 
contradição mostra que os párias deixam de ser párias quando se organizam, pois organizar-se é, 
antes de mais nada, inocular-se a substância social e ocupar um espaço social. 

Adaptado de BISOL, José Paulo. In: "A questão agrária no Brasil". São Paulo: Atual, 1997. 
O texto acima é uma bem construída reflexão sobre um dos maiores problemas que envolve o 
Brasil contemporâneo – a questão fundiária. A esse respeito, aponte a alternativa correta: 
a) A luta pela terra representa a luta por dignidade, transformação, inclusão social e o 

consumismo. 
b) A concentração da riqueza nacional nas mãos de poucos não compromete o desenvolvimento 

da nação, uma vez que somos a oitava economia do mundo. 
c) A luta pela terra pouca importância tem para o Brasil, pois somos um país industrializado e 

com o campo bem mecanizado. 
d) A luta pela terra expressa a luta por mais dignidade, trabalho, melhor distribuição de riqueza 

e oportunidades para muitos brasileiros e para atingir isto é necessário organização. 



4ª Questão: O Período Regencial (1831-1840) apresenta-se como um dos mais tumultuados da 
História do Brasil. A mais importante revolta desse período foi a Farroupilha ou Guerra dos 
Farrapos (1835-1845). Sobre esse conflito é INCORRETO afirmar: 
a) Ocorreu devido aos altos impostos sobre o charque e outros produtos derivados da pecuária. 
b) Alastrou-se para Santa Catarina com a fundação da República Juliana (1839) por Garibaldi, 

David Canabarro e a participação de Ana Maria Jesus Ribeiro. (Anita Garibaldi) 
c) Precipitou-se no Rio Grande e conseguiu adeptos em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, 

que enviaram tropas para o auxílio dos Farrapos. 
d) A base dos revoltosos era formada por estancieiros criadores de gado, entretanto identifi-

camos a participação de populares e escravos. 
 
5ª Questão: Um dos principais conflitos internos brasileiro  foi a Guerra do Contestado (1912-
1916). Deixou um saldo de mais de 20.000 mortos e eclodiu numa região contestada por Santa 
Catarina e Paraná. Sobre esse conflito é correto afirmar: 
a) Foi um movimento republicano, separatista e anarquista. 
b) Inspirado no Socialismo Utópico, propunha a instalação de Falanstérios. 
c) Considerado um movimento messiânico, nasceu do choque de populações do interior de 

Santa Catarina e envolvidos com a construção da ferrovia São Paulo – Rio Grande. 
d) Levante com características republicanas; envolveu sertanejos gaúchos, catarinenses e 

paranaenses contra tropas do governo federal que pretendia a construção de uma ferrovia na 
região. 

 
Geografia 
 
6ª Questão: No mapa abaixo estão representadas as fronteiras políticas dos países sul-ameri-
canos e dois paralelos especiais. 
Sobre a localização geográfica do Brasil, podemos destacar que: 
 

 
 
 



a) Os países 4 e 5 respectivamente, Venezuela e Colômbia são vizinhos da porção oriental do 
Brasil. 

b) O Brasil localiza-se integralmente no hemisfério ocidental e tem suas horas atrasadas em 
relação à Europa e à África. 

c) Devido à sua grande extensão norte/sul o território brasileiro possui mais de um fuso 
horário.  

d) O Estado de Santa Catarina, que está assinalado em destaque no mapa, encontra-se com a 
totalidade de seu território situado na porção setentrional do Trópico de Capricórnio.  

 
7ª Questão: “O mundo é uma aldeia global”. Esta é a característica marcante no cenário 
mundial, o processo de globalização do século XXI. Sobre este processo e suas características 
todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) A revolução tecnológica no processo de globalização está presente na comunicação por 

redes o que tem possibilitado o armazenamento e transmissão de informações, acelerando e 
ampliando o conhecimento cientifico.  

b) A globalização oferece múltiplas oportunidades de emprego e possibilidades de ascensão 
social para as minorias pobres, como para as populações dos países africanos. 

c) Um aspecto importante no processo de globalização e a crescente movimentação interna-
cional de viajantes, com seu impacto econômico e cultural. O avanço tecnológico reduzindo 
as distâncias torna a atividade turística fonte de renda e geração de empregos na economia 
global. 

d) No mundo atual, do 3° milênio, cada vez mais é o conhecimento que agrega valor aos 
produtos e serviços. Durante a Primeira e a Segunda Revolução Industrial os principais 
fatores de produção foram: a fonte de energia e a matéria-prima; na atual revolução 
tecnológica é o conhecimento. 

 
8ª Questão: Após a Independência do Brasil, em 1822, o país recebeu imigrantes de diversas 
nacionalidades, que foram responsáveis pelo processo de ocupação, povoamento e desenvol-
vimento de diversas áreas do país. Identifique a nacionalidade dos imigrantes, com as áreas 
ocupadas e as principais atividades desenvolvidas por eles: 
I - Espanhóis 
II - Japoneses 
III - Alemães 
IV - Italianos 
 
(  ) O primeiro grupo que aqui chegou, desembarcou às margens do rio dos Sinos, em 1824, 
onde hoje é a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em 1829, um grupo se localiza 
em Santa Catarina, em S. Pedro de Alcântara. 
(  ) Segundo maior número de imigrantes do Brasil após os portugueses. Em S. Paulo constitu-
íram mão-de-obra para a cafeicultura em substituição ao trabalho dos escravos. Na região sul de-
dicaram-se à agricultura. A cidade de Criciúma, Nova Veneza, em Santa Catarina exemplificam 
essa corrente imigratória.  
(  ) Terceiro maior continente de imigrantes que o Brasil recebeu, com aproximadamente 13% 
do total. Dedicaram-se ao comércio e concentraram-se em São Paulo e no Rio Grande do Sul. 
(  ) O ano de 1908 assinala o início da última grande corrente imigratória para o Brasil no século 
XX. Um grupo estabeleceu-se em torno da cidade de S. Paulo e praticaram a horticultura. Outro 
grupo dirigiu-se para a Amazônia, região Bragantina no Pará, onde passaram a cultivar a 
pimenta-do-reino. 



A associação correta é: 
 
a) I, IV, III e II  
b) III, II, I e IV 
c) III, I, II e IV 
d) III, IV, I e II 
 
9ª Questão: O mapa abaixo representa de forma simplificada, a distribuição das bacias hidro-
gráficas brasileiras. Sobre elas, suas características e localização é correto assinalar que:  
 
               Bacias Hidrográficas do Brasil 

                  
a) Na bacia hidrográfica n.º 3, temos a presença de rios temporários ou intermitentes como os 

rios maranhenses e o rio Parnaíba, localizado entre Maranhão e Piauí. 
b) A bacia hidrográfica de n.º 4 tem um papel de destaque na economia da região pois, 

representa o principal fornecedor de energia para o Nordeste. 
c) A bacia representada pelo n.º 8, é a do rio Uruguai, que faz parte da bacia Platina e atravessa, 

no Brasil, somente o estado do Rio Grande do Sul . 
d) Das bacias hidrográficas principais ou grandes bacias, as únicas totalmente brasileiras são as 

de números 3, 4 e 6. 
 
10ª Questão: O Brasil se destaca no cenário mundial pela sua produção econômica. Sobre o 
espaço econômico brasileiro e suas características, analise as proposições abaixo e responda:  
I - A Petrobrás, criada em 1953, é a empresa estatal responsável pela área do petróleo e seus 

derivados no Brasil sendo, que as atividades de prospeção, exploração, refino e 
distribuição do produto são monopólio da Petrobrás. 

II - Mais de 80% da energia consumida no Brasil é produzida pelas usinas hidrelétricas. As 
empresas geradoras de energia elétrica no Brasil foram excluídas do programa nacional de 
privatizações, iniciado na década de 1990, devido à ausência de interesses de grupos 
estrangeiros. 

III - A partir de 1990, a região Centro-Oeste se consolidou como importante produtora de 
grãos especialmente, de soja. Formando na região grandes complexos agro-industriais 
envolvendo produtores e empresas multinacionais que atuam desde o fornecimento de 
sementes e implementos agrícolas até a colheita, o processamento e a exportação do 
produto. 

IV - Nas décadas de 70 e 80, a violência no campo acompanhou a trilha aberta pelas 
fronteiras agrícolas na região amazônica especialmente, no estado do Pará que é hoje uma 
das áreas de maior violência e conflitos rurais. 

 



Estão corretas as proposições:  
 
a) I e III 
b) II e IV 
c) III e IV 
d) I e II 
 
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 11º a 13º se referem à seguinte imagem do Word: 
 

 
 

11ª Questão: O botão  abaixo da palavra “exceção” indica que essa palavra foi corrigida 
automaticamente pelo Word. Assinale a alternativa que relaciona uma ação que NÃO pode ser 
realizada ao clicar nesse botão: 
a) Realizar a verificação ortográfica do documento.  
b) Desfazer a correção, retornando o termo que foi substituído por “exceção”. 
c) Indicar ao Word que pare de corrigir automaticamente esse mesmo erro. 
d) Controlar as opções de AutoCorreção do Word. 

 



12ª Questão: Considere que a palavra  aparece com um sublinhado ondulado 
vermelho, indicando um possível problema de ortografia. No mesmo documento, a palavra 

 não apresenta a mesma indicação. Assinale a alternativa que explica essa 
diferença de tratamento: 
a) O usuário escolheu realizar a verificação ortográfica de apenas parte do documento. 
b) Por padrão, o Word ignora palavras em maiúsculas na verificação ortográfica. 
c) O usuário incluiu o termo “REDUSSÃO” ao dicionário personalizado do Word. 
d) O Word entende que “REDUSSÃO” é um nome próprio e por isso não realiza a verificação 

ortográfica. 
 

13ª Questão: Considere que a expressão  aparece com um sublinhado 
ondulado verde, indicando um possível problema gramatical. Analise, dentre as afirmativas a 
seguir, quais as ações que podem ser executadas quando o usuário clica com o botão direito do 
mouse sobre essa expressão: 
I - Substituir o texto marcado por outro sugerido pelo Word, desde que este tenha apresen-

tado alguma sugestão (às vezes, o Word não consegue apresentar sugestões). 

II - Indicar ao Word que ignore a sentença. Ao escolher essa opção, o sublinhado ondulado 
verde desaparece. 

III - Abrir a janela “Gramática”, que mostra a regra utilizada pelo Word e as sugestões de subs-
tituição disponíveis. 

IV - Realizar a verificação gramatical de todo o documento. 

a) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
14ª Questão: Considere a seguinte tabela do Word: 

CÓD. ESTOQUE VALOR 

01 432 R$ 18,00 

02 543 R$ 12,50 

03 330 R$ 13,85 
Com base na tabela acima, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: 
 
I - A tabela possui 12 células. 
II - Uma das formas de excluir a tabela inteira juntamente com seu conteúdo é clicar na tabela 

e, no menu “Tabela”, apontar para “Excluir” e clicar em “Tabela”. 
III - A tabela possui 3 linhas e 4 colunas. 
IV - Uma das formas de excluir a primeira linha da tabela é clicar nessa linha, em seguida 

clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção “Excluir cabeçalho da tabela”. 
 
a) Somente as afirmativas III e IV estão corretas 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas 



15ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO representa um procedimento necessário para criar 
uma mala direta no Word: 
a) Abrir ou criar um documento principal. 
b) Abrir ou criar uma fonte de dados. 
c) Criar um documento a partir do modelo “mail_merge.dot”. 
d) Adicionar ou personalizar os campos de mesclagem e mesclar dados da fonte de dados no 

documento. 
 
16ª Questão: Assinale a alternativa que contém somente formatações de fonte possíveis de 
aplicar em documentos do Word: 
a) Negrito, itálico, sublinhado.  
b) Negrito, rabiscado, sublinhado. 
c) Itálico, condensado, tachado. 
d) Sobrescrito, comprimido, itálico. 
 
Atenção: As questões 17ª e 18ª se referem à seguinte tela do Excel: 
 

 
 
17ª Questão: Considere que o valor da célula D2 foi obtido através da aplicação da fórmula 
=B2-C2. Analise a seqüência de ações a seguir e assinale a alternativa correta: 
  
I - Clicar na célula C2. 
II - Pressionar a tecla “DEL”. 
III - Pressionar a tecla “ENTER”. 
 
Após a execução de todas as operações descritas acima, o valor da célula D2 passa a ser: 
a) 12 
b) 11 
c) 9 
d) #REF 
 



18ª Questão: Um usuário deseja que a célula D6 exiba o total de itens em estoque. Sabendo que 
essa informação pode ser obtida somando o valor das células D2, D3, D4 e D5, qual das 
fórmulas a seguir NÃO produz o resultado desejado? 
a) =SOMA(D2:D5) 
b) =D2+D3+D4+D5 
c) =SOMA(D2+D3+D4+D5) 
d) =SOMA(D2,D3,D4,D5) 
 
19ª Questão: Considere a seguinte imagem de uma janela do Windows Explorer, sendo 
executado no sistema operacional Windows XP: 
 

 
 
A operação de clicar nos botões ,  e  executa as funções, respectivamente, de: 
a) Maximizar, minimizar e fechar a janela. 
b) Restaurar, ampliar e excluir a janela. 
c) Reduzir, Aumentar e duplicar a janela. 
d) Minimizar, maximizar e fechar a janela. 
 
20ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO indica um recurso disponível no Internet Explorer 
7.0: 
a) Histórico de sites visitados. 
b) Filtro de Phishing. 
c) Navegação com guias (abas). 
d) Contagem das palavras de um site. 
 
CONHECIMENTOS  BÁSICOS  DE  DIREITO  E  LEGISLAÇÃO 
 
21ª Questão: À Luz da Constituição Federal, assinale a alternativa que contém o meio jurídico 
outorgado para o caso de falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais: 
a) mandado de segurança 
b) mandado de injunção 
c) habeas corpus 

d) habeas data 

 
 
 



22ª Questão: Constitui um dos princípios que regem as relações internacionais da República 
Federativa do Brasil: 
a) A dignidade da pessoa humana 
b) A prevalência dos direitos humanos 
c) A soberania 
d) A promoção do bem de todos, sem qualquer distinção e discriminação 
 
23ª Questão: NÃO constitui um dos direitos sociais expressamente previstos na Constituição 
Federal. 
a) A assistência religiosa 
b) O lazer 
c) A previdência social 
d) A moradia 
 
24ª Questão: Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém a modalidade de licitação 
cabível para o caso de alienação de bens imóveis pertencentes à Administração Pública: 
a) Tomada de Preços 
b) Convite 
c) Concorrência 
d) Concurso 
 
25ª Questão: As pessoas jurídicas de direito privado, que por lei, são autorizadas a prestar 
serviços ou realizar atividades de interesse coletivo ou público, em cooperação com o Estado, 
recebem no direito administrativo a denominação de: 
a) Entidades paraestatais 
b) Entidades empresárias 
c) Entidades autárquicas 
d) Entidades fundacionais 
 
26ª Questão: Segundo a moderna classificação dos atos administrativos, existem aqueles que 
são praticados pela Administração usando de sua supremacia sobre os administrados, impondo-
lhe o atendimento obrigatório. Tais atos são conhecidos como: 
a) Atos de império 
b) Atos de gestão 
c) Atos de expediente 
d) Atos discricionários 
 
27ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, é INCORRETO afirmar: 
a) A não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento 

do ensino constitui motivo para a intervenção do Estado no Município. 
b) O funcionamento de conselhos estaduais, com representação paritária de membros do poder 

público e da sociedade civil organizada constitui instrumento de gestão democrática das 
ações da administração pública. 

c) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos 
danos que seus agentes, nesta qualidade, culposamente causam a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o causador do dano. 

d) A licitação e contratação de obras e serviços públicos são proibidas no período de até 120 
(cento e vinte) dias precedentes ao término do mandato do Governador do Estado, salvo 
situação de comprovada urgência, especificação na lei de diretrizes orçamentárias ou 
decorrentes de recursos provenientes de financiamentos externos ou repasses da União. 

 



28ª Questão: No que tange à organização dos poderes prevista na Constituição Estadual, é 
correto afirmar: 
a) À Assembléia Legislativa compete exclusivamente autorizar referendo e plebiscito mediante 

a solicitação subscrita pela maioria de seus membros. 
b) A Lei de Organização Judiciária dispõe sobre a estrutura e funcionamento do Poder 

Judiciário e do Tribunal de Justiça, sendo de iniciativa da Assembléia Legislativa. 
c) A fiscalização financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos 

órgãos e entidades da administração pública é exercida mediante controle externo pela 
Assembléia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

d) O Tribunal de Justiça tem jurisdição em todo território catarinense e compõe-se de no 
mínimo 21 (vinte e um) desembargadores, nomeados dentre os magistrados de carreira, 
obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento. 

 
29ª Questão: No que se refere à movimentação funcional prevista no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, o aproveitamento de funcionário em atribuições 
diferentes em razão da modificação do seu estado físico ou de suas condições de saúde, 
denomina-se: 
a) recondução 
b) readaptação 
c) substituição 
d) treinamento 
 
30ª Questão: Assinale a alternativa que contém um órgão de colaboração com o Poder 
Judiciário catarinense: 
a) Polícia Judiciária 
b) Academia Judicial 
c) Casas da Cidadania 
d) Conselho da Magistratura 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – LÍNGUA PORTUGUESA  
 
ASPECTOS RELEVANTES DO CONTRATO DE TRANSPORTE E DA RESPONSABI-
LIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR 
 

Carlos Roberto Gonçalves 
 

(...) O transporte coletivo é serviço público, transferido às empresas mediante 
concessão ou permissão. 

Como o referido dispositivo constitucional prevê a responsabilidade objetiva das 
permissionárias de serviço público por danos que causarem a terceiros, entendendo-se por essa 
expressão os que não têm com elas relação jurídica contratual, a sua aplicação está restrita aos 
casos de responsabilidade extracontratual, só podendo ser afastada se o transportador provar 
força maior e culpa exclusiva da vítima, bem como fato exclusivo de terceiro. Preceitua o art. 
730 do Código Civil: “Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a 
transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”. (...) 

O transporte é de pessoas e coisas e pode ser terrestre, aéreo e marítimo. A diferença 
localiza-se no meio de deslocamento de um local para outro. O transporte de bagagens é 
acessório do contrato de transporte de pessoas. O viajante, ao comprar a passagem, assegura o 



direito de transportar consigo a sua bagagem. Ao mesmo tempo, o transportador assume, 
tacitamente, a obrigação de efetuar esse transporte. Essa obrigação é de resultado e só se 
considera cumprida quando a pessoa transportada e sua bagagem, ou a mercadoria, chegarem 
incólumes ao seu destino. Se houver excesso de peso ou de volume, poderá ser cobrado um 
acréscimo. 

O contrato de transporte constitui típico contrato de adesão, no qual há um 
regulamento previamente estabelecido pelo transportador, com base em normas legais, ao qual o 
passageiro adere ou não. Quem toma um ônibus, ou qualquer outro meio de  transporte, 
tacitamente celebra um contrato de adesão com a empresa transportadora. Com o pagamento da 
passagem, o transportado adere ao regulamento da empresa. Esta, implicitamente, assume a 
obrigação de conduzi-lo ao seu destino, são e salvo. Se no trajeto ocorre um acidente e o 
passageiro fica ferido, configura-se o inadimplemento contratual, que acarreta a responsabili-
dade de indenizar nos termos do art. 1.056 do Código de 1916 e dos arts. 389 e 734 do novo 
diploma. 
   Jurisprudência Catarinense  Volumes - 108/109, 2005 p. 20ss 
 
31ª Questão: Analise o pensamento expresso no texto e assinale a alternativa que NÃO corres-
ponde ao que o texto afirma: 
a) Sendo o transporte contrato de adesão, qualquer inadimplemento pode acarretar responsa-

bilização do inadimplente.  
b) Como acessório do contrato, o passageiro pode exigir, sem outro ônus, o transporte de 

bagagens, independentemente de sua espécie ou peso. 
c) Mesmo constituindo serviço público, a prerrogativa de transportar pessoas pode ser 

concedida a empresas particulares.  
d) Todo transportador, seja de pessoas ou coisas, é responsável pela integridade do objeto que 

transporta até seu destino. 
 
32ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao pensamento do texto: 
a) Constituindo o transporte um serviço público, o poder público é responsável por danos que a 

concessionária de transporte coletivo vier a causar a terceiros. 
b) Ao pagar sua passagem em coletivo, o usuário celebra implicitamente contrato com a 

empresa transportadora.  
c) Somente ao chegar, incólume, ao seu destino, a pessoa transportada libera o transportador da 

sua obrigação de resultado. 
d) A responsabilidade extracontratual por danos causados a terceiros se estende aos que não 

têm relação jurídica contratual com a empresa transportadora. 
 
33ª Questão: Mais uma vez, entre as quatro alternativas, assinale aquela que NÃO corresponde 
ao pensamento expresso no texto:  
a) Se o transportador comprovar que houve culpa exclusiva da vítima, pode liberar-se da 

responsabilidade por danos causados a terceiros. 
b) Ao comprar sua passagem, o viajante tem seus direitos garantidos, mesmo que discorde do 

regulamento da empresa.  
c) Ao direito do viajante de levar consigo sua bagagem corresponde o dever do transportador 

de efetuar esse transporte. 
d) A empresa de transporte coletivo, sendo uma prestadora de serviços, tem obrigações para 

com o usuário que a ela recorre. 
 



34ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta: 
a) O Projeto “Bolsa-Família” passou no senado como um rolo compressor. O Projeto “Bolsa-

Família” passou no senado com forte oposição. Os dois enunciados ilustram, respecti-
vamente, denotação e conotação. 

b) Com a frase “Quando um muro separa, uma ponte une”, Paulo César Pinheiro expressou-se 
através de uma figura de construção ou de sintaxe. 

c) Os versos de Castro Alves, abaixo transcritos, constituem uma inversão: 
Abaixo – via a terra – abismo de treva! 

Acima – o firmamento – abismo de luz! 

d) O enunciado apresentado por Francisco da Silva Borba – “Casa é casa” – traz consigo o 
significado extensional (denotativo) e o sujeito intencional (conotativo). 

 
35ª Questão: Assinale a alternativa em que todas as palavras obedecem ao comando: 
a) Há tritongos orais em: averiguou, águam, quais. 
b) Há ditongos nasais em: mãe, quando, freqüência. 
c) Há ditongos decrescentes em: traidor, cárie, azuis. 
d) Há dígrafos em: carro, digno, manhã. 
 
36ª Questão: Observe as proposições abaixo em relação à homonímia e à paromímia, e assinale 
a alternativa correta: 
I - Apesar de o criminoso ter sido preso em flagrante, é preciso ter cuidado para não lhe 

infringir uma desmoralização injusta. 
II - O governo deve priorizar a saúde para ajudar a classe disprivilegiada. 
III - Várias associações protestaram contra a descriminação pela qual os jurados decidiram no 

caso do cartão corporativo. 
IV - Para ascender socialmente, realizou transações incertas.  
V - A incipiente indústria catarinense enfrenta com firmeza o momento de tensão interna-

cional. 
 
a) III, IV, V 
b) II, III, IV 
c) I, II, IV, V   
d) I, II, III, IV 
 
37ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Corvo/forno não fazem o plural com metafonia. 
b) Xérox/xerox apresentam pronúncia oscilante. 
c) As palavras: etimologia, proprietária, frustrado estão corretamente grafadas. 
d) São paroxítonas as palavras: cível, rubrica, avaro. 
 
38ª Questão: Assinale a alternativa em que as palavras têm o mesmo número de letras e de 
fonemas: 
a) hora, água, fixo, próximo 
b) viola, água, poesia, próximo 
c) viola, anexo, fixo, banho 
d) hora, água, obcecado, chorar 
 
 



 
 
39ª Questão: Analise o emprego das palavras em destaque nas proposições abaixo e assinale a 
alternativa em que as proposições estão corretas: 
I - A sociedade não compreende por que o juiz concedeu o habeas corpus aos suspeitos do 

crime. 
II - A dengue é um mal de que os brasileiros já haviam se livrado e que, devido ao descuido 

da população, voltou com mais intensidade neste ano. 
III - Suas opiniões vão de encontro às minhas, pois temos a mesma formação. 
IV - Há cerca de 200 anos a Família Real chegou ao Brasil. 
V - Visto terem idéias afins, os estudantes deveriam estudar juntos, afim de obterem melhores 

resultados. 
 
a) II, IV, V 
b) I, II, IV 
c) I, III, IV 
d) II, III, V 
 
 
40ª Questão: Assinale a alternativa em que a divisão das palavras em sílabas está correta em 
todas as palavras: 
a) ru-im,    bis-ne-to,    bi-sa-vô,    de-ses-pe-rar 
b) ru-im,    en-je-i-tar,    bis-a-vô,    abs-tra-ir 
c) ex-ce-to,    en-je-i-tar,    bis-ne-to,    saú-de 
d) her- de-i-ro,    mis-té-rio,    pneu-má-ti-co,    en-jôo 
 
41ª Questão: A acentuação está correta nas palavras de uma alternativa. Assinale-a: 
a) você, bônus, hífens, raínha 
b) cajú, Biguaçu, difícil, português 
c) cafèzinho, rápido, Nóbel, Itajaí 
d) fórum, júri, (ele) contém, enxágüem 
 
42ª Questão: O texto “1908 – Morte de Machado de Assis” está no Diário Catarinense do dia 
1º de março de 2008, p. 5, seção “Reportagem Especial” e foi adaptado para esta questão da 
prova. Observe a pontuação nos trechos abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Como seus livros estão em domínio público, diversas editoras do Brasil planejam 

lançamentos de suas principais obras, tanto conto quanto romances, além de poesia, teatro, 
crônica, estudos e  ensaios. 

b) Nascido no Rio de Janeiro, Machado é o maior escritor brasileiro pela limpidez e argúcia de 
sua obra, mas sua biografia é também objeto de interesse. 

c) Machado de Assis, não é exatamente um autor ausente das livrarias nacionais. Mas a 
passagem dos cem anos de sua morte, ocorrida em setembro de 1908, criou condições, para 
um sem-número de lançamentos relacionados ao escritor. 

d) Epiléptico, mulato, gago, de origem pobre, pouco se sabe sobre sua instrução e como chegou 
a se tornar não só um estilista da palavra, mas também um intelectual de grande erudição. 

 
 
 



 
43ª Questão: Analise em seus aspectos lingüísticos os excertos abaixo, adaptados do Diário 

Catarinense de 1º de março de 2008, p. 5, sessão “Reportagem Especial”, e assinale a alternativa 
que corresponde à gramática normativa: 
a) No dia 16 de junho de 1958, Santa Catarina perdeu, em um desastre aéreo, três grandes 

políticos, entre eles Nereu Ramos, o único catarinense na história a assumir a Presidência da 
República. 

b) O mês que ainda ascende o imaginário do mundo ocidental, mesmo depois de quatro décadas 
persiste como uma espécie de mito fundador da figura da juventude contestadora. 

c) O movimento se tornou, também um faról inspirador para manifestações semelhantes de 
rebeldia em outros ponto do mundo naquele ano. 

d) Vinda de um vice traumático em 1950 e de uma fraca campanha em 1954, a seleção 
brasileira, não era favorita quando chegou a Suécia, aonde se realizaria a Copa do Mundo de 
1958. 

    
44ª Questão: Analise as colocações abaixo a respeito da estrutura significativa das palavras e 
assinale a alternativa correta: 
I - A palavra “inexplicável” é constituída por três elementos significativos: radical, prefixo e 

sufixo. 
II - O morfema in- acrescenta ao significado da palavra “explicável” a idéia de negação. 
III - O acréscimo do sufixo –ável é morfema indicador de impossibilidade. 
IV - Quando o radical sofre alteração em sua forma, altera também seu significado, como em: 

dúvida – indubitável. 
V - Afixos são morfemas capazes de alterar a significação básica de um radical. 
 
a) I, III, V 
b) II, III, IV 
c) I, III, IV 
d) I, II, V 
 
45ª Questão: Analise as palavras abaixo em relação aos elementos mórficos e assinale a alterna-
tiva INCORRETA: 
a) Em estudávamos –, temos: estud – radical / -á – vogal temática / -va – desinência modo-

temporal / -mos – desinência número-pessoal. 
b) A palavra paz é constituída somente pelo radical. 
c) A forma verbal beba apresenta: beb – radical / bebe – tema, formado pelo radical mais 

desinência nominal / beber – tema mais desinência do infinitivo. 
d) As desinências nominais indicam o gênero e o número dos nomes, como em: menin-o-s. 
 
46ª Questão: Observe as proposições abaixo e assinale a alternativa correta: 
a) Por que se forma os buracos negros com a devastação da Amazônia? 
b) A falta de valores por que tem passado a sociedade condena os jovens à vivência em um 

mundo dominado pela violência. 
c) Estamos mau informados porque não lemos suficiente. 
d) O treinador Bernardinho e seus auxiliares concedeu entrevista à Imprensa Catarinense.  
 
 
 



 
47ª Questão: Analise as proposições abaixo, atentando para os termos sublinhados, e assinale a 
alternativa que NÃO os substitui corretamente, na frase reescrita, de acordo com padrão culto da 
língua: 
a) Devem destruir o prédio em poucos dias. Devem destruí-lo em poucos dias. 
b) A arquiteta apresentou os projetos ao cliente. A arquiteta apresentou-os ao cliente. 
c) Abandonaram a criança no sanitário do terminal. Abandonaram-na no sanitário do terminal.  
d) Entregue os processos ao juiz. Entregue-os aos juiz. 
 
48ª Questão: Observe as proposições abaixo e assinale a alternativa correta em relação aos 
pronomes: 
a) Vossa Excelência, o governador, deverá estar presente à inauguração do Mausoléu de Cruz e 

Sousa, confirmou a Casa Civil. 
b) Meus pais fizeram tudo para mim passar neste concurso. 
c) Prepara-te para viver seus dias de sucesso.  
d) Tu também te perguntas por que estás aqui em meio a tantos candidatos? 
 
49ª Questão: Releia o texto inicial “Aspectos Relevantes...”, analise os elementos responsáveis 
pela tessitura textual e assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O sintagma seu destino retoma os referentes pessoa transportada, sua bagagem, mercadoria.  
b) O viajante, ao comprar a passagem, assegura o direito de transportar consigo a sua bagagem. 

O pronome oblíquo consigo retoma o sintagma sujeito, mas só pode ser aceito porque seu 
emprego não é reflexivo. 

c) O anafórico ao qual retoma o sintagma normas legais. 
d) Os anafóricos Está, conduzi lo e seu têm o mesmo referente. 
 
50ª Questão: Tendo em vista os processos de formação de palavras, analise as sublinhadas 
abaixo e as colocações a elas referentes, e assinale a alternativa correta: 
I - Em “A torcida endeusou Guga em seu jogo de despedida das quadras”, ocorre 

parassíntese. 
II - Em “Nos navios que  traziam os escravos para o Brasil, eles vinham amontoados  em 

porões, como animais”, ocorre derivação prefixal e sufixal. 
III - Em “O ataque à torcida adversária tem causado muitos problemas ao futebol brasileiro”, 

ocorre derivação imprópria. 
IV - Em “Dubai tem como maior fonte de riqueza o petróleo”, ocorre composição por 

aglutinação. 
V - Em “O excesso de burocracia tornou-se um entrave na vida dos brasileiros”, ocorre 

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



 
51ª Questão: Entre as alternativas abaixo, há uma em que nem todas as palavras têm prefixo 
latino. Assinale-a: 
a) discordância, difícil, díspar 
b) postônico, pós-escrito 
c) sobrestar, supracitado 
d) adicionamento, adjunto, assentar 
 
52ª Questão: Considerando a relação prefixo/significado, nas palavras abaixo, assinale a 
alternativa correta. 
I - a, an: afônico, anorexia, amoral, (privação, carência, contradição) 
II - di: diálogo, dissílabo, diagrama (duplicidade, intensidade) 
III - hipó: hipocrisia, hipótese, hipoteca (posição inferior) 
IV - pró: Prólogo, prognóstico, profeta (anterioridade) 
V - sin-, sim-, si-: sinopse, silogeu, simpatia (multiplicidade) 
 
a) I, V 
b) II, IV, V 
c) I, III, V 
d) I, III, IV 
 
53ª Questão: Marque a alternativa em que as palavras se formam unicamente por radicais de 
origem grega: 
a) democracia, fonética, heterossexual, oligopólio 
b) automóvel, equivalente, paternidade, bibliografia 
c) materno, necrofilia, plutocrata, pueril 
d) pseudofruto, silvicultura, xenomania, uxoricida 
 
54ª Questão: Assinale a alternativa em que a frase está na ordem direta: 
a) Nos centros urbanos explode cada vez mais a violência. 
b) Parece, no caso da família Nardoni, que a vida vale muito pouco. 
c) O presidente da FIFA chegou ontem a Pequim para receber a tocha olímpica. 
d) Sem pressa, os jovens caminhavam pelas ruas escuras de Florianópolis.  
 
55ª Questão: Faça a relação da coluna II com as informações dadas na coluna I, em relação aos 
tipos de frases, e assinale a alternativa correta: 
 
Coluna I Coluna II 
I - Como não se perturbar diante de uma sociedade tão violenta. (   )  optativa 
II - Deus te ilumine! (   ) exclamativa 
III - Ainda não tocou o sinal. (   ) declarativa 
IV - Manifeste claramente suas idéias. (   ) interrogativa 
V - Vai começar todo o sufoco! (   ) imperativa  
         
a) II, III, V, I, IV 
b) III, V, II, IV, I 
c) IV, II, III, V, I 
d) II, V, III, I, IV 



 
56ª Questão: Observe as proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Choveram pontapés na última partida em Criciúma. 
b) Fazem dois dias que cheguei a Florianópolis. 
c) Havia várias propostas sobre mudanças ortográficas. 
d) Deve ter havido provas mais contundentes contra o casal. 
 
57ª Questão: Assinale a alternativa em que, na oração de predicado nominal, a explicação do 
sentido NÃO confirma a relação com a oração: 
a) Ela está muito cansada. (mudança de estado) 
b) Ela continua muito cansada. (continuidade, permanência de estado) 
c) Ela anda muito cansada. (constância de estado não-permanente) 
d) Ela se tornou muito cansada. (mudança de estado, com noção de que o novo estado é 

permanente) 
 
58ª Questão: Assinale a alternativa correta em relação aos termos integrantes da oração: 
a) O revisor recorre o dicionário com freqüência. 
b) Constrói-se muitos prédios na grande Florianópolis nos últimos anos.  
c) Fui favorável o aluno naquela situação constrangedora.  
d) Puxaram da arma com frieza. 
 
59ª Questão: Em relação aos termos acessórios da oração, é INCORRETO afirmar: 
a) Os termos acessórios são indispensáveis para o entendimento do enunciado. 
b) Em “No Brasil, muitas crianças ainda não freqüentam a escola” há mais de um adjunto 

adverbial. 
c) Em “Um redator eficiente deve comunicar informações claras e concisas” circundam o 

sujeito os adjuntos adnominais um e eficiente. 
d) Há aposto em “Li Broquéis”, uma das obras mais importantes de João da Cruz e Sousa. 
 
60ª Questão: Em relação aos verbos significativos, analise as proposições abaixo e assinale a 
alternativa que NÃO se coaduna com a classificação: 
a) A respeito do seu passado, o jovem nunca falou a verdade à namorada. (transitivo direto e 

indireto) 
b) Diante do juiz, o acusado reconheceu sua culpa. (transitivo direto) 
c) Fatos estranhos sucederam naquela tarde. (intransitivo) 
d) A criança sumiu da escola. (transitivo indireto) 
 
61ª Questão: Importante faz-se a sintaxe para orientar a escrita do redator. Em vista disso, 
analise a relação período simples/oração subordinada e assinale a alternativa em que NÃO há 
correspondência: 
a) É fundamental o seu comparecimento às provas. / É fundamental que você compareça às 

provas. 
b) O sucesso nas provas depende do teu esforço. / O sucesso nas provas depende de que tu te 

esforces. 
c) Sua presença é necessária. / Necessitamos de que você esteja presente. 
d) É fundamental o seu comparecimento ao trabalho. / É fundamental você comparecer ao 

trabalho. 
 



 
62ª Questão: Assinale a alternativa em que a conjunção e tem sentido adversativo: 
a) Entrou no shopping, comprou os ingressos e saiu às pressas. 
b) Cheguei, sentei-me tranqüilamente e resolvi todas as questões da prova.  
c) Há anos estudo inglês e estou começando a estudar espanhol.  
d) Levantei-me, vesti-me rapidamente, tomei um táxi e ainda cheguei atrasado. 
 
63ª Questão: Observe as proposições abaixo em relação à concordância e assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Machado de Assis ou Cruz e Sousa representam a essência da literatura brasileira. 
b) O Presidente comunicou aos brasileiros que se estava preparando novos conjuntos de 

medidas sociais. 
c) O Papa Bento XVI viajou a países latino-americanos. 
d) É um especialista nas línguas portuguesa e russa. 
 
64ª Questão: Observe a relação regência verbal/emprego dos pronomes oblíquos e assinale a 
alternativa que está de acordo com a gramática normativa: 
I - Amo muito meus pais. / Amo-os. 
II - Amam sobremaneira aquele pai. / Amam-no. 
III - Sinto vontade de lhe abraçar.  
IV - Só não o chamei de irresponsável, porque o quero muito. 
V - Lembro-me de que as palavras do mestre eram de otimismo.  
 
a) I, III, IV, V 
b) I, II, V 
c) II, III, V 
d) I, III, IV 
 
65ª Questão: Em relação à regência verbal, assinale a alternativa que NÃO condiz com as 
normas da gramática normativa: 
a) Existe a possibilidade deles participarem das Olimpíadas, pronunciou-se o técnico a respeito 

de Ronaldinho Gaúcho e Kaká. 
b) Existem muitos professores que ainda têm dúvidas sobre a necessidade dos estudos 

lingüísticos.  
c) Sua atitude é passível de punição. 
d) Tenho simpatia por Ney Matogrosso. 
 
66ª Questão: Torne a ler o texto acima e assinale a alternativa que NÃO corresponde ao sentido 
expresso pelo mesmo: 
a) No texto predominam orações nominais. 
b) O texto enfoca, sobretudo, realidades interiores, fluidas. 
c) Com a expressão a majestade do Inferno, o autor, no contexto, quer, através de paradoxo, a 

indignidade dessas almas.   
d) A linguagem do texto privilegia o sentido denotativo  das palavras. 
 
 
 
 



 
67ª Questão: O excerto tirado da obra de Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás Cubas 
– “Das Negativas” – está adaptado para esta questão. Assinale, entre as alternativas transcritas, 
aquela que obedece às normas da gramática normativa: 
a) Mas; não padeci à morte de Dona Plácida nem a semidemência do Quincas Borba. Somada 

umas cousas e outras, qualquer pessoa imaginara que não houve míngua nem sobra, e 
conseguintemente que saí quite com à vida. 

b) Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui 
ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, 
coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. 

c) E imaginará mal; por que ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno 
saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas: – Não tive filhos, não 
transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. 

d) Entre a morte de Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte 
do livro. O principal dele foi a invenção do emplastro Brás Cubas, que morreu comigo, por 
causa da moléstia que apanhei. Divino emplastro, tu me darias o primeiro lugar entre os 
homens, acima da ciência e da riqueza, por que era a genuína e direta inspiração do céu. O 
ocaso determinou o contrário: e aí vos ficais eternamente hipocondriacos.  

 
68ª Questão: Leia com atenção o fragmento de “Emparedado” de Cruz e Sousa: 

Almas tristes, afinal, que se diluem, que se acabam, num silêncio amargo, numa 

dolorosa desolação, murchas e doentias, na febre fatal das desorganizações, melancolicamente, 

melancolicamente, como a decomposição de tecidos que gangrenaram, de corpos que apodre-

ceram de um modo irremediável e não podem mais viçar e florir sob as refulgências e 

sonoridades dos finíssimos ouros e cristais e safiras e rubis incendiados do Sol... 

 Almas lassas, debochadamente relaxadas, verdadeiras casernas onde a mais rasgada 

libertinagem não encontra fundo; almas que vão cultivando com cuidado delicadas 

infamiazinhas como áspides galantes e curiosas e que de tão baixas, de tão rasas que são, nem 

merecem a magnificência, a majestade do Inferno! 

 Almas, afinal, sem as chamas misteriosas, sem as névoas, sem as sombras, sem os largos 

e irisados resplendores do Sonho – supremo Redentor eterno! 

 

  Considerando os sentidos do texto, assinale a opção em que o vocábulo em 
negrito NÃO é sinônimo contextual do termo transcrito: 
 
a) lassas  –  cansadas 
b) áspides  –  víboras 
c) viçar  –  prescindir 
d) irisados  –  iriados 
 
69ª Questão: Assinale a alternativa em que ocorre silepse ou concordância ideológica: 
a) Já viajei por longes terras.  
b) Encontrou argumentos o mais fáceis possível. 
c) A criançada corria pelas ruas e atiravam bolinhas de gude nos carros. 
d) Os jogadores brasileiros derrotaram a seleção italiana e a sueca.  
 
 
 



 
70ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à colocação dos pronomes 
oblíquos átonos: 
a) Vir a Florianópolis traz-me boas recordações. 
b) Ninguém havia se lembrado de fazer as reservas com antecedência. 
c) Enfim te vejo feliz. 
d) Enfim, vejo-te feliz. 
 
71ª Questão: Observe as proposições abaixo e assinale a alternativa em que o acento indicativo 
da crase se faz correto: 
I - Profissionais da saúde não devem aderir à greve. 
II - À criança carente foi dado um novo brinquedo.  
III - Não vendemos à prazo; somente à vista. 
IV - Refiro-me àquele caso que o Jornal Nacional noticiou. 
V - O que confidencio à Vossa Excelência, Senhor Juiz, não pode constar nos autos.  
 
a) I, II, III, V 
b) II, III, IV 
c) I, III, IV, V 
d) I, II, IV 
 
72ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA em relação à concordância verbal: 
a) Na parte subterrânea do presídio, havia quinze presos cavando um túnel para fuga.  
b) O príncipe Bertrand de Orleans e Bragança, que visitou a Academia Catarinense de Letras, é 

um dos descendentes da Família Real Portuguesa que ainda sobrevive. 
c) Estados Unidos não se renderam às ameaças de Bin Laden. 
d) O desemprego aumenta. Hajam vista os milhares de candidatos que se inscrevem nos 

concursos públicos.  
 
73ª Questão: Assinale a alternativa em que a inversão da seqüência dos termos altera o sentido 
básico do enunciado: 
a) Grande Otelo era um homem grande.  /  Grande Otelo era um grande homem. 
b) Vivia um drama terrível após o acidente.  /  Vivia um terrível drama após o acidente. 
c) A neve fria cobria os campos da serra catarinense.  /  A fria neve cobria os campos da serra 

catarinense.  
d) Havia uma indecisão constante em seus atos.  /  Havia uma constante indecisão em seus atos.  
 
74ª Questão: Como que pode exercer várias funções na frase, assinale a alternativa na qual que 
é pronome relativo na função de sujeito: 
a) No jogo de ontem, torceu tanto que ficou sem voz.  
b) O sonhador que ele era foi substituído por um eficiente administrador.  
c) O computador em que digitei o processo teve vários arquivos contaminados por vírus.  
d) O homem que pensa comete menos erros. 
 
 
 
 
 



 
75ª Questão: Enumere a coluna II de acordo com as informações dadas na coluna I, a respeito 
do aspecto verbal, e assinale a alternativa correta: 
Coluna I                                       Coluna II 
I - Os dirigentes chegaram às oito horas ao local.           (   ) habitual 
II - Os jovens estão lendo mais.              (   ) durativo 
III - Hoje amanheceu um dia lindo.                         (   ) incoativo 
IV - Costumo ir à sessão das dez.              (   ) conclusivo 
V - Deixou de beber coca-cola.              (   ) conclusivo 
 
a) I, V, IV, II, III 
b) II, V, III, IV, I 
c) IV, III, II, I, V 
d) IV, II, III, I, V 
 
76ª Questão: Assinale a alternativa constituída somente de período composto por subordinação: 
a) Não saiam da sala, pois o coordenador já está chegando. 
b) Fui ao médico e entreguei os exames que me solicitara. 
c) Terminada a tarefa, foram ao cinema. 
d) Saiu tarde de casa, logo chegou atrasado.  
 
77ª Questão: Assinale a alternativa em que ocorre oração subordinada adjetiva:  
a) Em time que ganha não se mexe, declarou o técnico. 
b) O juiz verificou que os argumentos arrolados no processo tinham fundamento.  
c) Os candidatos estão confiantes em que serão bem sucedidos.  
d) Nos arquivos da empresa consta que você evoluiu bastante.  
 
Atenção: Texto para as questões 78, 79 e 80:  
 
O ASSASSINO ERA O ESCRIBA 
 
  Paulo Leminski 
 
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente, 
um pleonasmo, o principal predicado da vida, 
regular como um paradigma da primeira conjugação. 
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito assindético 
de nos torturar com um aposto. 
Casou com uma regência. 
Foi infeliz. 
Era possessivo como um pronome. 
E ela era bitransitiva. 
Tentou ir para os EUA. 
Não deu. 
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 
conectivos e agentes da passiva, o tempo todo. 



Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 
78ª Questão: Com base no texto lido, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que 
se refere a enunciados que, no contexto, podem ter, ao mesmo tempo, sentido denotativo e 
conotativo: 
I - Matei-o com um objeto direto na cabeça. 
II - Tentou ir para os EUA. 
III - Foi infeliz. 
IV - Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. 
V - Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 
 
a) III, IV, V 
b) I, IV, V 
c) II, III, V 
d) I, II, III 
 
79ª Questão: Assinale a alternativa correta entre as afirmações abaixo: 
a) Em Era possessivo como um pronome, o possessivo indica uma qualificação tanto do 

professor como do pronome. 
b) Ela era bitransitiva significa que a esposa apreciava mais verbos bitransitivos. 
c) Em sempre achava um jeito assindético / de nos torturar com um aposto, jeito assindético 

significa sujeito com maneiras muito rebuscadas no tratamento.  
d) Aplicar ao professor a qualificação de um pleonasmo significa que ele, à semelhança da 

figura de linguagem, era direto e sem rodeios na sua maneira de ser. 
 
80ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao sentido expresso no texto: 
a) Casou com uma regência tem o sentido de que o professor casou com uma regente de classe. 
b) O título O ASSASSINO ERA O ESCRIBA pode referir-se tanto ao professor, que 

torturava seus alunos com análise sintática, como ao enunciador do texto (aluno), que não 
suportou tanta tortura. 

c) Em A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, o texto qualifica o bigode, à 
semelhança da classe de palavras, como algo desnecessário, porém capaz de conferir graça. 

d) O texto, no seu conjunto, deixa transparecer muita ironia.  
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G A B A R I T O 
 
Conhecimentos Gerais – História 1 à 5   /   Geografia 6 à 10 
1. D 2. D 3. D 4. C 5. C 6. B 7. B 8. D 9. B 10. C 

 
Conhecimentos Básicos de Informática 
11. A 12. B 13. C 14. B 15. C 16. A 17. A 18. D 19. D 20. D 

 

Conhecimentos Básicos de Direito e Legislação  
21. B 22. B 23. A 24. C 25. A 26. A 27. C 28. C 29. B 30. A 

 
Conhecimentos Específicos – Língua Portuguesa  
31. B 32. A 33. B 34. D 35. B 36. A 37. A 38. B 39. B 40. A 

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

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

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

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

 
Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgados no dia 27 de maio, 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.  

 
 
 


