
ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVA

TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, 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 prova contém 100 questões, todas com cinco alternativas. Para cada questão 
existe apenas uma resposta certa. O caderno de prova só será trocado se apresentar problema de 
impressão. 

4. O caderno de prova 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 da prova  não serão fornecidas quaisquer informação acerca das questões 
apresentadas. Caso queira  manifestar o seu inconformismo, o candidato deverá apresentá-lo 
em tempo hábil no Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça. 

7. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de prova (de n. 1 à de 
n.  100).  A resposta  deve  ser  assinalada  conforme instruções  contidas  no  cartão-resposta.  A 
rasura implicará a anulação da resposta.

8. Na página de número 15, 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 cinco horas. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 
uma hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão   retirar-se   
da sala simultaneamente. 

10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 24 de agosto, após as 16 (dezesseis) horas, no sítio 
do Tribunal de Justiça www.tjsc.jus.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O resultado NÃO 
será fornecido por telefone. 

                                                                                   FLORIANÓPOLIS, 22 de Agosto de 2010.



LÍNGUA PORTUGUESA

1ª  Questão: Indique  a  única  palavra  que  NÃO 
completa,  com sentido,  esta  sentença:  “Não havendo 
provas,  tornou-se  ____________  que  o  malfeitor 
escapará das grades.”
a) hialino 
b) claro 
c) evidente 
d) patente 
e) adrede

2ª Questão: Em qual período a colocação pronominal 
está INCORRETA: 
a) O cientista pretende desvendar como se formam os 

furacões,  tornados,  tsunamis e demais fenômenos 
naturais de inegável potência.

b) Adotarão-se medidas de urgência para minorar os 
efeitos do temporal.

c) Não  se  sabe  ainda  o  valor  do  negócio,  que, 
especula-se, ficou em torno de um bilhão de reais.

d) O  advogado  se  referiu  duas  vezes  ao  mesmo 
assunto. 

e) O dano moral é a lesão aos elementos individua-
lizadores da pessoa, tais como a honra, a reputação 
e o prestígio, expressando-se por desequilíbrios no 
ânimo do lesado.

3ª Questão: Quanto ao uso da crase:
I. O Estreito pertencia ao município de São José, 

tendo  sido  incorporado  à  Florianópolis  em 
1944.

II. A Wehrmacht invadiu a Polônia, dando início 
à Segunda Guerra Mundial.

III. Muitas pessoas estão repensando sua próxima 
viagem à Europa.

IV. Dessa  forma  quiseram  dar  um  recado  ao 
Brasil e à Turquia.

V. Quem vai à Roma gosta de ver o Papa.

a) Estão corretas somente as proposições I, IV e V.
b) Estão corretas somente as proposições II, III e IV.
c) Estão corretas somente as proposições II e III.
d) Estão corretas somente as proposições II, III e V.
e) Estão corretas somente as proposições I, III e IV.

4ª  Questão: Marque  a  frase  que  contém  erro 
gramatical: 
a) Ela mora há uns quatro quilômetros do hotel.
b) Muitas ilhas do mar do Caribe desapareceram há 

cerca de 50 milhões de anos.
c) Há indícios de que corais a cerca de mil metros de 

profundidade um dia já estiveram no nível do mar.
d) A caça levou a população do rinoceronte-negro na 

Tanzânia a cair de mil indivíduos para cerca de 70.
e) A menos de um quilômetro de distância está em 

construção um megaempreendimento.

5ª Questão: Observe o uso das palavras sublinhadas e 
aponte e alternativa que apresenta erro: 
a) Ele não corre  do compromisso,  porque foi  eleito 

pelo povo.
b) O  juiz  acaba  de  explicar  por  que determinou  a 

aplicação  sistêmica  da  alíquota  residencial  do 
IPTU.

c) O  e-mail  de  fl.  52  esclarece  o  porquê da  não 
utilização dos serviços.

d) O  imóvel  do  impetrante  deveria  ter  sido 
classificado como misto, até por que o uso do bem 
não é exclusivamente residencial. 

e) O fato  de a  empresa  ter  alegado  que  creditou  o 
valor  cobrado  pelo  serviço  nas  faturas  seguintes 
não  significa  que  tenha  culpa  pelos  aconteci-
mentos, mesmo  porque a prova dos autos vai em 
sentido contrário.

6ª Questão: A sequência de palavras  compostas  que 
apresenta grafia correta é: 
a) afrodescendente  /  afrobrasileiro  /  geo-história  / 

agro-indústria 
b) vice-presidente  /  intra-muros  /  sub-relator  /  sul-

riograndense 
c) contra-razões / autossuficiente / geo-referenciado / 

sub-solo
d) inter-regional  /  luso-brasileiro  /  contra-arrazoar  / 

infraconstitucional 
e) panamericano  /  supermãe  /  super-homem  /  sub-

total 

7ª Questão: Marque a proposição que contém erro no 
uso ou não do acento indicativo de crase:
a) O  mesmo mecanismo  será  aplicado  àqueles  que 

quiserem utilizar bônus antigos.
b) Atendeu-se à maioria das exigências.
c) Servem refeições à base de frutos do mar.
d) O  desrespeito  a  lei  desmoraliza  o  regime 

democrático. 
e) Somos contrários a qualquer proibição. 

8ª  Questão: Na  oração  “Trabalhar  no  Tribunal  de 
Justiça é um grande desejo meu”:
a) O sujeito é “trabalhar”.
b) O sujeito é oculto: eu.
c) É uma oração sem sujeito.
d) O sujeito é indeterminado.
e) O sujeito é “Tribunal”.

9ª  Questão: Indique  a  frase  que  contém  erro 
gramatical: 
a) Não houve melhorias na infraestrutura da sala que 

abriga a pesquisa básica, na qual estava o acervo 
de cobras e aranhas destruído pelo fogo.

b) Daí em diante será preciso continuar o percurso a 
pé.

c) Esperava-se  que  eles  acedessem  em  sentar-se  à 
mesa para negociar.

d) Corria  a  boca  miúda,  há  muitos  meses,  os 
burburinhos sobre os processos de licitação.

e) A pedido da juíza Dra. Ana Maria, a associação se 
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engajou na campanha.

10ª Questão: “O local é pouco ventilado e o calor é 
insuportável devido __ telhas de amianto. Isso aumenta 
a permeabilidade do solo __ águas da chuva, mas é um 
processo  sujeito  __ falhas.  Ele era  duro ao defender 
seus  argumentos,  mas  sabia  refletir  sobre  ideias 
contrárias __ suas.” 
A opção que completa corretamente as lacunas é: 
a) às – às – a – às 
b) as – a – à – as 
c) às – às – às – à 
d) às – a – à – às
e) as – às – a – a  

11ª  Questão: As normas de concordância  nominal  e 
verbal estão plenamente observadas apenas na frase:
a) A  situação  dos  terrenos  irregulares  nas  ilhas  se 

complicou com o calor e a chuva registrados.
b) Aqui na comarca, os prefeitos que tem ações que 

envolve  cassação  terão  audiência  no  dia  1°  de 
abril.

c) Dada  as  circunstâncias  históricas,  regionais, 
políticas e econômicas dos quatro países-membros, 
não há nem poderia haver soluções comuns.

d) Na região afetada reside mais de 100 famílias.
e) Vai acabar as benesses dos detentores de cargos e 

de mandatos eletivos!

12ª Questão: Marque a proposição em que o verbo ou 
locução verbal NÃO apresenta nenhum tipo de erro:
a) Às vezes, na tentativa de dar nó em pingo d’água, 

ele se desavem com as palavras.
b) Fatores  ambientais  e  climáticos  contribui  para  o 

quadro da doença.
c) À época, pretendia celebrar um acordo com quem 

quer que se dispusesse a negociar.
d) Os  pontos  de  convergência  deverão  serem 

construídos a partir de interesses concretos.
e) O Secretário de Justiça em apenas 15 dias apos sua 

assinatura em uma centena de atos. 

13ª  Questão: Assinale  a  alternativa  que  completa 
corretamente as lacunas: 
É o dinheiro do contribuinte que ___ paga salários e 
benefícios. Flavio foi favorecido pelo sorteio, que ___ 
permitiu entrar sem pagar.  Eu ___ conheci  durante a 
festa.  O  anfitrião  mudou  o  formato  do  evento, 
transformando-___ de debate em confronto verbal. 
a) o – o – o – lhe 
b) lhe – lhe – lhe – o 
c) lhe – lhe – o – o
d) o – lhe – lhe – o
e) lhe – o – lhe – o

14ª  Questão: No  tocante  à  correção  gramatical  das 
proposições abaixo, pode-se dizer que:  
I. Encontrou-se  onças  pintadas  no  Parque  do 

Iguaçú. 
II. Bom  é  o  carnaval  de  antigamente,  onde  se 

podia pular e dançar a vontade!
III. O jornal que fez a matéria é tido como um dos 

melhores, se não o melhor, do mundo.
IV. O vice-diretor assevera que os alunos usaram 

o episódio para paralisar as aulas.

a) Somente a proposição IV está correta.
b) Todas as proposições apresentam erro gramatical.
c) Estão corretas somente as proposições I e II.
d) Estão corretas somente as proposições III e IV.
e) Estão corretas somente as proposições I, III e IV.

15ª Questão: Indique a única frase que  NÃO contém 
erro gramatical:  
a) Não  se  pode  pensar  que  o  mal  jornalismo  não 

causa mal aos cidadãos.
b) Se alguém estiver a fim de mais informações, pode 

acessar esse portal.
c) A  empresa  quiz  explorar  petróleo  pesado  e 

extrapesado.
d) O caso das sanções já ficou para traz.
e) Reconhecemos  que  está  imperrada  a  imissão  de 

carteiras de trabalho em nossa cidade.

16ª Questão: Indique a frase que NÃO contém erro de 
acentuação gráfica:
a) A evidência, suas ações enquanto se encontrava à 

frente da instituição cairam no vazio.
b) Quando me exercito, tenho a oportunidade de por 

meus musculos e cerebro em ação.
c) Outro vicio que nos roi é a violência.
d) Você  tem de  ser  flexivel,  disse  Tom,  que  viu  a 

saida de um ônibus espacial ser adiada por dez dias 
antes de partir em órbita.

e) Se prefere os clássicos,  procure a loja suíça,  que 
reúne as maiores coleções de relógios do país.

17ª Questão: Indique  a frase  que  NÃO contém erro 
gramatical: 
a) O valor do transporte aumentou, o que fica mais 

caro a passagem dos alunos.
b) Não fez a sua parte e ainda colocou em cheque a 

credibilidade da instituição.
c) À fl.  12 mostra um bilhete aonde diz:  Seja feliz 

amiga.
d) Aonde  tem  um  posto?  Tamos  precisando  de 

gasolina.
e) A  ré  disse  que  não  conhecia  o  lugar  onde 

aconteceria a reunião com a referida autoridade.

18ª  Questão: Analise  as  proposições  quanto  à 
concordância verbal:
I. Entre  os  políticos,  34%  têm  pendência 

judicial.
II. O provável, segundo o diretor do clube, é que 

Dora ou Dado ganhe as eleições. 
III. No Código Criminal promulgado por D. Pedro 

em 1830 haviam disposições curiosas. 
IV. É  nessa  região  que  ocorre  com  mais 

frequência os encontros de massas de ar frio e 
ondas de calor.

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

19ª Questão: Aponte a frase em que a pontuação NÃO 
foi corretamente utilizada:
a) Cabe a nós catarinenses, natos ou não, defender os 

interesses do Estado. 
b) Muito chateado,  o  diretor  de Recursos  Humanos 

teve que demitir oito servidores.
c) O senador catarinense Fulano de Tal (DEM), pediu 

explicações  ao  Ministério  da  Saúde  sobre  as 
vacinas.

d) As homenagens,  para  quem não sabe,  nada mais 
são do que falsidades em traje de gala.

e) Agora,  como  não  foram  invocados  motivos 
sanitários  para  a  proibição  dos  alimentos  –  a 
costumeira justificativa para a prática protecionista 
–, o instrumento para fazer valer a proibição será o 
trancamento da licença de exportação.

20ª  Questão: A  frase  “Se  tu  quiseres,  posso  te 
conseguir  esses  arquivos,  que  ficarão  a  teu dispor 
durante  um  mês”,  se  dirigida  a  um  juiz  ou 
desembargador,  deverá  ser  transcrita  com  a 
substituição dos termos sublinhados da seguinte forma:
a) Vossa Excelência quiser – lhe – vosso
b) Vossa Senhoria quiser – lhe – vosso
c) Vossa Senhoria quiser – lhe – seu
d) Vossa Excelência quiser – vos – vosso
e) Vossa Excelência quiser – lhe – seu

21ª  Questão: A  frase  “Este  tribunal  recebeu  a 
informação de que a empresa Marca X estaria sendo 
vendida por volta das 21 horas de terça-feira” apresenta 
o vício de linguagem denominado:
a) Cacofonia.
b) Eco.
c) Pleonasmo.
d) Ambiguidade.
e) Barbarismo.

22ª Questão: “Conquanto desnecessário,  destaco que 
nos documentos  juntados pelo autor  havia provas  de 
que  se reviu o benefício.”  A frase manterá sua ideia 
original  e  a  correção  sintática  caso  se  substituam os 
elementos sublinhados, respectivamente, por:
a) Embora – anexados – foi revisto
b) Enquanto – apensados – se viu
c) Apesar de – em anexo – foi revisto
d) Não obstante – em anexo – se reexaminou
e) Ainda – apensados – revisou

23ª  Questão: Observe  a  pontuação  dos  períodos  a 
seguir:
I. A  apelante  alega  que  teve  sua  defesa 

prejudicada em face dos artigos 2º, caput e 3º, 
§  2º  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor 
(CDC). 

II. A denominada  inversão  do  onus probandi a 

que se refere o inciso VIII do art. 6º do CDC 
fica subordinada ao critério do Juízo quando 
provável a alegação ou quando hipossuficiente 
o consumidor.

III. Tal inversão do  onus probandi nas lides que 
envolvam relações de consumo submete-se ao 
princípio da persuasão racional, contanto que 
atendidos os pressupostos do art. 6º, VIII,  do 
CDC.

a) Somente o período I está correto.
b) Estão corretos somente os períodos II e III.
c) Todos os períodos apresentam erro.
d) Somente o período II está correto.
e) Somente o período III está correto.

24ª  Questão: “Alega  o  autor,  na  exordial,  que  sua 
inscrição em órgão de restrição ao crédito ocorreu em 
razão do inadimplemento do financiamento; _______ , 
limitou-se a juntar uma declaração de que a instituição 
financeira procedeu à inscrição de seu nome no Serviço 
de Proteção ao Crédito.” Este período fica correto com 
qualquer uma das conjunções abaixo, EXCETO:
a) conquanto
b) entretanto
c) contudo
d) todavia 
e) porém

25ª Questão: Aponte a alternativa que NÃO apresenta 
solecismo: 
a) Às  vezes  queremos  ter  tudo  sem  pensar  que 

podemos se arrepender depois.
b) Ele  pediu  pra  mim  não  deixar  meu  paletó  na 

cadeira.
c) Acabamos jantando no restaurante do Lauro, onde 

fomos muito bem atendidos.
d) Eu lhe abracei muito quando lhe vi na rodoviária.
e) Por que fosses dizer que a gente não vamos sair?

26ª Questão: Na frase “O gentil  cidadão ofereceu um 
pastelzinho para  o  escrivão”.  A  flexão  correta  dos 
termos sublinhados no plural é:
a) cidadãos – pasteizinhos – escrivães 
b) cidadães – pasteizinhos – escrivãos
c) cidadãos – pastelzinhos – escrivães
d) cidadãos – pastelzinhos – escrivãos
e) cidadães – pasteizinho – escrivões

27ª  Questão: “Lombard  apresentou um  caso  da 
anulação  de  uma  decisão  jurisdicional  de  primeira 
instância.”  Todos  os  verbos  abaixo  comportam  a 
mesma ideia do verbo grifado, EXCETO:
a) aduziu
b) expôs
c) advertiu
d) relatou
e) comentou

28ª Questão: Há exemplo de oração subordinada em:
a) Empreeender  significa  acreditar  na  capacidade 

pessoal de iniciativa e de superação de obstáculos.
b) A escola introduziu em seu currículo uma série de 

medidas para o alcance de seus propósitos. 
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c) Entre  os  bons  momentos  da  coleção  figura  uma 
série  de  fotografias  de  Robert  Doisneau  que 
registram o cotidiano das fábricas.

d) Não se importa com o dano, mas exige a ilicitude 
da conduta.

e) Ele é defensor de posições severas em relação às 
operadoras de planos e seguros de saúde e sustenta 
sua  utilização  de  maneira  ampla  em  ambas  as 
modalidades, individual e coletiva.

29ª  Questão: Assinale  a  opção  que  completa 
corretamente as lacunas: “Ao meio-dia e ____ , quando 
o policial chegou ___ estação, ____ na avenida Sete de 
Setembro nº 10, já não encontrou os meliantes.”
a) meia – à – sita 
b) meio – à – situada
c) meia – a – situado
d) meio – na – sita
e) meia – à – sito 

30ª Questão: Assinale a opção  correta em relação à 
ideia formulada a seguir: “Tendo entrado na rota de um 
crescimento  sustentável,  o  Brasil  deixou  de  ser 
coadjuvante nos processos históricos globais.”
a) O país exerce  um papel  secundário  nas  questões 

globais pertinentes ao crescimento sustentável.
b) O Brasil deixou de tomar uma posição importante 

nas  questões  respeitantes  ao  crescimento 
sustentável do planeta.

c) O fato de estar buscando seu crescimento de forma 
sustentável credencia o Brasil a exercer um papel 
importante  na  marcha  dos  acontecimentos 
mundiais. 

d) O  Brasil  vai  tomar  o  rumo  do  desenvolvimento 
sustentável, por isso tem uma posição de destaque 
global nos processos históricos.

e) O Brasil tem um papel primordial no desenvolvi-
mento sustentável do mundo.

CONHECIMENTOS GERAIS
HISTÓRIA

31º Questão: A bipolarização do poder mundial – que 
vigorou desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o 
final  da  década  de  80  –  manteve  o  mundo  em 
permanente  tensão,  embora  sem provocar  confrontos 
armados diretos entre EUA e URSS.
Este período ficou conhecido como:

a) Guerra Fria
b) Perestroika
c) Glasnost
d) Holocausto
e) Período Bipolar 

32º  Questão:  Há aproximadamente  cinco  séculos  os 
portugueses  chegaram  ao  litoral  brasileiro  e  foram 
estabelecendo-se nas  terras  que eram ocupadas  pelos 
povos indígenas.
Leia as afirmativas abaixo:
I. O processo  de colonização  levou à extinção 

muitas  sociedades  indígenas  que  viviam  no 
território  dominado.  Entre  outros  fatores, 
podemos  citar  que  isso  ocorreu  em 

decorrência do contágio por doenças trazidas 
pelos europeus.

II. Os Caraíbas  estavam espalhados  por  todo  o 
litoral  do  território  brasileiro  e  foram  os 
primeiros a ter contato com os portugueses.

III. Na  comunidade  indígena  prevaleciam  as 
relações  igualitárias,  os  trabalhos  eram 
realizados em cooperação e a economia era de 
subsistência.

IV. Alguns  grupos  indígenas  praticavam  a 
antropo-fagia, atitude que tinha caráter ritual.

V. Os primeiros contatos dos indígenas  com os 
europeus  foram  amistosos  e  os  primeiros 
relatos  atestavam  a  afabilidade  do  indígena. 
Essa  relação  pacífica,  porém,  desapareceu  à 
medida  que  os  portugueses  começaram  a 
ocupar  suas  terras  e  iniciaram  a  sua 
escravização. 

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I, II e III estão corretas
b) Apenas I, III, IV e V estão corretas
c) Apenas II e V estão corretas
d) Apenas I, II e IV estão corretas
e) Todas estão corretas

33º  Questão:  A  primeira  Constituição  da  República 
(que foi a segunda constituição do Brasil) foi promul-
gada em 24 de fevereiro de 1891.
Sobre as características  desta Constituição, assinale a 
única alternativa que está INCORRETA:
a) A  Constituição  de  1891  instituiu  a  República 

Federativa  como  Sistema  Institucional  e  o 
Presidencialismo como Forma de Governo.

b) O  Regime  Representativo,  que  permitia  à 
população exercer o poder indiretamente, por meio 
de  representantes  escolhidos  em  eleições  diretas 
também foi instituído pela Constituição de 1891.

c) De acordo com a Constituição de 1891, os eleitores 
seriam  todos  os  cidadãos  do  sexo  masculino, 
alfabetizados e maiores de 21 anos.

d) O poder do Estado ficou distribuído entre as três 
instituições clássicas da democracia representativa: 
Executivo, Legislativo e Judiciário.

e) Segundo  a  Constituição,  o  primeiro  presidente 
republicano deveria ser escolhido pela Assembléia, 
então, Floriano Peixoto foi escolhido para o cargo 
de primeiro Presidente da República do Brasil.

34º Questão: Sobre o período da Ditadura Militar, leia 
as afirmativas abaixo:
I. Ao  assumir  o  governo,  os  militares 

procuraram  reprimir  as  oposições,  para  isso 
utilizaram os Atos Institucionais,  alterando a 
Constituição  e  tornando  legais  as  medidas 
ditatoriais.

II. O  Marechal  Castelo  Branco  foi  o  primeiro 
presidente do Regime Militar. 

III. Durante  o  governo  de  Costa  e  Silva  foi 
decretado o Ato Institucional n.º 5, o AI 5, o 
qual dava poderes ao presidente de fechar  o 
Congresso,  Assembléias  Legislativas  e 
Câmaras municipais.
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IV. Durante o governo do General Médici o Brasil 
passou pelo período mais repressivo de todos 
os  governos  militares,  porém,  o  modelo 
econômico  adotado  gerou  um  rápido 
crescimento,  fazendo com que os  surgisse  a 
ideia  da  existência  de  um  “milagre 
econômico”  no  país,  trazendo  euforia  ao 
empresariado nacional e estrangeiro.

Assinale a alternativa correta:
a) Todas estão corretas

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

e) Apenas I, II e IV estão corretas 

35º  Questão:  No  Brasil,  as  primeiras  leis  anti-
escravistas  foram  assinadas  a  partir  de  meados  do 
século XIX. A Lei que extinguiu o tráfico negreiro no 
nosso país, decretada em 1850 foi:
a) Lei Visconde do Rio Branco
b) Lei do tráfico de Bill Aberdeen
c) Lei Eusébio de Queirós
d) Lei Saraiva Cotegipe
e) Lei Áurea

GEOGRAFIA
36º Questão:  Sobre a caracterização do espaço brasileiro em relação à sua posição geográfica e extensão, todas as 
alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

a) Em relação aos quatro hemisférios da Terra, devido à sua grande extensão territorial, o Brasil só não possui terras 
no hemisfério oriental.

b) Pela sua grande extensão norte-sul, o Brasil é o único país do mundo cortado ao norte pelo Equador (0º), e pelo 
Trópico de Capricórnio (23º27’), ao sul.

c) O Brasil ocupa o equivalente a 47% do território sul-americano, localizando-se em sua porção centro-oriental.
d) O Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental. 
e) Por ser um país de grande extensão norte-sul, o território brasileiro possui oficialmente, quatro horários diferentes.

37º  Questão:  As  paisagens  naturais  de  uma  região 
resultam das interações entre os seus elementos como 
relevo, geologia, clima, hidrografia e vegetação. 
   Com relação ao quadro climato-botânico brasileiro e 
sua área de ocorrência, identifique a única associação 
FALSA:
a) Clima: subtropical => vegetação: campos => área: 

sudoeste do Rio Grande do Sul.
b) Clima: semi-árido => vegetação: caatinga => área 

de ocorrência: ao sul do Trópico de Capricórnio.
c) Clima:  tropical  úmido  =>  vegetação:  mata 

Atlântica => área: costa oriental do país.
d) Clima: tropical sub-úmido => vegetação: cerrados 

=> área:centro do país.
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e) Clima:  equatorial  =>  Vegetação:  floresta 
amazônica => área: parte setentrional do país. 

38º Questão:  “Região que apresenta a segunda maior 
taxa de urbanização do país.   Caracterizada pela sua 
paisagem  natural  por  extensos  chapadões.  A  sua 
economia  está  sustentada  pela  agricultura  moderna, 
mecanizada, o agro-negócio.”
   O texto acima se refere à seguinte região do Brasil:
a) Centro-Oeste
b) Nordeste
c) Amazônia
d) Sul
e) Sudeste

39º Questão: A produção e o consumo de energia têm 
uma  relação  direta  com  o  desenvolvimento  técnico-
científico  e  a  modernização  das  diversas  economias 
mundiais.  Por  isto,  o  setor  de  energia  é  considerado 
estratégico para os países. Manter a oferta de energia 
em crescimento e mudar o seu perfil quando preciso é 
um desafio permanente para as nações.
   Sobre as principais fontes de energia e sua utilização 
relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª:
A - Energia Solar
B - Carvão Mineral
C - Energia Eólica
D - Petróleo
E - Hidreletricidade

(   )  A  fonte  de  energia  da  2ª  Revolução  Industrial, 
largamente  utilizada  no  século  XX  e  também 
empregada  como  matéria-prima  de  um  grande 
número de produtos.

(   )  Energia  limpa  e  renovável.  A  preferida  pelos 
ambientalistas. Os países que mais investem em 
tecnologia desta fonte de energia são os da União 
Européia,  como  é  o  caso  da  Dinamarca  e  da 
Alemanha.

(   ) Fonte de energia ainda em fase de pesquisa por 
isto, apresenta alto custo de produção.

(   )  Fonte  responsável  pelo  crescimento  industrial  a 
partir  do século XIX.  Energia  limpa,  não emite 
dióxido  de  carbono,  renovável.  Baixo  custo  de 
produção mas, o transporte é de âmbito limitado

(   )  Fonte  de  energia  que  sustentou  a  1ª  Revolução 
Industrial.  Não  renovável  e  poluente  pois,  é  o 
maior emissor de dióxido de carbono.

Assinale  a  alternativa  abaixo  que  apresenta  a 
associação correta:
a) D,  C,  E,  B,  A
b) C,  A,  B,  E,  D
c) E,  D,  A,  C,  B
d) B,  D,  C,  A,  E 
e) D,  C,  A,  E,  B

40º Questão:  “Uma Sigla Que Quer Mudar A Ordem 

Global”- Título de uma reportagem da revista Época de 
22 de junho de 2009. 
BRIC – nome criado em 2001 para designar um grupo 
de quatro países cujo potencial econômico, em 2050, 
seria  superior  ao  dos  países  que  compõem  o  G-7. 
Concentram  40%  da  população  mundial,  28%  do 
território e produzem hoje, quase 25% das riquezas de 
todo o globo.

Assinale a alternativa abaixo que contenha somente, os 
países que compõem o grupo:
a) Brasil, Rússia, Índia e Canadá
b) Bélgica, Rússia, Itália, China
c) Brasil, Rússia, Índia e China
d) Bulgária, Romênia, Inglaterra e Coréia do Sul.
e) Birmânia, Reino Unido, Irlanda e Chile

NOÇÕES  BÁSICAS  DE  DIREITO  E  LEGIS-
LAÇÃO

41º  Questão:  Segundo  a  classificação  dos  atos 
administrativos  usualmente  adotada,  como  se 
denominam  aqueles  que  são  praticados  pela 
Administração  sem usar  de  sua  supremacia  sobre  os 
seus destinatários:
a) Atos de império.
b) Atos de expediente.
c) Atos discricionários.
d) Atos de gestão.
e) Atos regrados.

42º Questão:  Dentre as alternativas abaixo, assinale a 
que  NÃO contém  um  dos  requisitos  necessários  à 
formação dos atos administrativos:
a) Finalidade.
b) Objeto.
c) Competência.
d) Vantagem.
e) Motivo.

43º Questão:  A conduta do administrador que pratica 
ato administrativo desatendendo a finalidade explícita 
ou  implícita  contida  na  lei,  recebe  a  denominação 
jurídica de:
a) Desvio de poder.
b) Abuso de poder.
c) Supressão de poder.
d) Derrogação de poder.
e) Preterição de poder.

44º Questão: Os agentes públicos são todas as pessoas 
físicas  incumbidas,  ainda  que  transitoriamente,  do 
exercício de alguma função estatal. Dentro das espécies 
ou  categorias  que  compõem  o  gênero  “agentes 
públicos”,  assinale a alternativa que  NÃO contém os 
denominados “agentes políticos”:
a) Os Governadores.
b) Os Juízes de Direito.
c) Os Leiloeiros Públicos.
d) Os Senadores.
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e) Os Prefeitos.

45º Questão: Analise as alternativas abaixo e assinale 
a afirmação correta em relação à Lei de Licitações:
a) Convite  é  a  modalidade  licitatória  entre  interes-

sados cadastrados para escolha de trabalho técnico 
mediante remuneração  ao vencedor,  conforme os 
critérios constantes no edital.

b) A  alienação  de  bens  imóveis  por  órgãos  da 
administração pública direta depende de avaliação 
prévia e autorização legislativa.

c) Salvo  os  casos  de  guerra  externa,  grave  pertur-
bação da ordem pública e intervenção no domínio 
econômico, a União não pode dispensar a licitação.

d) A licitação,  qualquer  que seja a sua modalidade, 
tem por fim primordial selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração.

e) A  administração  pública  responde  subsidiaria-
mente com o contratado pelos encargos previden-
ciários resultantes da execução do contrato.

46º  Questão:  Como prevê  a  legislação  específica,  o 
julgamento da licitação deve ser feito em observância 
aos  princípios  básicos  nela  previstos,  NÃO estando 
incluído entre estes o da:
a) Proposta mais vantajosa.
b) Vinculação ao instrumento convocatório.
c) Impessoalidade.
d) Publicidade.
e) Legalidade.

47º  Questão:  Nos  moldes  preconizados  pela 
Constituição  Federal,  NÃO constitui  um  dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil:
a) A soberania.
b) A dignidade da pessoa humana.
c) O pluralismo político.
d) A independência nacional.
e) A cidadania.

48º Questão: Analise as afirmações abaixo e assinale a 
resposta correta à luz da Constituição Federal:
I. Ninguém  é  obrigado  a  fazer  alguma  coisa 

senão em virtude de lei ou de ordem judicial 
devida-mente fundamentada.

II. A lei  penal  pode retroagir  para  beneficiar  o 
réu.

III. Não  pode  ser  concedida  a  extradição  de 
estran-geiro por crime político ou de opinião.

IV. A ação privada é admitida nos crimes de ação 
pública  se  esta  não  for  intentada  no  prazo 
legal.

V. O  mandado  de  segurança  coletivo  pode  ser 
impetrado  por  qualquer  partido  político  e 
organização sindical. 

a) Somente as proposições II e III estão incorretas.
b) Somente as proposições III e V estão corretas.
c) Somente as proposições I e V estão incorretas.
d) Somente as proposições I e IV estão corretas.
e) Somente as proposições III e IV estão incorretas.

49º Questão: Assinale a alternativa correta de acordo 
com a Constituição Federal:

a) O  trabalhador  urbano  tem  direito  ao  seguro 
desemprego em caso de desemprego voluntário.

b) O alistamento eleitoral  e o voto são obrigatórios 
para os analfabetos.

c) A lei  que  altera  o  processo  eleitoral  aplica-se  a 
toda  eleição  que  venha  a  ocorrer  após  a  sua 
publicação.

d) A previdência social e o trabalho são considerados 
direitos sociais.

e) É obrigatória a participação do trabalhador empre-
gado  nas  assembléias  gerais  do  sindicato  que 
representa sua categoria profissional.

50º Questão: No que tange à Administração Pública, é 
correto afirmar de acordo com a Constituição Federal:
a) O  prazo  de  validade  do  concurso  público  é 

indeterminado, salvo havendo a extinção do cargo.
b) A  investidura  em  cargo  ou  emprego  público 

somente pode se dar através de concurso público 
de provas e títulos.

c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público  devem  ser  computados  para  fins  de 
concessão de acréscimos posteriores.

d) Os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores  de  carreira  nos  casos,  condições  e 
percentuais definidos em lei, podem se destinar às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

e) Somente através de lei específica pode ser criada 
uma fundação e definida as áreas de sua atuação.

51º Questão: A lei Complementar que dispõe sobre o 
Estatuto da Magistratura é de iniciativa:
a) Do Conselho Nacional de Justiça.
b) Do Supremo Tribunal Federal.
c) Do Senado Federal.
d) Do Congresso Nacional.
e) Da Câmara dos Deputados.

52º Questão:  A quem compete o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário:
a) Ao Conselho Nacional de Justiça.
b) Ao Congresso Nacional.
c) Ao Supremo Tribunal Federal.
d) Ao Tribunal de Contas.
e) À Procuradoria Geral da República.

53º  Questão:  Assinale  a  alternativa  que  contém 
objetivos  da  Ordem  Social  segundo  a  Constituição 
Federal:
a) O trabalho e a redução das desigualdades sociais.
b) O bem-estar e a justiça sociais.
c) A  redução  das  desigualdades  regionais  e  a 

seguridade social.
d) A função social da propriedade e a justiça social.
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e) A redução das desigualdades regionais e a defesa 
do meio ambiente.

54º Questão: Nos termos da Constituição Estadual, por 
ocasião  da  posse  ou  término  do  mandato  eletivo,  é 
obrigatório:
a) A publicação no Órgão Oficial do Estado da última 

declaração de imposto de renda.
b) O arquivamento junto à Secretaria da Fazenda da 

declaração de bens e rendimentos.
c) A  publicação  no  Órgão  Oficial  do  Estado  da 

declaração de bens.
d) O registro junto ao Tribunal de Contas do Estado 

da declaração de bens.
e) O registro junto ao Tribunal de Contas do Estado 

da declaração de rendimentos.

55º Questão:  Segundo a Constituição Estadual,  NÃO 
constitui  motivo  para  a  intervenção  do  Estado  nos 
Municípios:
a) Não pagamento de dívida fundada por dois anos 

consecutivos, sem motivo de força maior.
b) Não  aplicação  do  mínimo  exigido  da  receita 

municipal  na  manutenção  e  desenvolvimento  do 
ensino.

c) Não prestação de contas na forma da lei.
d) Não  aplicação  do  mínimo  exigido  da  receita 

municipal nas ações e serviços públicos de saúde.
e) Não  aplicação  do  mínimo  exigido  da  receita 

municipal  na  proteção  e  preservação  do  meio 
ambiente.

56º Questão:  Assinale a alternativa que,  conforme a 
Constituição de Santa Catarina, NÃO constitui  matéria 
que  o  Estado  pode  legislar  concorrentemente  com a 
União :
a) Direito tributário.
b) Direito penitenciário.
c) Direito agrário.
d) Procedimentos em matéria processual.
e) Proteção do meio ambiente.

57º Questão: Pelo que dispõe o Código de Normas da 
Corregedoria,  a  eliminação  de  autos  de  processos 
findos cíveis ou criminais fica autorizada decorridos:
a) Três anos do trânsito em julgado.
b) Dois anos do  trânsito em julgado.
c) Um ano  do trânsito em julgado.
d) Cinco anos do trânsito em julgado.
e) Dez anos do trânsito em julgado.

58º Questão: Assinale a alternativa correta segundo o 
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça:
a) O juiz substituto, ao tomar posse, será considerado 

automaticamente  matriculado  na  Academia 
Judicial do Poder Judiciário de Santa Catarina.

b) A direção do foro nas comarcas com mais de uma 
vara  será  exercida  pelo  magistrado  mais  antigo, 

obedecendo o rodízio.
c) A  requisição  de  policiamento  para  manter  a 

segurança  no  edifício  do  fórum  compete  ao 
secretário do foro.

d) As  decisões  proferidas  pelo  juiz  de  plantão  o 
vinculam ao  respectivo  processo  em  que  devem 
produzir seus efeitos.

e) A  retirada  de  processo  em  carga  somente  é 
permitida  ao  advogado  que  tenha  procuração  ou 
substabelecimento  nos  autos,  pelo  prazo  de  dez 
dias.

59º Questão: No que se refere ao Protocolo Unificado, 
é correto afirmar:
a) As petições de recurso às Turmas de Recurso não 

podem ser apresentadas no protocolo unificado.
b) As petições requerendo o adiamento da audiência 

devem ser apresentadas no foro onde a audiência 
irá ser realizada.

c) A  solicitação  de  esclarecimentos  ao  perito  em 
audiência  pode  ser  apresentada  no  protocolo 
unificado, desde que requerido no prazo de cinco 
dias da intimação da entrega do laudo pericial.

d) Em  caso  de  indeferimento  do  pedido  de  justiça 
gratuita, se a parte instada não recolher a despesa 
do  protocolo  unificado  relativo  à  petição 
intermediária, esta será desentranhada do processo.

e) Não  é  permitido  aos  distribuidores  receber 
exceções de incompetência.

60º Questão:  NÃO constitui um dos órgãos do Poder 
Judiciário de Santa Catarina:
a) O Tribunal de Justiça.
b) O Tribunal de Contas.
c) Os Tribunais do Júri.
d) Os juízes de Paz.
e) A Justiça Militar

61º Questão: Os crimes de responsabilidade praticados 
pelo Vice-Governador do Estado são processados:
a) Pelo Tribunal de Contas.
b) Pelo Tribunal de Justiça.
c) Pela Assembléia Legislativa.
d) Pelo Superior Tribunal de Justiça.
e) Pelo Senado Federal.

62º Questão: Assinale a alternativa que contém apenas 
crimes contra a “administração da justiça”:
a) Reingresso de estrangeiro expulso e Resistência.
b) Desacato e Resistência.
c) Tráfico de influência e Violência arbitrária.
d) Denunciação caluniosa e Violência arbitrária.
e) Favorecimento pessoal e Exploração de prestígio.

63º  Questão:  O  intérprete  que,  em  processo 
administrativo, mediante suborno, faz afirmação falsa 
fica sujeito às penas previstas para o crime de:
a) Fraude processual.
b) Favorecimento real.
c) Favorecimento pessoal.
d) Falso testemunho.
e) Denunciação caluniosa.
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64º Questão: O crime de “condescendência criminosa” 
materializa-se quando:
a) O  agente  permite  a  outro  funcionário  praticar 

violência  ou  ameaça  a  outrem  no  exercício  da 
função.

b) O  funcionário  deixa  por  indulgência  de 
responsabilizar subordinado que cometeu infração 
no exercício do cargo.

c) O agente revela fato que tem ciência em razão do 
cargo que deveria manter em segredo.

d) O funcionário  facilita  a  inserção  de  informações 
falsas  nos  bancos  de  dados  da  Administração 
Pública  com  o  fim  de  favorecer  ou  prejudicar 
terceiros.

e) O agente desautoriza funcionário a ele subordinado 
a praticar algum ato de ofício.

65º Questão:  Nos moldes da sistemática preconizada 
pela Lei n.º. 8.429/92, o agente público que deixa de 
prestar  contas  quando  esteja  obrigado  a  fazê-lo, 
comete:
a) Um ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da Administração Pública.
b) Um ato de improbidade administrativa que causa 

prejuízo ao Erário.
c) Um  ato  de  improbidade  administrativa  que 

presume prejuízo ao Erário.
d) Um ato de improbidade administrativa que importa 

em Enriquecimento Ilícito.
e) Um  ato  de  improbidade  administrativa  que 

presume Enriquecimento Ilícito.

66º Questão:  De acordo com o Código Penal, a que 
pena  está  sujeito  o  funcionário  público  que  pratica 
prevaricação?
a) Detenção e multa.
b) Reclusão e multa.
c) Perda do cargo e multa.
d) Apenas reclusão.
e) Detenção e perda do cargo.

67º Questão: Assinale a alternativa que contém penas 
possíveis de ser aplicadas no âmbito do Direito Penal:
a) Perda de bens e privação da liberdade.
b) Extradição e multa.
c) Restrição da liberdade e banimento.
d) Trabalhos forçados e suspensão de direitos.
e) Interdição de atividade e cassação de direitos.

68º  Questão:  Assinale  a  alternativa  que  contém  a 
afirmação correta:
a) O  tráfico  internacional  de  entorpecentes  é  um 

crime considerado imprescritível.
b) A prática de racismo constitui crime afiançável.
c) A  prática  da  tortura  é  um  crime  suscetível  de 

anistia.
d) O terrorismo é um crime considerado inafiançável.
e) Os  crimes  hediondos  são  considerados 

imprescritíveis.

69º Questão:  De acordo com o Código de Divisão e 
Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina, 
assinale  a  alternativa  que  NÃO contém  um  dos 
critérios  a  ser  considerado  para  a  instalação  de  uma 
Comarca:
a) A extensão territorial.
b) A receita tributária.
c) O movimento forense.
d) O número de habitantes e eleitores.
e) A distância da sede do Tribunal de Justiça.

70º Questão:  No que se refere ao início do inquérito 
policial, é correto afirmar:
a) Somente pode se dar de ofício.
b) O Ministério Público somente pode requerê-lo com 

autorização judicial.
c) Nos  crimes  de  ação  privada,  pode  se  dar  por 

iniciativa do Ministério Público.
d) A autoridade judiciária não pode requisitá-la.
e) Pode se dar mediante requerimento do ofendido.
71º Questão:  De acordo  com o Código  de Processo 
Penal,  se  o  indiciado  se  encontrar  preso  preventiva-
mente, o inquérito policial deverá ser terminado em:
a) Dez dias contados a partir do dia que se executar a 

ordem de prisão.
b) Dez dias contados a partir do fato criminoso.
c) Trinta dias contados a partir do dia que se executar 

a ordem de prisão.
d) Trinta dias contados a partir do fato criminoso.
e) No prazo fixado pelo juiz que expediu a ordem de 

prisão preventiva.

72º  Questão:  No  processo  Penal  adota-se  o 
procedimento comum sumário quando:
a) Tiver  por  objeto  crime  cuja  sanção  máxima 

cominada  seja  inferior  a  quatro  anos  de  pena 
privativa de liberdade.

b) Tiver  por  objeto  crime  cuja  sanção  máxima 
cominada  seja  inferior  a  seis  anos  de  pena 
privativa de liberdade.

c) Tiver  por  objeto  crime  cuja  pena  privativa  de 
liberdade  cominada  seja  superior  a  um  ano  e 
inferior a seis anos.

d) Tiver  por  objeto  crime  cuja  pena  privativa  de 
liberdade  cominada  seja  superior  a  dois  anos  e 
inferior a cinco anos.

e) A infração penal seja de menor potencial ofensivo.

73º Questão: A decadência de propor ação privada nos 
crimes de ação pública, no caso desta não ser intentada 
no prazo legal, opera-se em:
a) Três meses do dia em que se esgotar o prazo para 

oferecimento da denúncia.
b) Doze meses do dia em que se esgotar o prazo para 

oferecimento da denúncia.
c) Trinta dias do dia em que se esgotar o prazo para 

oferecimento da denúncia.
d) Quinze dias do dia em que se esgotar o prazo para 

oferecimento da denúncia.
e) Seis meses do dia em que se esgotar o prazo para 

oferecimento da denúncia.
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74º Questão: Assinale a alternativa correta segundo o 
Código de Processo Penal:
a) O Ministério Público pode desistir da ação penal a 

qualquer tempo do processo, mas não poderá fazê-
lo após a prolatação da sentença.

b) A  queixa  pode  ser  dada  por  procurador  com 
poderes especiais, em que constem do instrumento 
de mandato o nome do querelante e a menção do 
fato criminoso.

c) Na  queixa  em  que  a  ação  penal  é  privativa  do 
ofendido, o Ministério Público não pode aditá-la.

d) O prazo para oferecimento da denúncia estando o 
réu  preso  é  de  quinze  dias  contados  da  data  do 
recebimento  dos  autos  do  inquérito  policial  pelo 
Ministério Público.

e) A renúncia ao exercício do direito de queixa em 
relação a um dos autores do crime não se estende a 
todos os demais.

75º Questão:  É correto afirmar quanto aos efeitos da 
decisão criminal na esfera civil:
a) A ação penal suspende a tramitação da ação civil 

até o seu julgamento em primeira instância.
b) A decisão que julga extinta a punibilidade impede 

a  propositura  de  ação  de  ação  civil  quanto  ao 
mesmo fato.

c) A  sentença  penal  que  reconhecer  ter  sido  o  ato 
praticado em legitima defesa não faz coisa julgada 
na esfera civil.

d) A  sentença  absolutória  que  decidir  que  o  fato 
imputado  não  constitui  crime  não  impede  a 
propositura de ação civil.

e) A morte do acusado no curso da ação penal impede 
a propositura ou a continuidade da ação civil.

76º Questão:  Assinale a alternativa  correta à luz do 
Código de Processo Penal:
a) Se  o  réu  residir  fora  da  comarca  do  juízo 

processante, poderá ser citado pela via postal.
b) Não sendo encontrado o acusado, poderá ser citado 

na pessoa de seu representante ou procurador.
c) A  intimação  do  defensor  nomeado  faz-se  por 

publicação no órgão incumbido da publicidade dos 
atos judiciais.

d) A  citação  de  militar  far-se-á  por  intermédio  do 
chefe do respectivo serviço.

e) Residindo  o  acusado  no  estrangeiro,  sua  citação 
far-se-á por edital.

77º Questão: Na instrução do processo penal comum, 
o Ministério Público e o acusado podem:
a) Inquirir até seis testemunhas cada um.
b) Inquirir até oito testemunhas cada um.
c) Inquirir até cinco testemunhas cada um.
d) Inquirir até quatro testemunhas cada um.
e) Inquirir quantas testemunhas desejarem, sem limite 

de número.

78º  Questão:  No  processo  civil  em  que  a  Fazenda 
Pública for parte pode-se afirmar que:
a) Tem prazo em dobro para contestar.

b) Tem prazo em quádruplo para recorrer.
c) Tem prazo em dobro para contestar e recorrer.
d) Tem prazo em dobro para recorrer.
e) Tem prazo em quádruplo para contestar e recorrer.

79º Questão: Assinale a alternativa correta de acordo 
com o Código de Processo Civil:
a) Os  despachos  são  atos  do  juiz  que  resolvem 

questões incidentes no curso do processo.
b) O  prazo  estabelecido  pela  lei  ou  pelo  juiz  é 

contínuo, não se interrompendo nos feriados.
c) A desistência  da ação  produz efeitos  a  partir  do 

momento  em  que  a  respectiva  petição  for 
protocolada.

d) O lançamento de cotas interlineares sujeita o seu 
autor  a  multa  de  um salário  mínimo  vigente  na 
sede do juízo.

e) Salvo  disposição  em  contrário,  os  prazos 
processuais  computam-se  incluindo  o  dia  do 
começo e excluindo o dia do vencimento.

80º  Questão:  É  INCORRETO afirmar  quanto  aos 
efeitos da citação no processo civil:
a) Torna prevento o juízo.
b) Constitui em mora o devedor.
c) Induz litispendência.
d) Faz litigiosa a coisa.
e) Suspende a prescrição.

81º Questão: No campo do processo civil, a parte que 
não  alega  a  nulidade  de  ato  processual  na  primeira 
oportunidade  em  que  falar  nos  autos  se  sujeita  aos 
efeitos da:
a) Perempção.
b) Prevenção.
c) Revelia.
d) Deserção.
e) Preclusão.

82º Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém 
uma  das  causas  de  inépcia  da  inicial  previstas  no 
Código de Processo Civil:
a) Existência de pedidos incompatíveis entre si.
b) Falta de pedido.
c) Ausência de causa de pedir.
d) O  procedimento  escolhido  pelo  autor  não 

corresponde à natureza da causa.
e) A conclusão não decorre logicamente da narração 

dos fatos.

83º Questão:  Assinale a alternativa que contém uma 
hipótese em que a apelação cível é recebida nos efeitos 
devolutivo e suspensivo:

a) A sentença confirmar a antecipação dos efeitos da 
tutela.

b) A  sentença  julgar  procedentes  os  embargos  à 
execução.

c) A sentença decidir processo cautelar.
d) A  sentença  julgar  procedente  o  pedido  de 

instituição de arbitragem.
e) A sentença condenar à prestação de alimentos.

84º  Questão:  No  processo  civil,  salvo  algumas 
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hipóteses  previstas  no  artigo  511  parágrafo  1º  do 
respectivo  Código,  NÃO dependem  de  preparo  os 
seguintes recursos:
a) Apelação e embargos de declaração.
b) Agravo retido e embargos de declaração.
c) Agravo de instrumento e embargos infringentes.
d) Agravo de instrumento e embargos de declaração.
e) Embargos infringentes e apelação

85º  Questão:  Nos  embargos  à  execução  o  devedor 
pode, reconhecendo o crédito do exequente, requerer o 
parcelamento da dívida em até seis parcelas, desde que 
comprove o depósito de:
a) vinte  por  cento  do  valor  da  execução,  inclusive 

custas e honorários advocatícios.
b) Trinta por cento do valor da execução,  inclusive 

custas e honorários advocatícios.
c) dez  por  cento  do  valor  da  execução,  inclusive 

custas e honorários advocatícios.
d) quinze por cento do valor da execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios.
e) quarenta por cento do valor da execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios.

86º  Questão:  Na  execução  por  carta,  o  juízo 
deprecante tem competência para julgar os embargos à 
execução em que se alegue matéria relativa a:
a) Prescrição.
b) Nulidade de penhora.
c) Avaliação insuficiente.
d) Vicio na alienação dos bens.
e) Excesso de penhora.

87º Questão: No processo civil, é correto afirmar em 
relação aos embargos de declaração:
a) Sendo  declarados  protelatórios  pelo  tribunal, 

sujeitam o embargante ao pagamento de multa de 
dez por cento sobre o valor da condenação.

b) Na  reiteração  de  embargos  protelatórios,  o 
embargante  fica  impedido  de  interpor  recurso  à 
superior instância.

c) Interrompem o prazo para interposição de outros 
recursos, por qualquer das partes.

d) A  sentença  de  primeiro  grau  somente  pode  ser 
objeto de embargos declaratórios no caso de haver 
dúvida, obscuridade ou contradição no julgado.

e) Devem ser opostos por petição dirigida ao juiz no 
prazo de dez dias contados da intimação da decisão 
proferida.

88º  Questão:  No  que  tange  aos  recursos  cíveis,  é 
INCORRETO afirmar:

a) O recorrente pode desistir do recurso sem anuência 
do recorrido.

b) A insuficiência  no  valor  do  preparo  implica  em 
automática deserção do recurso.

c) Na apelação e nos embargos infringentes o prazo 
para recorrer e responder é de quinze dias.

d) Na  modalidade  de  agravo  retido  o  juiz  pode 
retratar-se, reformando a decisão proferida.

e) A  apelação  interposta  da  decisão  que  rejeitar 
liminarmente  embargos  à  execução  tem  apenas 
efeito devolutivo.

89º Questão: Analise as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa  correta segundo  o  Código  de  Processo 
Civil:
a) Os  pedidos  são  interpretados  extensivamente, 

compreendendo-se no principal os juros legais e a 
correção monetária.

b) A  contestação  e  a  reconvenção  devem  ser 
oferecidas  simultaneamente,  mas  esta  deve  ser 
processada em apenso aos autos principais.

c) É lícito formular pedido genérico quando não for 
possível  determinar  de  modo  definitivo  as 
conseqüências do ato ilícito.

d) Indeferida a petição inicial, o autor pode agravar, 
facultando-se  ao  juiz  reformar  sua  decisão  em 
quarenta e oito horas.

e) Há litispendência quando se repete ação que já foi 
decidida por sentença transitada em julgado;

90º Questão: Pelo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado,  o direito  do funcionário  pleitear  na 
esfera administrativa quanto aos atos de que decorrem 
a sua demissão, prescreve:
a) Em três anos a partir da data da publicação oficial 

do ato impugnado.
b) Em dois anos a partir da data da publicação oficial 

do ato impugnado.
c) Em dois anos a partir da data da prática do ato que 

ensejou a demissão.
d) Em um ano a partir da data da prática do ato que 

ensejou a demissão.
e) Em  cinco  anos  a  partir  da  data  da  publicação 

oficial do ato impugnado.

CONHECIMENTO BÁSICO 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, quando existir.

91ª  Questão:  Com  relação  ao  compartilhamento  de 
recursos do Windows 7, analise as afirmativas a seguir 
e assinale a alternativa correta:
I. Dentre os recursos possíveis de compartilhar 

no Windows estão arquivos e impressoras
II. Quando  um  usuário  compartilha  uma 
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impressora,  automaticamente  todos  os 
arquivos  da  pasta  “Minhas  Impressoras” 
também são  compartilha-dos com permissão 
de leitura e escrita.

III. É  possível  compartilhar  um  arquivo  com 
apenas um usuário da rede e fornecer a esse 
usuário permissão apenas de leitura.

a) Somente as proposições I e II estão corretas.
b) Somente as proposições II e III estão corretas.
c) Todas as proposições estão corretas.
d) Todas as proposições estão incorretas.
e) Somente as proposições I e III estão corretas.

92ª  Questão:  São operações  oferecidas  pela calcula-
dora do Windows 7, EXCETO:
a) Calcular a diferença entre duas datas.
b) Converter temperatura de Celsius para Fahrenheit.
c) Adicionar  ou  subtrair  dias  de  uma  data 

especificada.
d) Converter calorias em quilogramas.
e) Converter distância de centímetros para metros.

93ª  Questão:  Assinale  a  alternativa  que  indica  um 
formato de endereço válido para uma conta de e-mail:
a) joaquim@empresa@com@br
b) www.joaquim.empresa.com.b  r
c) joaquim@empresa.com.br
d) http://joaquim.empresa.com.br
e) @joaquim.empresa.com.br

94ª Questão:  Suponha que um usuário receba, na empresa em que trabalha, uma mensagem de e-mail vinda de um 
remetente desconhecido, com o seguinte conteúdo:

Com base nos conceitos de segurança da informação, assinale a alternativa que indica o procedimento correto a ser 
realizado:

a) Clicar no link para fazer o download da solução de segurança.
b) Enviar a mensagem para todos os funcionários da empresa e depois clicar no link.
c) Copiar o endereço do link e colar na barra de endereços do navegador para baixar a solução de segurança, pois 

dessa forma qualquer risco de fraude é eliminado.
d) Copiar o link e repassar apenas essa parte aos demais funcionários da empresa, eliminando assim qualquer risco de 

repassar conteúdo fraudulento.
e) Excluir a mensagem sem clicar no link e comunicar o ocorrido ao setor de segurança da informação da empresa, se 

existir.
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ATENÇÃO: As questões 95ª e 96ª referem-se à seguinte tela do Excel 2007:

95ª Questão: Analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa correta:
I. Pode-se afirmar que o conteúdo da célula C2 

foi  obtido  multiplicando-se  o  conteúdo  da 
célula B2 por 20.

II. A  imagem  mostra  a  pasta  de  trabalho 
“Empresa”,  que  contém  as  planilhas 
“Vendas”, “Escala” e “Planejamento”.

III. Pode-se afirmar que o conteúdo da célula B6 
foi obtido aplicando-se a essa célula a fórmula 
=SOMA(C2:C5).

a) Somente as proposições II e III estão corretas.
b) Somente as proposições I e III estão corretas.
c) Somente as proposições I e II estão corretas.
d) Todas as proposições estão corretas.
e) Todas as proposições estão incorretas.

96ª  Questão:  Considere  que  um  usuário  realize  a 
seguinte sequência de operações:
I. Selecionar toda a linha 2.
II. Com a linha ainda selecionada, clicar com o 

botão direito  do mouse em uma das  células 
dessa linha.

III. No menu que aparece, clicar em “Excluir”.

Ao  final  dessas  operações,  o  conteúdo  da  célula  B4 
será: 
a) 180
b) 600
c) #REF
d) 165

e) 470

97ª  Questão:  Em  uma  planilha  do  Excel  2007,  a 
aplicação  da  fórmula  =MAIÚSCULA("justiça") 
fornece como resultado:
a) Justiça
b) justiça
c) JuStIçA
d) JUSTIÇA
e) #ERRO
98ª  Questão:  De acordo  os  recursos  de cabeçalho  e 
rodapé oferecidos pelo Word 2007, analise as opções a 
seguir e assinale a alternativa correta: 
I. É  possível  criar  cabeçalhos  ou  rodapés 

diferentes para páginas ímpares e pares.
II. É possível  remover o cabeçalho  da primeira 

página,  mantendo-o  no  restante  do 
documento.

III. É possível inserir uma figura no cabeçalho.
IV. É  possível  inserir  número  de  página  no 

rodapé.

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

99ª Questão:  Todas as alternativas indicam nomes de 
arquivos (incluindo a extensão) que podem ser criados 
no Word 2007, EXCETO:
a) Prova 10 de junho.doc
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b) Prova  realizada  no  dia  10  de  junho de  2010 no 
Colégio Educacional.doc

c) PROVA DO COLÉGIO EDUCACIONAL.doc
d) Prova_10_06_2010.doc
e) Prova 10/06.doc

100ª Questão: Assinale a opção que indica a forma de 
acessar  o  endereço  de  um  hiperlink contido  em um 
documento do Word 2007, em sua instalação padrão:
a) Apenas clicar no hiperlink

b) Pressionar a tecla ALT e, mantendo-a pressionada, 
clicar no hiperlink

c) Pressionar  a  tecla  SHIFT  e,  mantendo-a 
pressionada, clicar no hiperlink

d) Acionar  a  função  HYPERLINK  do  menu 
“Visualizar”

e) Pressionar  a  tecla  CTRL  e,  mantendo-a 
pressionada, clicar no hiperlink

#. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   RECORTE-O E LEVE-O CONSIGO   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G A B A R I T O

1. E 2. B 3. B 4. A 5. D 6. D 7. D 8. A 9. D 10. A
11. A 12. C 13. C 14. D 15. B 16. E 17. E 18. C 19. C 20. E
21. D 22. A 23. B 24. A 25. C 26. A 27. C 28. C 29. A 30. C
31. A 32. B 33. E 34. A 35. C 36. E 37. B 38. A 39. E 40. C
41. D 42. D 43. A 44. C 45. B 46. A 47. D 48. C 49. D 50. D
51. B 52. A 53. B 54. C 55. E 56. C 57. D 58. A 59. B 60. B
61. C 62. E 63. D 64. B 65. A 66. A 67. A 68. D 69. E 70. E
71. A 72. A 73. E 74. B 75. D 76. D 77. B 78. D 79. B 80. E
81. E 82. D 83. B 84. B 85. B 86. A 87. C 88. B 89. C 90. E
91. E 92. D 93. C 94. E 95. C 96. D 97. D 98. E 99. E 100.E

A  T  E  N  Ç  Ã  O
O gabarito e o Caderno de Prova serão divulgados no dia 24 de agosto, após as 

16 (dezesseis) horas, no sítio do Tribunal de Justiça www.tjsc.jus.br e na Sala das Comissões, 11º 
andar. O resultado NÃO será fornecido por telefone.
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