
ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVA

OFICIAL DE JUSTIÇA E AVALIADOR 

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 a 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 17 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, 15 de Agosto de 2010.
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LÍNGUA PORTUGUESA

1ª Questão:  Assinale a oração que  NÃO contém erro 
de crase:
a) Viajou a Paris à convite da universidade.
b) Já estão à venda os ingressos para o espetáculo.
c) Prestou homenagem à todas a mulheres.
d) A  notícia  era  de  que  estaria  faltando  apenas  à 

publicação do ato.
e) Estão vendendo cobertores à partir de R$ 30,00.

2ª Questão:  Assinale o período que  contém erro de 
acentuação gráfica:
a) Já estamos cansados do estéreotipo da loira vulgar 

e festeira, disse a deputada estratégicamente.
b) Do ponto de vista morfológico, o fóssil gaúcho é 

mais  parecido  com  um  jacaré:  caminhava  sobre 
quatro  patas,  possuía  uma  longa  cauda  e  um 
focinho alongado.

c) A intempérie volta a regar o chão e seus lençóis 
empapados  d’água,  como  um  câncer  que  se 
reproduz de célula em célula até matar a Terra.

d) A análise dos indícios foi concluída pela Correge-
doria,  a  qual  foi  favorável  a  uma instauração  de 
inquérito.

e) Será  possível  a  produção  de  suínos  sem  a 
execução dos projetos de médio prazo?

3ª Questão: Indique a proposição que NÃO apresenta 
erro de concordância verbal:
a) Devem minhas palavras  ser  ditas  de  modo mais 

convincente?
b) Cabe à Justiça as decisões mais importantes.
c) Faltava apenas dois minutos para a prova começar 

quando o candidato adentrou a sala.
d) Os dados mostram que mais de 70% dos alunos 

com  15  anos  de  idade  sequer  domina  os 
conhecimentos básicos.

e) Ao meio-dia em ponto teve início os bombardeios.

4ª Questão: Assinale a proposição em que o emprego 
de “há” está errado:
a) Há alguns meses, sem esconder sua preocupação, 

os  professores  afirmaram  que  a  educação  é  um 
bem público estratégico.

b) Ocorreu  no  RS  a  descoberta  de  um  réptil  pré-
histórico que viveu há 240 milhões de anos.

c) Até  há  bem  pouco  tempo  não  havia  como  se 
comunicar com a aldeia a não ser por rádio. 

d) Há menos de três anos da Copa de 1914, poucas 
obras se encontram iniciadas.

e) Nossos  vizinhos  moram  em  Criciúma  há  no 
mínimo dez anos.

5ª  Questão:  Aponte  a  oração  em  que  o  segmento 
grifado NÃO exerce a função sintática de sujeito:
a) A informalidade   gera  um mau ambiente  para  os 

negócios.
b) A  modernização  da  economia  ,  por  sua  vez, 

melhora o ambiente para os negócios. 

c) Com o crescimento da produção, cresce também a 
oferta de crédito.

d) Há  empresas sonegadoras que acabam escapando 
do fisco.

e) Permanecerão na informalidade  aqueles  ligados a 
atividades ilegais, como a pirataria.

 
6ª Questão:  Assinale a proposição que  NÃO contém 
erro gramatical: 
a) Isso não é nada, especialmente quando considera-

se as proibições feitas pelo TRE.
b) Deveríamos  urgentememente  irmos  as  ruas  para 

protestar sobre a medida arbitrária. 
c) Na  época,  a  penalidade  eram  somente  multas, 

como por exemplo de cinco a vinte por cento do 
dano causado ou que se poderia causar.

d) Agora  se  fala  no  trem-bala,  cujo  o  edital  foi 
lançado em clima de comício eleitoral faz poucos 
dias.

e) No dia 20 último tivemos a alegria de recebermos 
vossa mensagem, excelência.

7ª Questão:  Observe o segmento grifado e indique o 
que apresenta erro: 
a) A  sociedade  não  entende  o  porquê de  tanta 

violência.
b) Os túmulos da rainha Inês de Castro e de D. Pedro 

estão lado a lado no Mosteiro de Alcobaça.
c) A distinção entre as  duas espécies  de contrato é 

relevante por que variam os seus efeitos conforme 
ele seja unilateral ou bilateral.

d) As malas são embarcadas na parte da frente e  de 
trás do avião. 

e) Não há senão um problema: onde colocar o lixo.

8ª Questão: Quanto à ortografia, há erro em:
a) Veja este aparelho: não é preciso testá-lo.
b) Sua opinião sobre esse indivíduo é que deveriam 

pô-lo no gelo.
c) Crianças fazem castelos de areia – constróem-nos 

um após outro...
d) É assim que se constrói a cidadania.
e) A casa tem um bom projeto; vamos construí-la de 

imediato.

9ª Questão: Assinale o único período em que todas as 
vírgulas estão corretas: 
a) É de  suma importância  a  inclusão,  em todas  as 

áreas  da  sociedade,  de  estratégias  de  combate  à 
corrupção, como enfatizado pelos candidatos. 

b) O ex-presidente do Tribunal de Justiça, Des. João 
Eduardo,  foi  mais  uma  vez  a  palácio  tratar  de 
assuntos do interesse da magistratura.

c) Meu amigo Jorge, tem prestado bons serviços mas, 
acho que ele não terá um nome famoso.

d) As  estradas  já  comportam  o  trânsito,  porém, 
muitas ainda estão precárias; a região é linda, com 
suas montanhas e cachoeiras, hoje, com cicatrizes 
na comunicação rodoviária.
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e) As  “antenas”  dos  administradores  públicos  e 
privados,  precisam  aumentar  sua  potência  de 
captação.

10ª  Questão:  Indique  a  alternativa  que  apresenta 
análise errada da oração em grifo:
a) A concretização dos negócios seria garantida  se o 

Brasil  participasse  de  acordos  internacionais  de 
investimento. [subordinada adverbial condicional]

b) A conta de comércio melhorou em 2009, com a 
recessão,  mas  o  investimento  direto  diminuiu. 
[coordenada adversativa]

c) Pode ser chamado de gratuito o horário eleitoral 
que custa R$ 851 milhões ao Estado? [subordinada 
adjetiva restritiva]

d) O  estudo  realizado  em  1993  na  Amazônia  tem 
pouca abrangência por ter sido feito com apenas 30 
pessoas. [subordinada adverbial causal reduzida de 
infinitivo]

e) Alegou  não  terem  ocorrido  os  pressupostos  da 
onerosidade  excessiva  uma vez que a avença foi 
firmada  numa  época  de  estabilidade  do  real. 
[subordinada adverbial comparativa]

11ª  Questão:  Assinale  a  proposição  que  apresenta 
pontuação errada:
a) Quando  Hillary  Clinton  aderiu  ao  governo  de 

Barack Obama, assessores temeram que o marido 
dela,  Bill  Clinton,  acabasse  por  se  tornar  um 
estorvo.

b) “Teatro  é  coisa  de  mulher:  ela  vai  e  arrasta  o 
homem”,  acha  Mônica,  autora  de  um livro  com 
abordagem feminista.

c) Revela  o  quanto  de  desprezo  pelo  valor  do 
dinheiro público, nutrem alguns representantes do 
povo  na  Câmara  Alta  a  recontratação,  –  pelo 
mesmo  valor  e  à  mesma  instituição  –  de  um 
serviço contratado há um ano.

d) O  benefício  é  duplo:  reduz  a  necessidade  de 
consumo de combustíveis fósseis, como óleo diesel 
e gás natural, e diminui a emissão do gás metano – 
um dos  causadores  do  aquecimento  global  –  na 
atmosfera.

e) Há  anos,  viajando  no  interior  de  Portugal, 
encontrei  um  cenário  de  pequenas  propriedades 
cercadas por muros de pedras. 

12ª  Questão:  “A  Semiótica  Jurídica surgiu  como 
desdobramento  das  investigações  ligadas  à  teoria  da 
argumentação, dos estudos de discurso e linguagem, de 
lógica  do  discurso  jurídico,  redundando  em um 
conhecimento  específico  que  se  dedica  a pensar  a 
dispersão dos signos como fontes de sentido jurídico e 
a  discutir  os  vários  universos  de  significação  do 
Direito.”  O  texto  perderá  o  sentido  original  e  a 
correção  sintática  caso  os  elementos  grifados  sejam 
substituídos por:
a) resultando em – voltado a
b) incidindo – aliado a
c) redundando em – dedicado a 
d) originando – que se devota a
e) dela provindo – consagrado a

13ª  Questão:  A  palavra  composta  (em  grifo)  está 
gramaticalmente errada na alternativa:
a) Alguns  dos  países-membros das  Nações  Unidas 

condenaram a ação israelense. 
b) As  pessoas  estavam  munidas  com  os  mesmos 

salvo-condutos concedidos a agentes secretos.
c) Na  época  da  Guerra  Fria  a  espionagem  exigia 

dominar  o  idioma  estrangeiro  e  conhecer  as 
pessoas-alvo.

d) Algumas  empresas  dão  direito  a  reembolso  e  a 
seguros-viagem.

e) Há  muitas  incertezas  sobre  a  viabilidade 
econômica-financeira do projeto.

14ª  Questão:  Relativamente  à  regência  verbal  das 
proposições,  assinale  a  que  NÃO se  conforma  às 
normas gramaticais:
a) Fulano está respondendo a inquérito.
b) Citado  por  edital,  o  réu  não  compareceu  ao 

interrogatório.
c) O  diretor  diz  que  prefere  água  do  que  café 

descafeinado.
d) O advogado da parte sequer cogitou essa hipótese.
e) Souberam os herdeiros que já podem usufruir os 

bens.

15ª Questão: Assinale a proposição que NÃO contém 
erro gramatical: 
a) Quem acredita ter conhecimento suficiente a ponto 

de  não  precisar  aprender  mais,  está  fadada  ao 
esquecimento  e  a  substituição  por  quem  está 
chegando com novos conhecimentos.

b) Aonde vocês querem estar no dia 12/12/2012?
c) Da  forma  como  tem  evoluído  as  relações 

comerciais entre ambos países, é melhor abandonar 
a união aduaneira.

d) Se o Brasil mantiver a seriedade na política fiscal e 
monetária, tem tudo para se tornar uma potência.

e) Foram  abertas  outras  possibilidades  com  a 
campanha, cujo o suporte foi dado inclusive pela 
casa paroquial.

16ª Questão:  “O motivo dessa discrepância  está  nas 
regras  ___________  são  submetidas  as  empresas 
estrangeiras.”  Assinale  a  alternativa  que  completa 
corretamente a frase: 
a) a que
b) as quais
c) onde
d) em que
e) à qual
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17ª  Questão:  Deve-se  assinalar  com  o  acento 
indicativo de crase  o  a ou  as grifado,  EXCETO na 
proposição:
a) O  Conselho  Nacional  de  Justiça  divulgou  o 

número  de  processos  em  andamento  em  cada 
comarca – em nossa cidade, os dados se restringem 
a 1ª Vara.

b) Em 8 de outubro de 1989, as vésperas da queda do 
Muro de Berlim, um protesto marcou a cidade.

c) Dunga nos chamou  a realidade: bom é o jogador 
que a Europa diz que é bom.

d) Ela é uma atriz a procura de trabalho.
e) A  audiência  está  marcada  para  as 10  horas  da 

próxima quinta-feira.

18ª Questão:  Assinale o período que  NÃO apresenta 
erro de concordância verbal e nominal:
a) No primeiro ano do contrato ele plantou os pés de 

bergamota, pagando o valor de 30 arrobas, que na 
época  correspondia  a  R$  1.000,00,  tendo  sido 
pagos  R$  500,00  em  dinheiro  e  o  restante  em 
cheque pré-datado.

b) Houve prorrogação no prazo para a realização das 
obras previstas no contrato, por meio do qual foi 
dado quitação do débito.

c) Relativamente  às  despesas  médicas,  os  juros  de 
mora  flui  da  data  em  que  o  ofendido  sofreu  o 
desfalque patrimonial e é devido à taxa de 0,5% ao 
mês. 

d) Não verificado a existência de irregularidades no 
procedimento legislativo que autorizou a permuta 
de  bem  público  com  outro  particular,  é 
desnecessário a declaração de nulidade do ato.

e) Embora  já  exista  meios  capazes  de  rastrear 
bagagens, nenhuma companhia aérea dispõe desses 
equipamentos.

19ª  Questão:  “Nossa  atitude  de  descaso  poderá  ser 
comparada à inépcia europeia ante Hitler nos anos que 
antecederam a 2ª Guerra.” A palavra sublinhada, nesse 
contexto, tem o sentido de:
a) entrega
b) perspicácia
c) exigência
d) pasmo
e) incapacidade

20ª  Questão:  Na  frase  “Duas  vultuosas  operações 
marcaram o setor do ensino privado este mês no País” 
encontra-se:
a) onomatopeia
b) a figura de linguagem chamada eufemismo
c) silepse de gênero
d) polissemia
e) o vício de linguagem denominado barbarismo

CONHECIMENTO GERAIS
HISTÓRIA

21ª  Questão:  A Guerra  Fria,  conceito  utilizado para 
explicar  as  relações  internacionais  após  a  Segunda 
Guerra Mundial, pode ser definida como:
a) Período de luta dos soviéticos pela derrubada do 

Muro de Berlim, construído em agosto de 1961 e 
que separava os dois lados da Alemanha.

b) Período em que a URSS ocupou a China negando-
lhes  reconhecimento  diplomático  e  intercâmbio 
econômico.

c) Período  de  oposição  entre  socialismo  e 
capitalismo, levado ao extremo pela bipolarização 
política,  ideológica  e  militar  que  submeteu  as 
relações  internacionais  aos  interesses  norte-
americanos e soviéticos. 

d) Período  em  que  o  continente  asiático  tornou-se 
palco  de  disputas  coloniais  entre  as  nações 
européias.

e) O  conjunto  de  guerras  pela  independência  dos 
países do norte da Ásia.

22ª  Questão:  Sobre  o  período  de  ocupação  e 
povoamento  do  território  brasileiro,  assinale  a  única 
alternativa que está INCORRETA:
a) A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 

1500,  correspondeu  à  pronta  integração  do novo 
território  à  economia  de  Portugal,  pois,  de 
imediato, foram encontrados produtos tão valiosos 
quanto  aqueles  que,  então,  os  portugueses 
obtinham no Oriente.

b) A abundância de pau-brasil no litoral brasileiro e a 
possibilidade de exploração lucrativa do produto, 
levaram Portugal a estabelecer o ESTANCO sobre 
o produto, isto é, o monopólio estatal sobre a sua 
exploração.

c) Contrabandistas  estrangeiros,  sobretudo  os 
franceses,  sistematicamente  invadiam  o  território 
brasileiro para extrair o pau-brasil.  Para coibi-los 
foram organizadas as expedições guarda-costas em 
1516 e 1526, sob o comando de Cristóvão Jaques.

d) Martim Afonso de Souza, que veio para o Brasil 
com a primeira expedição colonizadora, foi quem 
iniciou a distribuição das sesmarias e fundou, em 
1532,  a  primeira  Vila  do  Brasil,  São  Vicente, 
situada no atual estado de São Paulo.

e) Para  efetivar  a  colonização  do  Brasil,  a  coroa 
portuguesa doou, entre 1534 e 1536, 15 faixas de 
terras, que formavam 14 capitanias e iam do litoral 
ao limite de Tordesilhas, a 12 donatários, atraídos 
pelo direito de administrar, explorar a sua capitania 
e poder transferi-la como herança de pai para filho.
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23ª Questão: Dentre as revoltas coloniais do Brasil, o 
movimento  separatista  que  manifestou  um  caráter 
nitidamente popular, também conhecido como Revolta 
dos  Alfaiates,  cujos  conspiradores  pregavam  a 
proclamação de um governo republicano, democrático 
e  livre  de  Portugal,  a  liberdade  de  comércio  e  o 
aumento do salário dos soldados, além de defenderem 
também o fim da escravidão e do preconceito contra 
negros e mulatos, foi:
a) A Inconfidência Mineira
b) A Guerra dos Mascates
c) A Revolta de Filipe dos Santos
d) A Conjuração Baiana
e) A Guerra dos Emboabas

24ª  Questão:  O  regime  militar  instaurado  em  1964 
estendeu-se por  21  anos,  nos  quais  a  presidência  do 
Brasil  foi  ocupada  sucessivamente  por  generais  do 
exército. Sobre o período do Regime Militar no Brasil, 
leia as afirmativas abaixo:
I. O Ato Institucional nº 1 (AI-1), outorgado em 

9 de abril  de 1964,  decretava  a eleição  indireta 
para presidente num prazo de dois dias a contar 
da publicação do ato e eleições diretas em outubro 
de 1965, além do fortalecimento dos poderes do 
presidente  e  a  suspensão  temporária  da 
estabilidade dos funcionários públicos.

II. Castello  Branco,  primeiro  presidente  da 
República  Militar,  foi  adotando medidas  rígidas 
sob a alegação de dar continuidade às diretrizes 
da  revolução.  Pelo  AI-3,  determinou  eleições 
indiretas para governador. Pelo AI-4, convocou o 
Congresso Nacional para discutir e aprovar uma 
nova  Constituição,  considerando  que  a 
Constituição  federal  de  1946,  além  de  haver 
recebido  numerosas  emendas,  já  não  atendia  às 
exigências nacionais.

III. Durante o governo do General Médici o país 
passou pelo período mais repressivo de todos os 
governos  militares.  Os atos  de guerrilha  urbana 
como sequestros de pessoas e aviões e assaltos a 
bancos atingiram o auge nesta época.

IV. Na  área  econômica,  o  governo  Médici  foi 
responsável pelo advento do chamado “milagre” 
econômico  brasileiro,  que  ocorreu  devido  ao 
ingresso maciço de capital estrangeiro no país.

V. No  governo  do  General  Ernesto  Geisel  foi 
aprovada a Lei da Anistia e a reforma partidária, 
que extinguiu a ARENA e o MDB.

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

25ª  Questão:  São  características  do  período  de 
governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 1998 / 
1999 – 2002), EXCETO:
a) Entre  as  mais  importantes  políticas 

governamentais  encontram-se  a  reforma  da 
Constituição  e  a  continuidade  do  Plano  Real  - 
elaborado ainda sob a gestão de Itamar Franco.

b) No âmbito da reforma constitucional, no início do 
governo foram aprovadas pelo Congresso Nacional 
as  emendas  que  estabeleciam  a  quebra  dos 
monopólios do petróleo e das comunicações.

c) Neste período o Brasil conseguiu manter afastadas 
da  população  muitas  doenças  como  tétano, 
coqueluche  e  sarampo,  graças  à  manutenção  da 
vacinação em massa. 

d) A  era  FHC  foi  marcada  por  grandes 
transformações  no  país  e  no  mundo.  O  Brasil 
implantou as medidas receitadas pelo FMI e Banco 
Mundial,  que  recomendavam  aos  países 
emergentes  o  comprometimento  com  políticas 
austeras  de controle dos gastos  públicos  controle 
da  inflação  e  abertura  do  mercado  interno  para 
produtos e investidores estrangeiros.

e) Entre  todos  os  planos  econômicos  do  governo 
FHC,  aquele  de  maior  repercussão  foi  o  Plano 
Cruzado. Sob a orientação do ministro da Fazenda, 
Dílson  Funaro,  esse  plano  de  estabilização  tinha 
como objetivo reorganizar a economia e conter a 
inflação.

GEOGRAFIA

26ª Questão:  O Brasil é um país que se destaca pela 
riqueza de sua rede hidrográfica, 12% da água doce de 
superfície, os rios, estão em território brasileiro.
Dentre os rios brasileiros, o São Francisco se destaca 
tanto  pela  sua  extensão  como  pela  importância 
econômica e social das terras banhadas por ele.
Sobre  o  rio  São  Francisco,  suas  características  e 
importância  todas  as  alternativas  estão  corretas, 
EXCETO:
a) O rio São Francisco  e seus afluentes  constituem 

uma  importante  bacia  hidrográfica,  abrigando 
usinas  hidrelétricas  como  as  de  Paulo  Afonso, 
Sobradinho,  Três  Marias,  dentre  outras,  que 
abastecem as regiões Sudeste e Nordeste do país.

b) A  importância  do  rio  São  Francisco  está 
relacionada à sua utilização como hidrovia; por ele 
é  escoada  toda  a  produção  agrícola  das  regiões 
Nordeste e Centro-Oeste.

c) Recebe o cognome de “Rio da Unidade Nacional” 
por interligar o Nordeste com o Sudeste.

d) O desmatamento de suas margens e das nascentes 
de  muitos  dos  afluentes  do  São  Francisco  tem 
diminuído, sensivelmente o volume de suas águas, 
podendo, o rio que é perene tornar-se temporário.

e) A transposição do rio São Francisco é um projeto 
polêmico,  antigo  e  está  sendo  implantado  pelo 
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governo atual, com a construção de dutos e canais 
para  levar  a  água  do  rio  aos  açudes  e  rios 
temporários do interior do Ceará,  Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e Paraíba.

27ª Questão: A degradação ambiental é uma realidade 
e o maior responsável é a ação humana.
Sobre  o  meio  ambiente  brasileiro  e  suas  alterações 
todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Na Campanha Gaúcha, sudoeste do Rio Grande do 

Sul,  o  uso  predatório  dos  solos  aliado  a  fatores 
naturais,  como  ventos  fortes  que  ocorrem  na 
região,  tem  resultado  na  formação  de  extensos 
areais.

b) Por estar localizado em uma das regiões do Brasil 
de melhor qualidade de vida e portanto, de maior 
conscientização  sobre  as  questões  ambientais,  a 
Mata  das  Araucárias  do sul  do Brasil  é  um dos 

ecossistemas brasileiros menos alterados pela ação 
antrópica.

c) O desmatamento da Amazônia avança seguindo a 
trilha  das  rodovias,  das  madeireiras  ilegais,  das 
pastagens  que  abrem novas  áreas  pela  floresta  e 
por fim chega e se instala o cultivo da soja. Este é 
o ciclo da destruição da floresta Amazônica.

d) Como  em  todo  o  litoral  brasileiro,  o  litoral 
catarinense  apresenta-se  em  um  processo  de 
intensa degradação ambiental,  ocasionando sérios 
problemas sociais e econômicos.

e) Nas  grandes  cidades  como  São  Paulo,  especial-
mente  nos  meses  de  inverno,  com  a  entrada  de 
frentes frias é comum o fenômeno conhecido como 
“inversão  térmica”  que  leva  à  retenção  de 
poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera. 
A qualidade do ar  fica seriamente  comprometida 
ocasionando problemas de saúde para a população.

28ª Questão: “O clima é uma combinação dos fenômenos atmosféricos.”
Através  de  um climograma,  gráfico  que  mostra  os  dois  principais  elementos  de  um clima,  as  médias  térmicas  e 
pluviométricas, podemos identificar os tipos climáticos de uma região.
Analisando o gráfico abaixo, assinale a alternativa correta:

a) O gráfico caracteriza um tipo climático da região Amazônica, com amplitude térmica inferior à 5ºC.
b) A região caracterizada poderia ser uma localidade ao sul da Europa, banhada pelo Mediterrâneo.
c) O clima registrado no gráfico se caracteriza por chuvas irregulares portanto, poderia ser o clima semi-árido do 

sertão nordestino.
d) O clima caracterizado no gráfico representa o tropical sub-úmido, do Brasil Central, com uma estação seca bem 

definida.
e) O gráfico  representa  o clima mesotérmico úmido ou subtropical,  de uma localidade ao sul  do Brasil,  com as 

maiores amplitudes térmicas e as menores médias térmicas do país.
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29ª Questão:  Sobre o espaço e a produção agrária da 
economia brasileira, assinale as alternativas corretas:
I. A região Centro-Oeste sempre se destacou na 

produção de arroz e criação de gado. Mas, a partir 
da  década  de  90,  do  século  passado  a  região 
consolida  a  sua  economia  com  a  expansão  da 
cultura  da  soja,  formando um grande  complexo 
agroindustrial  envolvendo  grandes  produtores  e 
empresas transnacionais.

II. Na  caracterização  da  estrutura  fundiária  e 
produção  agrária  do Brasil  ,  o  Estado de Santa 
Catarina se destaca entre as unidades da federação 
onde  predominam  as  pequenas  e  médias 
propriedades  de  agricultura  familiar.  Isto  é 
decorrente  do  processo  de  ocupação  e 
povoamento da região pelos imigrantes europeus.

III. O  aumento  crescente  da  demanda  por 
produtos livres de agrotóxicos tem impulsionado 
a  agricultura  orgânica  no  Brasil,  com  o 
crescimento do número de propriedades onde se 
pratica  este  tipo  de  produção,  o  que  invalida  o 
debate  sobre  os  impactos  do  consumo  de 
agrotóxicos no país.

Estão corretas as proposições:
a) Somente a proposição III está correta.
b) I, II e III.
c) I e III.
d) II e III.
e) I e II

30ª Questão: Assinale a alternativa correta.
A  partir  dos  anos  1990,  uma  nova  ordem  surge  na 
organização  dos  países  no  cenário  mundial,  que  se 
unem  em  blocos,  formulam  acordos  de  cooperação 
econômica.  Para a nova ordem econômica mundial  a 
sigla BRIC refere-se:
a) BRIC = Bank Regional Intinerant of China. Banco 

responsável  pelo  financiamento  internacional  de 
energia  alternativa  ligado  aos países  do  Terceiro 
Mundo.

b) BRIC = Grupo de países emergentes com grande 
potencial econômico, formado pelo Brasil, Rússia, 
Índia e China.

c) BRIC = Órgão do Fundo Monetário Internacional 
(FMI)  responsável pelo sistema de financiamento 
agrícola para a América Latina.

d) BRIC  =  Boston  Ruplic  Company  Internacional. 
Órgão das Nações Unidas (ONU), responsável pela 

política  internacional  de  desenvolvimento  para  a 
América do Sul.

e) BRIC = Países que compõem o chamado Círculo 
de Fogo, grupo atômico do hemisfério norte, que 
apoiam o Iraque pela utilização da energia atômica 
para fins pacíficos. 

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 menciona-
dos nas questões, considere a configuração padrão  
em português do Brasil, quando existir.

31ª  Questão:  Por  padrão,  um  documento  do  Word 
2007 é salvo com a extensão:
a) doc
b) odt
c) doc07
d) docx
e) txt

32ª  Questão:  Com relação  aos  recursos  de  recortar, 
copiar  e  colar  do  Word  2007  assinale  a  alternativa 
correta:
a) Um  texto  que  foi  copiado  (através  da  opção 

“copiar”)  pode  ser  inserido  (“colado”)  em outra 
parte do documento apenas uma vez. Para realizar 
uma nova inserção  do mesmo texto é necessário 
aplicar a função “copiar” novamente, tantas vezes 
quantas sejam as “colagens” que se deseja fazer.

b) Ao selecionar um texto de um documento e aplicar 
a opção “recortar”, o texto é eliminado do seu local 
de origem e pode ser inserido em outra parte do 
documento através da opção “colar”.

c) Ao selecionar um texto de um documento e aplicar 
a  opção  “copiar”,  esse  texto  é  automaticamente 
inserido no final do mesmo documento.

d) O Word limita o número de operações de “copiar-
colar” em oito para cada documento. Para realizar 
mais  do que  esse  número,  é  necessário  fechar  o 
documento e abri-lo novamente.

e) Um  texto  que  foi  recortado  (através  da  opção 
“recortar”)  não  pode  ser  inserido  em  outro 
documento  que  não  seja  aquele  de  onde  foi 
retirado.

As questões 33ª e 34ª referem-se ao seguinte trecho de uma planilha no Excel 2007:
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33ª  Questão:  Considere  as  seguintes  operações  em 
sequência:
I. Selecionar a célula C2.
II. Pressionar  a  tecla  CRTL  e,  mantendo-a 

pressionada, pressionar a tecla C (CTRL+C).
III. Selecionar a célula C3.
IV. Pressionar  a  tecla  CRTL  e,  mantendo-a 

pressionada, pressionar a tecla V (CTRL+V).

Ao  final  dessas  operações,  a  célula  C3  mostrará  o 
valor:
a) 10
b) 40
c) #ERRO
d) 0
e) 6

34ª  Questão:  A  aplicação  da  fórmula 
=SOMASE(B2:B4;"=10";A2:A4)  à  célula  D2 
apresenta como resultado:
a) 10
b) 40
c) 0
d) #ERRO
e) 4

35ª  Questão:  Considere  um  documento  aberto  no 
BrOffice.org.  Assinale  a  alternativa  que representa  o 
que acontece quando o usuário pressiona a tecla CRTL 
e, mantendo-a pressionada, clica na tecla P (Ctrl+P):
a) O documento é apagado.
b) É exibida a janela “Imprimir”.
c) É criado um novo documento em branco.
d) É  criada  uma  página  em  branco  no  mesmo 

documento.
e) O BrOffice.org é encerrado.

36ª  Questão:  Com  relação  aos  recursos  do 
BrOffice.org, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa correta:
I. É  possível  salvar  um  documento  do  tipo 

Microsoft Word 97/2000/XP (.doc).
II. É possível inserir um arquivo de imagem com 

a extensão .JPG em um documento de texto.
III. É possível contar a quantidade de palavras de 

um documento.

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

e) Todas as proposições estão corretas.

37ª  Questão:  De  acordo  com  os  conceitos  de 
segurança da informação, assinale a alternativa correta 
no  que  diz  respeito  às  boas  práticas  de  criação  e 
utilização de senhas:
a) Uma  senha  “ptsg#02!qn”  é  mais  segura  e 

recomendada do que uma senha “1234”.
b) É recomendável que a senha seja idêntica ao nome 

do usuário, de forma a facilitar que seja lembrada.
c) É uma boa prática utilizar a data de nascimento do 

usuário como senha.
d) É  importante  enviar  sua  senha  por  e-mail  para 

todos os seus contatos. Assim, caso você esqueça 
da senha, poderá recuperá-la com a ajuda deles. 

e) É uma boa prática copiar a senha em um papel e 
colá-lo na tela do computador, para que não seja 
esquecida.

38ª  Questão:  A  realização  de  cópias  de  segurança 
(backup) das informações é importante por quê:
a) Impede a entrada de vírus e outras pragas virtuais 

no computador.
b) Garante  que  todos  os  programas  instalados  no 

computador são legítimos.
c) Permite a recuperação das informações em caso de 

perda dos dados originais.
d) Impede  que  pessoas  não  autorizadas  tenham 

acesso às informações.
e) Elimina  vírus  e  outras  ameaças  que  estejam nas 

informações copiadas.

39ª Questão:  É o conjunto de práticas utilizadas para 
obter acesso a informações importantes ou sigilosas em 
organizações  ou  sistemas,  através  da  persuasão  e  se 
aproveitando da ingenuidade ou confiança das pessoas. 
Estamos falando de:
a) Backup.
b) Vírus.
c) Engenharia social.
d) Download.
e) Assinatura digital.

40ª  Questão:  Assinale  a  alternativa  que  NÃO 
INDICA um recurso disponível no navegador Internet 
Explorer:
a) Bloqueador de pop-ups.
b) Navegação com guias.
c) Barra de favoritos.
d) Botões de avançar e retroceder páginas.
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e) Função  “User  Location”.  Trata-se  de  um  botão 
que,  ao  ser  clicado,  mostra  automaticamente  o 
mapa da cidade onde se encontra o computador.

CONHECIMENTOS  BÁSICOS  DE  DIREITO  E 
LEGISLAÇÃO

41ª Questão:  Relacione a primeira coluna de acordo 
com a afirmação contida na segunda coluna e assinale 
a alternativa que contém a seqüência correta de acordo 
com a Constituição Federal:

COLUNA I
I. Cidadania
II. Repúdio ao racismo
III. Erradicação da pobreza
IV. Aposentadoria
V. Livre manifestação do pensamento

COLUNA II
(  )  Princípio  que  rege  as  relações  internacionais  da 

Republica.
(  ) Direito fundamental.
(  ) Fundamento da República.
(  ) Objetivo fundamental da República.
(  ) Direito social.

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

42ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, a 
promoção do bem estar  de todos sem preconceitos  e 
discriminação, constitui:
a) Um dos fundamentos da República.
b) Um  dos  princípios  que  regem  as  relações 

internacionais da República.
c) Um dos objetivos fundamentais da República.
d) Um  dos  princípios  que  regem  a  atividade 

econômica da República.
e) Um dos princípios que regem a ordem social  da 

República.

43ª  Questão:  É  INCORRETO afirmar  à  luz  da 
Constituição Federal:
a) Sem qualquer  exceção,  não  pode haver  pena  de 

banimento.
b) A pena de perda de bens é admitida.
c) Sem qualquer  exceção,  não  pode haver  pena  de 

morte.
d) A pena de interdição de direitos é admitida.
e) Sem qualquer  exceção,  não  pode haver  pena  de 

trabalhos forçados.

44ª Questão: Segundo a Constituição Federal, o crime 
de terrorismo é:
a) Inafiançável e insuscetível de anistia.
b) Inafiançável e imprescritível.
c) Imprescritível e insuscetível de graça.
d) Imprescritível e insuscetível de anistia.
e) Imprescritível e afiançável.

45ª Questão:  A falta de norma regulamentadora,  que 
torne  inviável  o  exercício  de  alguma  prerrogativa 
inerente à cidadania, enseja:
a) Mandado de segurança coletivo.
b) Habeas data.
c) Habeas corpus.
d) Mandado de injunção.
e) Ação civil pública.

46ª  Questão:  NÃO constitui  um  direito  social 
preconizado pela Constituição Federal:
a) Liberdade de crença.
b) Proteção à maternidade.
c) Assistência aos desamparados.
d) Previdência social.
e) Saúde .

47ª Questão: Analise as preposições abaixo, confirme 
se são VERDADEIRAS - V ou FALSAS - F e assinale 
a  alternativa  que  contém resposta  correta de  acordo 
com a Lei de Improbidade Administrativa:
I. (   )  Os  atos  de  improbidade  administrativa 

somente  podem  ser  imputados  a  servidores 
públicos  que  praticam  atos  lesivos  à 
administração  pública,  qualquer  que  seja  a  sua 
esfera.

II. (  ) O sucessor daquele que causou lesão ao 
patrimônio  público  ou  dele  se  enriqueceu 
ilicitamente não está sujeito às cominações da lei 
de improbidade administrativa.

III. (    )  Receber  vantagem  econômica  para 
facilitar a locação de um bem público caracteriza 
um  ato  de  improbidade  que  causa  prejuízo  ao 
erário.

IV. (  ) A posse e o exercício de agente público 
ficam condicionadas à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado,  a  fim  de  ser  arquivada  no  serviço  de 
pessoal competente.

V. (  ) A aplicação das sanções previstas na lei de 
improbidade administrativa independe da efetiva 
ocorrência de danos ao patrimônio público.
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a) V,   F,   F,   V,   F
b) F,   V,   V,   V,   F
c) V,   V,   V,   F,   V
d) V,   F,   V,   F,   F
e) F,   F,   F,   V,   V

48ª  Questão:  No âmbito do direito  administrativo,  é 
correto afirmar:
a) Governo  comanda  com  responsabilidade 

profissional  pela  execução,  ao  passo  que  a 
administração executa sem tal responsabilidade.

b) O  cargo  e  a  função  pertencem  ao  agente  neles 
investido, somente podendo ser deles removido por 
justa causa ou por interesse da administração.

c) Quando o agente público eventualmente extrapola 
o  limite  de  suas  atribuições  passa  a  atuar 
discricionariamente.

d) Através  do  poder  de  polícia,  a  administração 
exerce  a  faculdade  de  punir  internamente  as 
infrações de seus servidores e das demais pessoas 
sujeitas à disciplina dos seus órgãos e serviços.

e) O agente público é investido no cargo,  ao passo 
que o cargo é lotado no órgão.

49ª Questão: De acordo com a lei que rege o plano de 
carreira,  cargos  e  vencimentos  do  pessoal  do  poder 
judiciário estadual,  NÃO se inclui entre as atribuições 
do oficial de justiça e avaliador:
a) Auxiliar  o  porteiro  na  manutenção  da  ordem, 

disciplina e fiscalização do fórum.
b) Servir nas correições.
c) Fazer pessoalmente citações e prisões.
d) Convocar pessoas idôneas que testemunhem atos 

de seu ofício, nos casos exigidos pela lei.
e) Guardar  e  conservar  os  bens  arrestados  ou 

arrecadados.

50ª Questão: Entre os direitos dos servidores públicos 
estaduais  sujeitos  ao  regime jurídico único,  NÃO se 
inclui:
a) Licença paternidade, nos termos da lei.
b) Remuneração  do  serviço  extraordinário  superior, 

no mínimo, em 50% ao do normal.
c) Greve,  nos  termos  e  limites  definidos  por  lei 

complementar estadual.
d) Salário-família para os seus dependentes.

e) Remuneração do trabalho noturno superior ao do 
diurno.

51ª  Questão:  Em  relação  à  aposentadoria  dos 
servidores públicos estaduais, é  correto afirmar à luz 
da Constituição Estadual:
a) Se homem, pode se aposentar voluntariamente aos 

trinta anos de serviço com proventos integrais.
b) Aposenta-se compulsoriamente aos setenta anos de 

idade com proventos integrais.
c) Se mulher, pode se aposentar voluntariamente aos 

vinte  e  cinco  anos  de  serviço,  com  proventos 
integrais.

d) Pode  ser  aposentado  por  invalidez  permanente 
decorrente  de  acidente  ocorrido  fora  do  serviço, 
com proventos proporcionais.

e) Se homem, pode se aposentar voluntariamente aos 
sessenta  anos  de  idade  com  proventos 
proporcionais ao tempo de serviço.

52ª Questão: De acordo com a Constituição Estadual, 
é correto afirmar em relação ao Poder Judiciário:
a) A lei de organização judiciária é de iniciativa da 

Assembléia Legislativa e dispõe sobre a estrutura e 
funcionamento do Poder Judiciário estadual.

b) Entre os juízes de direito, o acesso ao Tribunal de 
Justiça se faz unicamente por antiguidade.

c) Os juízes,  desde  que em disponibilidade,  podem 
exercer outra função remunerada.

d) Os juízes de paz e os tribunais do júri constituem 
órgãos do Poder Judiciário catarinense.

e) No  primeiro  grau,  os  juízes  adquirem  a 
vitaliciedade após três anos de exercício no cargo.

53ª Questão:  Constituem Órgãos de Apoio do Poder 
Judiciário catarinense:
a) Academia Judicial e Casas da Cidadania.
b) Advocacia da Justiça Militar e Academia Judicial.
c) Advocacia  da  Infância  e  Juventude  e  Polícia 

Judiciária.
d) Ministério Público e Polícia Judiciária.
e) Casas da Cidadania e Policia Judiciária.

54ª Questão: É INCORRETO afirmar de acordo com 
a Lei de Divisão e Organização Judiciárias estadual:
a) Entende-se por subseção judiciária o agrupamento 

de regiões judiciárias.
b) Entende-se  por  seção  judiciária  o  conjunto  de 

circunscrições judiciárias.
c) Entende-se por vara a unidade de divisão judiciária 

integrada  jurisdicional  e  administrativamente  a 
uma comarca constituída por mais de um juízo.

d) Entende-se por distrito a subdivisão territorial da 
comarca.

e) Entende-se por região judiciária o agrupamento de 
circunscrições judiciárias.

55ª  Questão:  Nos termos  do  Código  de  Normas  da 
Corregedoria  Geral  de  Justiça,  os  mandados  que 
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tenham por objeto a prisão civil, tem prazo de validade 
de:
a) Seis meses.
b) Um ano.
c) Noventa dias.
d) Dois anos.
e) Trinta dias.

56ª  Questão:  A  licença-prêmio  prevista  no  Estatuto 
dos  Servidores  Públicos  Civis  do  Estado  de  Santa 
Catarina, a que têm direito os servidores ocupantes de 
cargos  de  provimento  efetivo,  são  concedidas  pelo 
período de:
a) Seis meses.
b) Um mês.
c) Doze meses.
d) Três meses.
e) Vinte e quatro meses.

57ª Questão: A pessoa que, mediante ameaça a oficial 
de justiça, opõe-se à execução de mandado judicial de 
reintegração  de posse,  fica sujeita às penas do crime 
de:
a) Resistência.
b) Desobediência.
c) Desacato.
d) Exercício arbitrário das próprias razões.
e) Tergiversação.

58ª Questão: Assinale a alternativa que contém típicos 
crimes praticados contra a administração da justiça:
a) Incitação ao crime e apologia criminosa.
b) Corrupção  ativa  e  reingresso  de  estrangeiro 

expulso.
c) Favorecimento real e concussão.
d) Violência arbitrária e desobediência.
e) Denunciação caluniosa e arrebatamento de preso.

59ª Questão:  A lei penal pune o crime de concussão 
com:
a) Reclusão e multa.
b) Detenção e multa.
c) Somente detenção.
d) Somente reclusão.
e) Detenção, multa e perda do cargo.

60ª Questão:  É  correto afirmar em relação ao crime 
de peculato:
a) Somente admite a modalidade dolosa.
b) Não admite a modalidade culposa.
c) Na forma culposa,  a reparação do dano antes da 

sentença irrecorrível extingue a punibilidade.
d) Na forma dolosa, havendo reparação do dano antes 

da sentença irrecorrível, a pena imposta é reduzida 
em 1/3 (um terço).

e) Qualquer  que  seja  a  sua  modalidade,  dolosa  ou 
culposa, é punido com pena de detenção e multa.

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  E  QUES-
TÕES PRÁTICAS SOBRE ATOS DO OFÍCIO 

61ª Questão: De acordo com o Código Civil, a aptidão 
da pessoa natural ser sujeito de direitos começa:
a) Do nascimento com vida.
b) Da concepção.
c) Aos 18 anos completos.
d) Aos 16 anos completos.
e) Do registro de nascimento da pessoa no registro 

público.

62ª Questão: Desaparecendo a pessoa de seu domicílio 
e declarando-se a sua ausência, deve lhe ser nomeado:
a) Um provedor.
b) Um tutor.
c) Um assistente.
d) Um curador.
e) Um administrador provisório.

63ª  Questão:  No âmbito  do direito  civil,  o  contrato 
pelo qual uma pessoa garante ao credor uma obrigação 
assumida  pelo  devedor  caso  este  não  a  cumpra, 
denomina-se:
a) Seguro.
b) Aval.
c) Mandato.
d) Fiança.
e) Gestão de negócios.

64ª  Questão:  Nos  termos  do  Código  Civil,  NÃO 
constitui um pessoa jurídica de direito privado:
a) Autarquia.
b) Partido político.
c) Fundação.
d) Associação.
e) Sociedade.

65ª  Questão:  Pelo  Código  Civil,  o  domicílio 
necessário do marítimo é:
a) No porto onde o navio está ancorado.
b) Onde o navio está matriculado.
c) No lugar em que for encontrado.
d) No local onde recebe seus vencimentos.
e) No porto de onde partiu o navio.

66ª Questão:  Nas obrigações  de dar  coisa incerta,  a 
coisa deve ser indicada ao menos:
a) Pela espécie e pela quantidade.
b) Pelo gênero e pela quantidade.
c) Pelo gênero e pela qualidade.
d) Pela espécie e pela qualidade.
e) Pela qualidade e pela quantidade.

67ª Questão:  À luz do Código Civil, o prazo de três 
anos  para  anular  as  decisões  da  administração 
colegiada de uma pessoa jurídica é considerado:
a) Preclusivo.
b) Peremptório.
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c) Prescricional.
d) Prescricional intercorrente.
e) Decadencial.

68ª Questão:  O fato do credor consentir em receber 
prestação  diversa  da  que  lhe  é  devida,  civilmente 
configura:
a) Novação.
b) Dação em pagamento.
c) Confusão.
d) Imputação do pagamento.
e) Remissão.

69ª Questão: No que tange à mora, é  correto afirmar 
segundo o Código Civil:
a) Nas  obrigações  decorrentes  de  ato  ilícito,  o 

devedor incide em mora a partir da citação.
b) A  mora  só  se  configura  quando  o  devedor  não 

efetuar  o  pagamento  nas  condições  que  a 
convenção estabelecer.

c) O  devedor  em  mora  não  responde  pela 
impossibilidade da prestação resultante de caso de 
força  maior,  mesmo  que  esta  tenha  ocorrido 
durante o atraso.

d) Não havendo termo, a mora constitui-se mediante 
interpelação judicial ou extrajudicial.

e) O  devedor  em  mora  somente  responde  pelos 
prejuízos  que  causar  acrescidos  de  correção 
monetária pelos índices pactuados.

 
70ª  Questão:  Segundo  o  disposto  no  Código  Civil, 
NÃO configura causa de dissolução da sociedade:
a) Vencimento do prazo de duração.
b) Morte de sócio.
c) Deliberação  dos sócios  por  maioria  absoluta nas 

sociedades de prazo indeterminado.
d) Extinção da autorização legal para funcionar.
e) Anulação de sua constituição.

71ª  Questão:  A  intransferibilidade  das  quotas  do 
capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por 
herança, é uma característica de que forma societária:
a) Anônima.
b) Comandita por ações.
c) Limitada.
d) Cooperativa.
e) Comandita simples.

72ª  Questão:  Nos  moldes  do  Código  Civil,  NÃO 
constitui um privilégio geral sobre os bens do devedor:
a) Crédito por despesas de salvamento da coisa.
b) Crédito por despesas de funeral do devedor.

c) Crédito pelos salários dos empregados domésticos 
do  devedor  nos  seus  derradeiros  seis  meses  de 
vida.

d) Crédito decorrente de impostos devidos à Fazenda 
Pública no ano corrente e anterior.

e) Crédito por custas judiciais.

73ª  Questão:  Dentre  as  opções  abaixo,  assinale  a 
alternativa  que  contém a  correta ordem de  vocação 
hereditária de uma pessoa falecida, segundo o Código 
Civil:
a) Pais, cônjuge, filhos.
b) Avós, cônjuge, filhos.
c) Filhos, pais, tios.
d) Cônjuge, avós, filhos.
e) Filhos, irmãos, pais.

74ª Questão:  Em relação aos testamentos,  é  correto 
afirmar:
a) O testamento é ato personalíssimo e uma vez feito, 

não pode ser mudado sem justa causa.
b) O  prazo  para  impugnar  a  validade  de  um 

testamento  é  de  rês  anos  a  contar  da  morte  do 
testador.

c) A  legitima  dos  herdeiros  necessários  pode  ser 
incluída no testamento.

d) Somente podem testar os maiores de dezoito anos 
completos.

e) O  testamento  do  incapaz  não  se  valida  com  a 
superveniência da sua capacidade.

75ª  Questão:  De acordo  com o Código  de Processo 
Civil, para propor e contestar uma ação é necessário:
a) Capacidade e interesse.
b) Legitimidade e capacidade.
c) Legitimidade e interesse.
d) Capacidade e possibilidade jurídica.
e) Personalidade e capacidade.

76ª  Questão:  Nos moldes  preconizados pelo  Código 
Processual Civil,  NÃO se reputa conduta de litigância 
de má-fé:
a) Resistir injustificadamente ao curso do processo.
b) Alterar a verdade dos fatos.
c) Provocar incidentes manifestamente infundados.
d) Deduzir pretensão contra fato incontroverso.
e) Formular pedido genérico.

77ª Questão:  NÃO se constitui em um dos auxiliares 
da justiça:
a) O Ministério Público.
b) O Oficial de Justiça.
c) O Perito.
d) O Intérprete.
e) O Depositário.
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78ª Questão:  Conforme o Código de Processo Civil, 
salvo  em  casos  excepcionais,  em  geral  os  atos 
processuais  devem  ser  realizados  nos  dias  úteis,  no 
seguinte horário:
a) Das 08:00 horas às 18:00 horas.
b) Das 06:00 horas às 20:00 horas.
c) Das 07:00 horas às 18:00 horas.
d) Das 13:00 horas às 20:00 horas.
e) Das 13:00 horas às 18:00 horas.

79ª Questão:  Pelo Código de Processo Civil,  NÃO é 
atribuição do Oficial de Justiça:
a) Fazer citações.
b) Efetuar avaliações.
c) Proceder a penhoras e arrestos.
d) Guardar e conservar os bens arrestados.
e) Realizar prisões.

80ª Questão: Dentre as formas de citação previstas no 
Código  Processual  Civil,  assinale  a  alternativa  que 
NÃO contém  uma  hipótese  de  citação  através  de 
Oficial de Justiça:
a) Quando o réu for incapaz.
b) Quando a ré for pessoa jurídica de direito público.
c) Quando o réu residir em local não atendido pelos 

Correios.
d) Quando ignorado o local em que o réu se encontra.
e) Quando  o  devedor  estiver  sendo  citado  no 

processo de execução.

81ª Questão:  Havendo vários réus em dado processo 
civil, tendo sido todos citados por Oficial de Justiça, o 
prazo para contestar começa a correr:
a) Da  juntada  aos  autos  do  primeiro  mandado 

cumprido.
b) Da  juntada  aos  autos  do  último  mandado 

cumprido.
c) Da data em que o último réu foi citado.
d) Da data em que o primeiro réu foi citado.
e) Da data em que o oficial certificar a realização da 

última citação.

82ª Questão: No processo Civil, em geral o prazo para 
interposição de recursos é de quinze dias,  EXCETO 
para:
a) Recurso especial.
b) Recurso ordinário.
c) Embargos infringentes.
d) Agravo retido.
e) Recurso extraordinário.

83ª Questão: É INCORRETO afirmar em relação aos 
recursos cíveis:
a) A sentença  pode ser  impugnada  no  todo ou  em 

parte.
b) A  renúncia  ao  direito  de  recorrer  independe  da 

aceitação da outra parte.

c) A aceitação  tácita  da  sentença  pela  parte  não  a 
impede de recorrer.

d) O recorrente pode desistir  do recurso a qualquer 
tempo.

e) O recorrente pode desistir do recurso sem anuência 
dos demais litisconsrtes.

84ª Questão:  No Código de Processo Civil,  NÃO se 
admite recurso adesivo:
a) Na apelação.
b) No recurso extraordinário.
c) No agravo de instrumento.
d) Nos embargos infringentes.
e) No recurso especial.

85ª Questão: À luz do Código de Processo Civil, NÃO 
constitui uma típica medida cautelar:
a) Caução.
b) Exibição.
c) Arrolamento de bens.
d) Especialização de hipoteca legal.
e) Justificação.

86ª Questão:  Segundo a sistemática processual  civil, 
NÃO pode ser objeto de penhora:
a) O seguro de vida.
b) Os navios.
c) As aeronaves.
d) Percentual de faturamento da empresa devedora.
e) Quotas das sociedades empresárias.

87ª Questão: Considera-se fraude à execução civil:
a) Quando o  devedor  citado  não  oferece  ou  indica 

bens passíveis de penhora.
b) Quando o devedor se recusa a receber a citação do 

processo executivo
c) Quando o devedor não comparece perante o juiz 

apesar de intimado a fazê-lo.
d) Quando  o  devedor  onera  bens  sobre  os  quais 

pende ação fundada em direito real.
e) Quando  o  devedor  resiste  injustificadamente  às 

ordens do juízo.

88ª  Questão:  Como se  denomina o  ato  pelo  qual  o 
executado  paga  ou  consigna  o  valor  total  da  dívida, 
devidamente atualizada e acrescida de juros, custas e 
honorários advocatícios, a fim de evitar a alienação ou 
adjudicação dos bens penhorados:
a) Elisão.
b) Oposição.
c) Remição.
d) Retração.
e) Subrogação.

89ª  Questão:  Nas  ações  reivindicatórias  de  bem 
imóvel, o valor da causa deve corresponder:
a) À estimativa do valor de mercado do bem.
b) À estimativa atribuída pela parte ao bem.
c) Ao valor da compra do bem, atualizado.
d) À estimativa oficial do imposto.
e) Ao valor de venda do bem, atualizado.
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90ª  Questão:  NÃO constitui  um  dos  Órgãos  da 
Execução Penal:
a) Ministério Público.
b) Comissão  dos  Direitos  Humanos  da  Ordem  dos 

Advogados do Brasil.
c) Conselho Penitenciário.
d) Patronato.
e) Conselho da Comunidade.

91ª Questão:  Assinale a alternativa  correta à luz da 
Lei de Execuções Penais:
a) A execução penal tem por fim exclusivo propiciar 

a reintegração social do apenado.
b) Para  efeitos  de  execução  penal,  os  condenados 

devem  ser  classificados  segundo  sua 
periculosidade e condição social.

c) O direito do preso de manter correspondência com 
o mundo exterior pode ser suspenso ou restringido 
por  ato  motivado  do  diretor  do  estabelecimento 
penal.

d) As  tarefas  executadas  pelo  preso  a  título  de 
prestação  de  serviços  comunitários  devem  ser 
remuneradas  na  base  de  meio  salário  mínimo 
mensal.

e) O trabalho do preso deve ser remunerado segundo 
prévia  tabela,  não  podendo  ser  superior  a  um 
salário mínimo.

92ª  Questão:  Nas  sociedades  anônimas,  a  operação 
pela qual a companhia paga aos acionistas dissidentes 
de  deliberação  da  assembléia  geral  o  valor  de  suas 
ações, denomina-se:
a) Resgate.
b) Amortização.
c) Conversão.
d) Reembolso.
e) Dispersão.

93ª Questão:  Nas execuções fiscais, salvo motivo de 
força maior devidamente justificado perante o juízo, o 
oficial  de  justiça  deve  efetuar  as  diligências  que  lhe 
forem ordenadas no prazo de:
a) Quinze dias.
b) Vinte dias.

c) Doze dias.
d) Trinta dias.
e) Dez dias.

94ª  Questão:  NÃO constitui  um  dos  critérios  para 
fixação da competência no processo penal:
a) A natureza da infração.
b) A distribuição.
c) Domicílio da vítima.
d) A prerrogativa de função.
e) A residência do réu.

95ª  Questão:  De acordo  com o  Processo  Penal,  em 
qual  das  hipóteses  abaixo  tem  cabimento  a  prisão 
administrativa:
a) Para garantir a eficácia da investigação policial.
b) Contra  estrangeiro  desertor  de  navio  mercante 

surto em porto nacional.
c) Quando  houver  dúvida  acerca  da  integridade 

mental do acusado.
d) Para tornar eficaz a busca e apreensão de objetos 

utilizados no crime em poder do acusado.
e) Para  fazer  cessar  violência  doméstica  e  familiar 

contra mulher, criança ou adolescente.

96ª  Questão:  No Processo  Penal  de  competência  do 
Tribunal  do  Júri,  o  juiz,  ao  receber  a  denúncia, 
ordenará  a  citação  do  acusado  para  responder  a 
acusação no prazo de:
a) Vinte dias.
b) Dez dias.
c) Cinco dias.
d) Quinze dias.
e) Oito dias.

97ª Questão: No processo crime, admite-se a revisão:
a) Quando  a  sentença  absolutória  for  contrária  à 

prova dos autos.
b) Quando a sentença condenatória  for contrária  ao 

texto expresso da lei penal.
c) Quando  na  sentença  condenatória  houver 

obscuridade  que  impeça  a  sua  compreensão  e 
aplicação.

d) Quando  após  a  sentença  se  descobrir  novas 
circunstâncias  que  autorizam o  aumento especial 
da pena.

e) Quando  a  sentença  absolutória  se  fundar  em 
depoimentos  ou  documentos  duvidosamente 
verdadeiros.

98ª Questão:  Conforme preconizado pelo Código de 
Normas  da  Corregedoria,  o  registro  de  penhora  no 
Registro de Imóveis constitui uma diligência que deve 
ser efetivada:
a) Pelo oficial de justiça.
b) Pelo juiz.
c) Pela parte.
d) Pelo escrivão.
e) Pelo leiloeiro oficial. 
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99ª Questão: No âmbito dos processos civil e penal, é 
correto afirmar  em  relação  aos  recursos  neles 
previstos:
a) Cabe  apelação  no  prazo  de  cinco  dias  das 

sentenças  de  absolvição  proferidas  pelo  juiz 
criminal singular.

b) Os embargos de declaração suspendem o prazo de 
interposição para outros recursos.

c) No processo criminal, cabe apelação no prazo de 
quinze  dias  da  sentença  que  julgar  extinta  a 
punibilidade.

d) No  processo  civil,  cabe  apelação  somente  das 
sentenças que resolverem o mérito da causa.

e) O recurso  em sentido estrito  tem cabimento  nas 
decisões do Tribunal do Júri em que a decisão dos 
jurados for contrária à prova dos autos.

100ª  Questão:  O cumprimento de  pena  privativa  de 
liberdade em regime aberto deve se dar:
a) Na casa de detenção.
b) Na cadeia pública.
c) Na colônia agrícola ou similar.
d) Na casa de custódia.
e) Na casa do albergado.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recorte-o e leve-o consigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G A B A R I T O

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

A  tenção  : O gabarito  e o Caderno de Prova serão divulgados no dia 17 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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