ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVA
CONCURSO: TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR
EDITAL N.º 173/2011
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-resposta,
único e insubstituível. Confira os dados nele inseridos.
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 correta. O caderno de prova só será trocado se
apresentar problema de impressão.
4. Para os cálculos da Prova de Raciocínio Lógico e Matemático, o candidato poderá
utilizar o verso da prova como rascunho.
5. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.
6. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
7. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de provas (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 23, 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 seis horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas uma horas do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.
10. O gabarito será divulgado no dia 22 de novembro, após as 16 horas, no site do Tribunal de
Justiça www.tj.sc.gov. O resultado não será fornecido por telefone.
FLORIANÓPOLIS, 20 de Outubro de 2011.

A COMISSÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
ATENÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 15.
Texto: “ARTE COM CHICLETES”
Pinturas em miniatura nas calçadas de Londres
Conhecido por suas esculturas complexas, postas em lugares inesperados, nos últimos tempos Ben
Wilson se tornou uma figura familiar nas calçadas de Londres. Depois de ter visto vários de seus trabalhos
vandalizados e destruídos, ele saiu do mato e foi para as ruas a explorar uma nova mídia, num cenário diferente pinturas em miniatura em chicletes jogados no chão.
Ao longo dos anos, Wilson ficou cada vez mais irritado com o lixo, os carros e resíduos industriais que
se tornaram parte integrante da sociedade urbana. Mesmo se refugiando no interior, ainda tinha que enfrentar a
sujeira. Começou a trabalhar com o lixo que encontrava, catando bitucas de cigarro e pacotes de batata frita para
incorporá-los a suas colagens. Trabalhar com chiclete mascado, in situ, foi uma evolução natural.
Wilson começou a fazer pinturas em chiclete em 1998, mas só em outubro de 2004 decidiu trabalhar
com esse meio em tempo integral. Há anos, vem tentando melhorar o ambiente urbano pintando em cima de
outdoors e anúncios, mas a atividade ilegal o levou a conflitos com a lei. O uso de chiclete o libertou e lhe
permitiu trabalhar de forma espontânea, sem ter de pedir permissão. "Nosso ambiente é muito controlado e o que
mais precisamos é de diversidade", afirmou ele. "Mesmo galerias, museus e editoras são muito controlados."
Saindo da Barnet High Street, Wilson começou a deixar um rastro de imagens do norte da cidade até o
centro. Quase dois anos depois, no entanto, ele ainda permanece a maior parte do tempo na Barnet, a rua onde
cresceu, e em Muswell Hill, onde mora com a mulher, Lily, e os três filhos. Como várias pessoas encomendaram
retratos, ele se envolveu com os moradores da área. E explica: "Conheço ali muitos lojistas, varredores de rua e
policiais. Quando ando pelas ruas, a cada passo penso em uma pintura que preciso fazer para alguém. Está tudo
na minha cabeça, e isso faz com que me sinta mais próximo do lugar e do povo." Ele espera que seu trabalho
aumente a percepção que os moradores têm do bairro, e que dê às crianças uma ligação maior com o ambiente.
Wilson tem agora um livro de pedidos que inclui mensagens de amor e amizade, grafites, animais de
estimação, anúncios de nascimento e morte. "Cada imagem que faço tem uma história diferente", explicou. "As
pinturas refletem as pessoas que passam pela rua." Ele adora o relacionamento direto com as pessoas, os
encontros que lhe dão o tema e a inspiração para seu trabalho. As pessoas lhe dizem do que gostam e o que
querem, e ele interpreta cada assunto com base na intuição. O desafio de condensar a história de vida de uma
família inteira em um único pedaço de chiclete o anima e a intimidade do meio o inspira.
Cada peça começa da mesma maneira. Wilson seleciona um chiclete velho, derrete-o com um maçarico
para endurecer a superfície, cobre-o com uma camada de esmalte acrílico branco e inicia a pintura. Com
joelheiras amarradas na calça manchada de tinta e um descanso para apoiar o cotovelo, ele é capaz de passar
várias horas debruçado sobre suas obras. Quando a pintura está pronta, Wilson usa a chama de um isqueiro para
secá-la, aumentar a clareza das linhas e evitar o pó. Aí passa mais uma camada de esmalte, ou spray automotivo,
para lhe dar um acabamento resistente. O método faz com que a obra dure seis meses ou mais.
Wilson fotografa as pinturas para ter um registro. "As fotos têm vida própria depois que as tiro",
observa. Nenhuma das obras em miniatura mede mais do que 5 centímetros de diâmetro. As pinturas em
chicletes que ele fez para si mesmo guardam uma semelhança com seus desenhos em pastel, pinturas e obras de
colagem tridimensionais, que, por sua vez, refletem as figuras, formas e símbolos de suas esculturas e os
ambientes nos quais foram criadas.
Os padrões de círculos, listras, rabiscos e contornos fortes destacam as imagens do fundo cinza. Padrões
abstratos em forma de amebas, em cores deslumbrantes, contêm iniciais, nomes e datas celebrando encontros,
amizades e outros relacionamentos. Como antigas placas de lojas, de cores vivas e letras claras, muitas das
pinturas no chiclete representam pequenas empresas locais ou retratam personagens familiares em seus afazeres
diários - uma escova e um pente na frente do cabeleireiro, o leiteiro fazendo entregas, o cachorro do dono da loja
de ferragens. Uma pintura pequena e delicada relembra um pássaro que morreu lá perto. Apelidos, grafites e
pedidos de torcedores de rúgbi e futebol aparecem nas imagens de calçada de Wilson.
Enquanto trabalhava numa imagem pedida por uma policial, em memória dos que morreram nos
ataques terroristas de Londres, de julho de 2005, Wilson foi abordado por um guarda de trânsito. Ele lhe contou
uma história pessoal de morte e bravura altruísta. A seu pedido, Wilson pintou um chiclete para homenagear os
trabalhadores envolvidos no resgate das vítimas dos atentados.

Wilson admite que, enquanto muitas pessoas estão conscientes do que ele faz, outras podem andar
sobre suas obras durante um ano e nem mesmo percebê-las. Mas ele espera que aqueles que notam sua arte
tenham uma consciência maior do efeito que as pessoas exercem sobre o ambiente.
O artista acredita que, em vez de apenas multar e deter, as autoridades devem lidar com as causas do
comportamento antissocial, e incentivar os jovens a descobrir sua criatividade. Em junho de 2005, ele foi preso
em Trafalgar Square por pintar um retrato do Almirante Nelson em um chiclete. Ele havia sido convidado pelo
Conselho de Artes a participar do lançamento da Semana de Arquitetura, mas mais tarde foi informado de que
não haviam conseguido obter autorização da prefeitura. "O evento procurava fazer pessoas criativas trabalharem
de forma subversiva", explica, "mas parece que não conseguem suportar nada fora dos padrões: eles têm de saber
quem, o que, quando e por quê."
Ao tentar defender sua arte no palco temporário da Trafalgar Square, Wilson foi perseguido por
policiais e levado sob custódia. Após ter suas impressões digitais colhidas, foi fotografado e interrogado. Seu
punho foi ferido quando a polícia o deteve. Precisou usar uma tipoia, mas foi capaz de ver o humor da situação,
observando as semelhanças entre ele e seu tema: "Fiquei parecido com Nelson, com o braço sangrando."
ELMORE, Julia. Arte com chicletes. Piauí, São Paulo, n. 59, p. 39 – 43, ago. 2011. (adaptado)
1ª Questão: “Conhecido por suas esculturas complexas, postas em lugares inesperados, nos últimos tempos, Ben
Wilson se tornou uma figura familiar nas calçadas de Londres.” A alternativa que contém a correta
classificação, quanto à predicação, do termo em destaque, no contexto em que se apresenta é:
a) Verbo transitivo direto.
b) Verbo bitransitivo.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo indireto.
e) Verbo intransitivo.
2ª Questão: “Conhecido por suas esculturas complexas, postas em lugares inesperados, nos últimos tempos, Ben
Wilson se tornou uma figura familiar nas calçadas de Londres.” A alternativa que contém a correta classificação
dos termos em destaque, no contexto em que se apresenta, é, respectivamente:
a) adjunto adnominal, predicativo do sujeito, núcleo do predicativo do sujeito.
b) adjunto adnominal, adjunto adnominal, núcleo do predicativo do sujeito.
c) aposto, núcleo do sujeito simples, agente da passiva.
d) adjunto adnominal, núcleo do predicativo do sujeito, adjunto adnominal.
e) adjunto adverbial, núcleo do objeto direto, adjunto adnominal.
3ª Questão: “Começou a trabalhar com o lixo que encontrava, catando bitucas de cigarro e pacotes de batata
frita para incorporá-los a suas colagens.” Assinale a alternativa que contém uma expressão que substitua, sem
alteração de sentido e com correção gramatical, a expressão em destaque no excerto.
a) à exatas colagens.
b) as próprias colagens.
c) às mesmas colagens.
d) à suas colagens.
e) às suas colagens.
4ª Questão: “Mesmo se refugiando no interior, ainda tinha que enfrentar a sujeira.” Assinale a única alternativa
que NÃO contenha um período que substitua, com total adequação, o período entre aspas:
a) Ainda que se refugiasse no interior, continuava tendo de enfrentar a sujeira.
b) Mesmo que se refugiasse no interior, continuava tendo que enfrentar a sujeira.
c) Por mais que se refugiasse no interior, seguia enfrentando a sujeira.
d) Embora se refugiasse no interior, ainda seguia enfrentando a sujeira.
e) Como se refugiasse no interior, ainda tinha de enfrentar a sujeira.
5ª Questão: “Trabalhar com chiclete mascado, in situ, foi uma evolução natural.” O período pode ser reescrito,
sem alteração de sentido, da seguinte maneira:
a) Trabalhar com chiclete mascado, nas pinturas, foi uma evolução de seus estudos.
b) Trabalhar com chiclete mascado, nas pedras, foi uma evolução de seus esforços evolutivos.
c) Trabalhar com chiclete mascado, no local em que se encontrava, foi uma evolução in natura.

d) Trabalhar com chiclete mascado, no próprio local, foi uma consequência do progresso de seu trabalho.
e) Trabalhar com chiclete mascado, no local adequado, foi uma consequência da exigência da matéria-prima.
6ª Questão: “O uso de chiclete o libertou e lhe permitiu trabalhar de forma espontânea, sem ter de pedir
permissão.” Os termos em destaque se classificam, respectivamente, como:
a) Objeto indireto, adjunto adnominal, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo.
b) Agente da passiva, pronome oblíquo átono na função de sujeito, oração subordinada substantiva predicativa
reduzida de infinitivo.
c) Objeto direto, objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo.
d) Objeto direto, objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo.
e) Objeto indireto, objeto direto, oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo.
7ª Questão: Assinale a alternativa que contém o número correto de ocorrências de encontros consonantais
perfeitos no período a seguir: “Como várias pessoas encomendaram retratos, ele se envolveu com os moradores
da área.”
a) Um.
b) Dois.
c) Três.
d) Quatro.
e) Cinco.
8ª Questão: Na palavra “manchada”, encontramos:
a) 8 letras e 8 fonemas.
b) 8 letras e 6 fonemas.
c) 9 letras e 7 fonemas.
d) 7 letras e 7 fonemas.
e) 8 letras e 7 fonemas.
9ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém uma forma verbal arrizotônica:
a) Começou.
b) Fazer.
c) Enfrentar.
d) Passa.
e) Cresceu.
10ª Questão: “O uso de chiclete o libertou...” Assinale a alternativa que contém o correto processo de formação
da palavra em destaque.
a) derivação parassintética.
b) composição por justaposição.
c) derivação regressiva.
d) derivação prefixal.
e) derivação sufixal.
11ª Questão: “...Wilson foi abordado por um guarda de trânsito.” A expressão grifada corresponde a:
a) verbo na voz passiva sintética.
b) tempo composto do indicativo.
c) verbo na voz passiva analítica.
d) verbo na voz passiva reflexiva.
e) verbo na voz ativa.
12ª Questão: “O desafio de condensar a história de vida de uma família inteira em um único pedaço de chiclete
o anima e a intimidade do meio o inspira.” Assinale a alternativa que contém a correta classificação
morfossintática dos termos em destaque:
a) artigo definido na função de adjunto adnominal, artigo definido na função de sujeito, pronome oblíquo
tônico na função de objeto direto, artigo definido na função de objeto direto.
b) artigo definido na função de sujeito, artigo indefinido na função de sujeito, pronome oblíquo átono na
função de objeto indireto, artigo definido na função de objeto direto.
c) pronome oblíquo átono na função de adjunto adnominal, artigo definido na função de sujeito, pronome
oblíquo tônico na função de objeto direto, artigo indefinido na função de objeto direto.
d) pronome oblíquo tônico na função de adjunto adnominal, artigo definido na função de sujeito, pronome
oblíquo átono na função de objeto direto, pronome oblíquo átono na função de objeto direto.

e)

artigo definido na função de adjunto adnominal, artigo definido na função de adjunto adnominal, pronome
oblíquo átono na função de objeto direto, pronome oblíquo átono na função de objeto direto.

13ª Questão: “Ele havia sido convidado pelo Conselho de Artes a participar...” A expressão verbal destacada se
classifica como:
a) pretérito perfeito composto do indicativo.
b) pretérito imperfeito composto do indicativo.
c) presente composto do indicativo.
d) pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo.
e) pretérito imperfeito composto do subjuntivo.
14ª Questão: “Padrões abstratos em forma de amebas, em cores deslumbrantes, contêm iniciais, nomes...”
Acentua-se como a palavra destacada, pela mesma regra, todas as palavras a seguir, EXCETO:
a) Deter.
b) Manter.
c) Ter.
d) Reter.
e) Meter.
15ª Questão: "As pinturas refletem as pessoas que passam pela rua." Assinale a alternativa que contém a função
sintática do pronome relativo destacado.
a) sujeito.
b) objeto direto.
c) objeto indireto.
d) predicativo do sujeito.
e) agente da passiva.
16ª Questão: Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta.
a) Ele sempre chega cedo em Florianópolis.
b) Assistiu, de camarote, o jogo do Avaí contra a equipe do Internacional.
c) Era exatamente este o planejamento de que precisávamos.
d) Cumpriu às ordens recebidas sem questioná-las.
e) O colega de trabalho informou-lhe acerca do início da reunião.
17ª Questão: Assinale a frase em que há ERRO no emprego de o ou lhe.
a) Eu disse a verdade: - Impediram-lhe de assinar o diploma.
b) Consternado, assistiu-o durante a convalescença.
c) Cabe-lhe o uso da prerrogativa conquistada.
d) É preferível ouvi-lo a apenas lê-lo.
e) Roubaram-lhe as esperanças de um mundo melhor.
18ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA com relação à regência verbal.
a) Mesmo assim, informaram-lhes de tudo.
b) Mesmo assim, informaram-na sobre tudo.
c) Mesmo assim, informaram-na acerca de tudo.
d) Mesmo assim, informaram-nos de tudo.
e) Mesmo assim, informaram-me tudo.
19ª Questão: Assinale a alternativa que contém os períodos corretos quanto ao uso da crase.
I Fazem-se críticas às suas posições políticas.
II A Agência Nacional de Combustíveis diz ainda ser vantajoso ter um carro à álcool.
III Continuará fiel aqueles que julga serem seus melhores princípios.
IV Chegando a casa, não se ocupou com as atividades domésticas.
V Ele decidiu ir a cavalo até à cidade.
a) I, II, III
b) II, IV, V

c) I, III, V
d) I, IV, V
e) II, III, V
20ª Questão: Assinale a alternativa que contém os períodos com concordância correta.
I Poderão haver problemas nas ações interpostas.
II Espera-se que também aos candidatos hajam ocorrido tais pensamentos.
III A confiança são as expectativas de um povo crédulo.
IV As Ilhas Virgens Americanas serviu de refúgio aos exilados.
V Hão de existir fraudes e falcatruas totalmente condenáveis.
a)
b)
c)
d)
e)

II, IV, V
I, II, III
II, III, IV
III, IV, V
II, III, V

21ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância.
a) O memorando e as fotografias estavam anexas ao processo.
b) Estavam arraigados a vantagem e o privilégio imorais.
c) Vivia afirmando que era necessário fé.
d) Parece estarem averiguando fraudes e falcatruas incontestáveis.
e) Deve ter havido negociações nebulosas acerca do imóvel em questão.
22ª Questão: “O candidato e tu estão em desacordo com as normas de apresentação.” Essa oração, em relação à
concordância, também estaria correta assim reescrita:
a) O candidato e tu estamos em desacordo as normas de apresentação.
b) O candidato e tu estávamos em desacordo com as normas de apresentação.
c) O candidato e tu estáveis em desacordo com as normas de apresentação.
d) O candidato e tu estiveste em desacordo com as normas de apresentação.
e) O candidato e tu estivera em desacordo com as normas de apresentação.
23ª Questão: No período “Sou o que sou”, a função morfossintática do conectivo é:
a) conjunção integrante introduzindo oração subordinada completiva nominal.
b) partícula expletiva na função de sujeito.
c) pronome adjetivo na função de objeto indireto.
d) pronome relativo na função de predicativo do sujeito.
e) conjunção explicativa introduzindo oração coordenada explicativa.
24ª Questão: Assinale a alternativa que contém a palavra “se” na função expletiva.
a) A bela modelo olha-se, demoradamente, no espelho.
b) Os rivais, mesmo em lados opostos, cumprimentaram-se.
c) A amiga, durante o relato, partiu-se em prantos.
d) Abstiveram-se de fazer quaisquer declarações, mesmo as não-comprometedoras.
e) É-se feliz em paz com seus valores e princípios.
25ª Questão: Assinale o período pontuado de maneira INCORRETA.
a) A guerra é uma desgraça social: destrói vidas inocentes, espalha o luto, promove a orfandade, empobrece a
nação.
b) Florianópolis, 18 de setembro de 2011.
c) O reitor de uma, famosa, universidade portuguesa chegará a Florianópolis.
d) Com as graças de Deus, águas turbulentas, teu mar deixou de fazer vítimas.
e) Os candidatos esperavam, ansiosos, os resultados dos exames realizados.
26ª Questão: À época dos concursos, os candidatos conscientes, ansiosamente, queriam, ávidos, apreender a
maior quantidade de conteúdos possível; os incautos, não obstante, satisfaziam-se com o que, julgavam, mais
importante: protelavam, sempre que podiam, o início de seus estudos. A propósito da pontuação no período,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) A primeira vírgula separa adjunto adverbial deslocado.
b) Não estaria errado colocar uma vírgula antes da palavra conscientes.
c) As vírgulas antes e depois da palavra ansiosamente separam circunstância de modo.
d) As vírgulas que separam a palavra julgavam são obrigatórias.
e) O ponto e vírgula do período não poderia ser substituído por travessão.

27ª Questão: As asperezas da vida proporcionaram-lhe o reconhecimento, ainda em tenra idade, daquilo que
seria prudente evitar, e a bonança da mesma vida, já com as marcas do tempo em seu rosto, brindou-o com o
desfrute de uma boa velhice. O uso de vírgula seguida de ‘e’, justifica-se porque:
a) separa um falso paralelismo.
b) separa sujeitos diferentes.
c) separa dois complementos de funções morfológicas diferentes.
d) separa oração intercalada.
e) Separa uma frase siamesa.
28ª Questão: Os acentos, gráficos ou prosódicos, das palavras sequoia e anéis explicam-se, respectivamente,
pelas regras:
a) o “i” do vocábulo forma uma sílaba sozinho; paroxítona com ditongo.
b) paroxítona com ditongo aberto; oxítona com ditongo aberto.
c) oxítona com ditongo aberto; o “e” do hiato forma sílaba sozinho.
d) paroxítona com ditongo fechado; paroxítona com ditongo aberto.
e) hiato com vogal fechada; hiato com vogal aberta.
29ª Questão: Nos conjuntos a seguir, cujos acentos foram omitidos propositadamente, quando procedentes,
aquele(s) que apresenta(m) vocábulos acentuados gráfica ou prosodicamente, pela mesma razão é (são):
I caos, lapis.
II ideia, corticoide.
III fez, gravidez.
IV carater, caracteres.
V hifen, hifens.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II
II, IV
III, IV
II
III

30ª Questão: Assinale a alternativa que possui um exemplo de palavra esdrúxula. O(s) eventual(is) acento(s) foi
(ram) omitido(s) propositadamente.
a) Pudica.
b) Interim.
c) Hirsuto.
d) Ruim.
e) Ibero.
31ª Questão: A palavra que destoa da regra de acentuação seguida pelas demais é:
a) Tertúlia.
b) Memória.
c) Secretária.
d) Obséquio.
e) Combustível.
32ª Questão: “XS” é um dígrafo; a alternativa que contém uma palavra que NÃO deveria ser escrita com esse
dígrafo é:
a) Exsicar.
b) Exsudar.
c) Exseler.
d) Exsuar.
e) Exsolver.
33ª Questão: Assinale a alternativa que contém uma palavra com separação silábica ERRADA.
a) su – bo –fi – ci – al
b) ci – san – di – no
c) ab –rup – to
d) ob – ses – são

e)

su – bli – nhar

34ª Questão: A alternativa correta quanto à função do termo destacado em: “Ele se outorgou esse
comportamento desde sua última promoção.” é:
a) Índice de indeterminação do sujeito.
b) pronome apassivador.
c) objeto indireto.
d) objeto direto.
e) objeto indireto pleonástico.
35ª Questão: A alternativa correta quanto à função do termo destacado em: “Custou-lhe acreditar no que o
suposto amigo causara a sua família.” é:
a) objeto indireto.
b) objeto direto.
c) complemento nominal.
d) adjunto adnominal.
e) sujeito.
36ª Questão: Assinale a alternativa que contém um exemplo de elipse.
a) Os candidatos, mesmo estudando um mundo de livros, não obtiveram êxito.
b) “Tava cansado de carimbar postais...”
c) Os candidatos soubemos lidar com as questões propostas.
d) Aos candidatos, nós desejamos-lhes muita sorte.
e) Ele vestia uma zorba dois números menores que o seu.
37ª Questão: Assinale a alternativa cuja palavra NÃO CORRESPONDE a um exemplo de adjetivo no grau
superlativo sintético erudito.
a) Acérrimo.
b) Magérrimo.
c) Nigérrimo.
d) Aspérrimo.
e) Celebérrimo.
ATENÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 38 a 40.
Texto: “Quem vai impor limites?”
O sorteio para definir os grupos para o Mundial de 2014 deu algumas dicas de como poderá ser o evento
em nosso imenso país. Fechamos o aeroporto Santos Dumont para que o movimento das aeronaves não
interferisse nas transmissões internacionais. E pensar que nunca tivemos essas frescuras. Por outro lado, pensa-se
em fazer ali, na Marina da Glória, o centro de imprensa para o Mundial. Está certo que o objetivo final é
viabilizar com dinheiro público, jamais com investimentos privados, a construção de um shopping no local. Mas
eu me pergunto: será que durante o megaevento e, principalmente, na final da Copa não teremos de fechar o
aeroporto também? Seria uma maravilha para o Brasil e a cidade do Rio, não é mesmo?
OLIVEIRA, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de. Quem vai impor limites? Carta Capital,
São Paulo, n. 658, p. 76, 10/ago. 2011. (adaptado)
38ª Questão: “Está certo (...) viabilizar com dinheiro público, jamais com investimentos privados, a construção
de um shopping no local.” A classificação correta da oração destacada neste contexto é:
a) oração subordinada substantiva completiva nominal.
b) oração subordinada substantiva predicativa.
c) oração subordinada adjetiva restritiva.
d) oração subordinada substantiva subjetiva.
e) oração subordinada adjetiva explicativa.

39ª Questão: “...o objetivo final é viabilizar com dinheiro público, jamais com investimentos privados, a
construção de um shopping no local.” A classificação correta da oração destacada neste contexto é:
a) oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo.
b) oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo.
c) oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo .
d) oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.
e) oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de infinitivo.
40ª Questão: “Fechamos o aeroporto Santos Dumont para que o movimento das aeronaves não interferisse
nas transmissões internacionais.” A classificação correta da oração destacada neste contexto é:
a) oração subordinada substantiva completiva nominal.
b) oração subordinada adverbial condicional.
c) oração subordinada adverbial final.
d) oração subordinada substantiva subjetiva.
e) oração subordinada adverbial concessiva.
CONHECIMENTO GERAIS - HISTÓRIA
41ª Questão: Com relação ao período denominado “Contemporâneo” da história da humanidade, assinale a
alternativa que está correta:
a) Costumamos designar esse período histórico como sendo a “idade das trevas”. Geralmente, este tipo de
conceituação pretende atrelar uma perspectiva negativista a esse período, como sendo uma experiência de
pouco valor ao desenvolvimento da humanidade.
b) Período que ocorre entre os séculos XVI e XVIII, quando um volume extraordinário de transformações
estabeleceu uma nova percepção de mundo.
c) É o período que inicia no final do século XVIII e vem até os dias de hoje.
d) Período histórico marcado pelo surgimento das primeiras civilizações.
e) Neste período, séculoXVI, o espírito investigativo dos cientistas e filósofos trouxe novas descobertas e
conhecimentos. Não por acaso, o desenvolvimento de máquinas e instrumentos levaram, em território
britânico, ao advento das Grandes Navegações.
42ª Questão: Em 1985, com a morte de Konstantin Tchernenko, Mikhail Gorbatchov assumiu a secretaria geral
do Partido Comunista. Começava a ser implementado um amplo plano de reformas na URSS com a Perestróica
e a Glasnost.
Os termos em destaque significam, respectivamente:
a) Estado de direito/Democracia.
b) Democracia/Reconstrução da economia.
c) Reconstrução da economia/Transparência na política.
d) Transparência na política/Reconstrução da economia.
e) Nova ordem mundial/Democracia de direito.
43ª Questão: Sobre o sistema de Capitanias Hereditárias leia as afirmativas abaixo:
I A opção pelas capitanias foi determinada por vários fatores, entre eles o fato de Portugal já ter experiência
com esse sistema, pois já havia utilizado anteriormente nas suas ilhas do Atlântico.
II Como Portugal não tinha condições financeiras para implantar um sistema administrativo em sua colônia,
resolveu transferir o ônus da colonização para particulares, através do sistema de capitanias.
III A relação jurídico-política entre o rei de Portugal e os capitães (donatários) ficou estabelecida em dois
documentos básicos: Carta de Doação e Carta Foral.
IV Entre as causas que levaram ao fracasso da maioria das capitanias, podem ser citados: os ataques indígenas,
a falta de recursos de alguns donatários, as dificuldades de comunicação entre as Capitanias e Portugal.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a afirmativa I está incorreta.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

d) Apenas a afirmativa IV está incorreta.
e) Apenas a afirmativa III está incorreta
44ª Questão: Foi o mais longo movimento de revolta civil brasileira. Eclodiu na província do Rio Grande do Sul
e durou dez anos, de 1835 a 1845. Foi um movimento de revolta promovida pelos ricos estancieiros gaúchos,
denominação dada aos proprietários de grandes fazendas criadoras de gado na região. Os interesses econômicos
desta classe dominante estão entre as principais causas do movimento, que teve como um de seus objetivos
separar-se politicamente do Brasil.
O texto acima se refere:
a) À Guerra dos Farrapos
b) À revolta dos Maleses.
c) À guerra Juliana.
d) À Sabinada.
e) À Revolução de 1930.
45ª Questão: A política do café-com-leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo
federal durante a República Velha para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de:
a) São Paulo e Rio de Janeiro.
b) Brasília e Rio de Janeiro.
c) São Paulo e Minas Gerais.
d) Paraíba e Minas Gerais.
e) Minas Gerais e Espírito Santo.
GEOGRAFIA
46ª Questão: No atual cenário mundial, uma pergunta é feita: África, qual é o seu papel na globalização?
Com certeza é o da pobreza, miséria, fome, subnutrição. Junte-se a tudo isto, guerras civis e conflitos tribais,
mais destruição ambiental, enchentes, secas e um ciclo interminável de doenças endêmicas.
Sobre os recentes fatos políticos e a realidade do continente africano, assinale a alternativa correta:
a) Em julho de 2011, depois de mais de 20 anos de guerra civil, ocorre a divisão do maior país da África, o
Sudão. A parte sul do país torna-se um Estado independente com a formação da 54ª nação africana, a
República do Sudão do Sul.
b) A Nigéria, localizada no sul da África, é o país que apresenta maior desenvolvimento econômico do
continente isto, devido à sua grande produção de petróleo.
c) A África subsaariana é composta dos paísesonde a população predominantemente árabe e a religião islâmica
são as suas características mais marcantes.
d) O “Chifre da África,” área do continente localizada na passagem do Oceano Índico para o Mar Vermelho, é
uma região considera estratégica por ser a rota internacional do petróleo. Esta região é a que apresenta os
melhores Índices de Desenvolvimento Humano ( IDH ) do continente.
e) A República da África do Sul, primeiro país africano a sediar uma Copa do Mundo, em 2010, destaca-se de
seus vizinhos pelo grau de desenvolvimento e pela sua industrialização, isto porque sempre esteve livre dos
conflitos étnicos-tribais da região.
47ª Questão: De acordo com o geógrafo Aziz Ab’Saber, existem no Brasil seis grandes áreas que se
caracterizam pelo predomínio de uma paisagem natural, são os Domínios Naturais ou Morfoclimáticos.
Sobre eles e suas principais características, assinale as proposições corretas:
I O Domínio das Pradarias, localiza-seem uma área de planície inundável, solos férteis e coberto por uma
vegetação de gramíneas. Por estar distante dos grandes centros industriais do país, apresenta uma menor
interferência pelas atividades humanas.
II O Domínio da Caatinga, corresponde ao Sertão Nordestino e é constituído por formações xerófitas e
arbustos espinhentos e caducifólios.
III As condições de aridez e a pequena diversidade biológica do Domínio da Caatinga explicam porque este
domínio apresenta menores índices de degradação ambiental.
IV O Domínio de “Mares de Morros” recebe esta denominação em virtude da sua forma de relevo que se
caracteriza por apresentar morros arredondados, intensamente desgastados pela erosão, correspondendo aos
planaltos e serras do Sudeste que já estiveram recobertos por uma floresta tropical úmida, a Mata Atlântica,
hoje quase totalmente devastada.
Estão corretas as proposições:
a) Todas as proposições estão corretas.
b) I, II e III
c) II, III e IV
d) I e II
e) II e IV

48ª Questão: A regionalização do espaço brasileiro, oficializado pelo IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) divide o país em cinco macrorregiões geoeconômicas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Na região Nordeste os espaços geográficos são muito diversificados. A natureza e a história dividiram o
Nordeste em sub-regiões, áreas menores que possuem uma série de características comuns que diferem uma das
outras.
De acordo com o mapa, todas as sub-regiões estão identificadas e caracterizadas corretamente, EXCETO:

a) A letra “C” é a maior das sub-regiões do Nordeste, ocupada em sua maior parte pelo Polígono das Secas.
Cortada pelo rio São Francisco onde se destacam dois projetos de desenvolvimento para a região. Um,
polêmico, o de transposição das águas do São Francisco; outro, de sucesso, a fruticultura irrigada
envolvendo os municípios de juazeiro, na Bahia e Petrolina, em Pernambuco.
b) A letra “D” é o Agreste, região de transição entre a Zona da Mata úmida e o Sertão semi-árido. Corresponde
ao topo do planalto da Borborema. As áreas mais úmidas são conhecidas como “brejos”, onde se pratica
uma policultura para abastecer as capitais litorâneas.
c) No Agreste da Paraíba se destaca a cidade de Campina Grande que por receber a instalação de diversas
empresas do setor, se destaca como pólo tecnológico da região.
d) A letra “B” corresponde à Zona da Mata, primeira região brasileira a ser ocupada e povoada. Recebe esta
denominação devido à ocorrência da Floresta Tropical Úmida ou Mata Atlântica que ainda recobre a maior
parte da região.
e) A letra “A” corresponde ao Meio Norte, compreendendo os Estados de Maranhão e Piauí. É uma faixa de
transição entre a Amazônia e o Sertão. Das palmeiras que predominam nesta sub-região podem ser extraídas
substâncias importantes para a economia da região.
49ª Questão: O mundo já é urbano. Mas de 50% da população mundial vive nas cidades. E nas grandes cidades
dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como no Brasil. No nosso país este processo é marcante
pois, de acordo com o censo 2010, 84% da população brasileira é urbana.
Sobre a urbanização brasileira, suas características e tendências podemos afirmar que:
I
O fenômeno da urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos está diretamente relacionados
com o processo da industrialização.
II Nos países subdesenvolvidos, como no Brasil, o processo de urbanização se intensificou e acelerou após
1950, com a pressão demográfica de um lado e a industrialização criando novos empregos nas cidades,
exercendo uma “atração fatal” para as áreas rurais. Isto está relacionado ao êxodo rural com um crescimento
exagerado das cidades, o “inchaço urbano.”
III No processo de globalização e avanços tecnológicos, onde o setor que mais cresce é o terciário moderno, ou
seja, serviços altamente especializados, surgem as chamadas cidades globais como Londres, Tóquio e Nova
York. No Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo são consideradas cidades globais.
IV A rede urbana brasileira apresenta-se com características e problemas comuns a quase todas as cidades,
independentes do seu tamanho e a sua distribuição espacial pelo território nacional é marcantemente
homogênea e desconcentrada.
V Com o crescimento das cidades, o setor de atividades econômicas que mais se desenvolveu foi o secundário,
que oferece empregos no comércio, em empresas financeiras, universidades, centros médicos-hospitalares,
centros de pesquisas científicas e tecnológicas.

Estão corretas as proposições:
a) Todas as proposições estão corretas.
b) II, III e V
c) I, IV e V
d) II e IV
e) I, II e III
50ª Questão: O Brasil destaca-se no cenário mundial como uma das potências energéticas mundiais, tanto pela
sua produção mas, principalmente pela diversificação de seu parque energético. A respeito da produção de
energia do Brasil todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Entre as fontes de energia alternativa renovável e não poluente está a energia eólica, sendo a favorita dos
ambientalistas mas, os aerogeradores são caros e barulhentos. Os principais parques eólicos do Brasil estão
no Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.
b) Com a necessidade de diversificar as fontes de energia e incentivar a geração de energia elétrica a partir da
energia eólica, da biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas, foi criado ao Brasil, em 2002, o Programa
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA.
c) O Programa Nuclear Brasileiro tem alcançado resultados positivos na geração de energia nuclear. As usinas
de Angra I, II e III estão em operação e são responsáveis pela geração de 19% de toda energia elétrica
consumida no Brasil.
d) O Brasil se destaca na produção de agro-combustíveis como o etanol, coma criação do Proálcool, programa
de sucesso criado na década de 1970, e do biodiesel, lançado no início do século XXI.
e) Mais de 85% de toda energia elétrica produzida no Brasil vem de centrais hidrelétricas que apresenta
vantagens por ter menor custo operacional, além de não emitir CO2. Mas, as hidrelétricas ocasionam um
enorme impacto ambiental no seu entorno como no caso das usinas hidrelétricas da Amazônia: Tucuruí,
Balbina e o exemplo mais recente a Usina de Belo Monte que será construída no rio Xingu.
NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO
51ª Questão: Segundo a Constituição Federal, constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, EXCETO:
a) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
b) A garantia do desenvolvimento nacional.
c) A promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
e) A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.
52ª Questão: A Constituição Federal prevê direitos e garantias fundamentais a todo cidadão brasileiro ou
estrangeiro residente no país. Neste aspecto, é correto afirmar:
a) A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores do condenado e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio
transferido.
b) A criação de associações depende de autorização, sendo permitida a interferência estatal.
c) A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações
pessoais depende do pagamento de taxas.
d) Será concedido mandado de segurança sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania.
e) Os órgãos públicos não podem recusar a prestação de informações de interesse particular, ou de interesse
coletivo em geral, sob alegação de tratar-se de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
53ª Questão: Relativamente aos princípios e regras que regem a Administração Pública, previstos na
Constituição Federal, assinale a alternativa correta:
a) O prazo de validade do concurso público será de 4 (quatro) anos, prorrogável uma vez, por igual período.
b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo.
c) A proibição de acumular cargos públicos remunerados não se estende a empregos e funções, assim como
não abrange os órgãos da administração publica indireta.
d) Os atos de improbidade administrativa poderão importar a perda dos direitos políticos.

e)

O servidor público da administração direta, no exercício de mandato de Vereador, mesmo havendo
compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou função.
54ª Questão: A Constituição Federal dispõe que os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Estados
serão aposentados voluntariamente, com proventos integrais, desde que tenham cumprido tempo mínimo dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, e
também atendam à seguintes condições:
a) 65 (sessenta e cinco) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 60 (sessenta)
anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher.
b) 70 (setenta) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, e 65 (sessenta e cinco) anos de
idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher.
c) 70 (setenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 65 (sessenta e cinco) anos
de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher.
d) 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco)
anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher.
e) 60 (sessenta) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco anos) de
idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher.

55ª Questão: Segundo a Constituição do Estado de Santa Catarina, podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, EXCETO:
a) o Presidente do Tribunal de Justiça.
b) o Governador do Estado.
c) a Mesa da Assembléia Legislativa ou um quarto dos Deputados Estaduais.
d) o Procurador-Geral de Justiça.
e) o Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil.
56ª Questão: A Lei n. 8.666/93 prevê as seguintes modalidades de licitação, EXCETO:
a) Concorrência.
b) Concurso.
c) Leilão.
d) Tomada de Preço.
e) Técnica e Preço.
57ª Questão: O plantão judiciário, disciplinado pelo Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado de Santa Catarina, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias, EXCETO:
a) Pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à
competência jurisdicional do magistrado plantonista.
b) Pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores e de liberação de bens apreendidos.
c) Medida liminar em dissídio coletivo de greve.
d) Comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória.
e) Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência.
58ª Questão: O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina estabelece que
as certidões, a partir da data do recebimento do respectivo pedido, serão expedidas no prazo máximo de:
a) sete dias.
b) dez dias.
c) cinco dias.
d) quinze dias.
e) trinta dias
59ª Questão: Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, são requisitos
básicos do estágio probatório, EXCETO:
a) idoneidade moral.
b) assiduidade e pontualidade.
c) quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) disciplina.
e) eficiência.

60ª Questão: O deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro
de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal,
segundo o Estatuto do Servidor Publico do Estado de Santa Catarina, é denominado:
a) transferência.
b) readaptação.
c) recondução.
d) redistribuição.
e) substituição.
61ª Questão: Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta, conforme dispõe o Código de
Processo Civil:
a) Os efeitos da revelia não se verificarão quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
b) O revel poderá intervir no processo até a fase probatória, recebendo-o no estado em que se encontrar.
c) Salvo por ato de ofício, o juiz pode, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal
das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa.
d) Durante o depoimento da parte é expressamente vedado servir-se de escritos adredemente preparados,
mesmo que objetivem completar esclarecimentos.
e) Sendo decretada a revelia, o autor poderá alterar o pedido, ou a causa de pedir, sem que para tanto haja nova
citação do réu.
62ª Questão: De acordo com o estatuído pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar sobre recursos:
a) O recurso extraordinário e o recurso especial suspendem a executoriedade da sentença.
b) O recorrente somente poderá desistir do recurso se houver a anuência da parte recorrida e dos litisconsortes.
c) Quando dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime, e forem
interpostos embargos infringentes, o prazo para recurso extraordinário ou recurso especial, relativamente ao
julgamento unânime, ficará sobrestado até a intimação da decisão nos embargos.
d) Contra os despachos é cabível o recurso de agravo retido.
e) Cabem embargos infringentes quando o acórdão unânime houver reformado, em grau de apelação, a
sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória.
63ª Questão: Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta, segundo o Código de Processo Civil:
a) As questões de fato, não propostas no juízo inferior, não poderão ser suscitadas na apelação, mesmo
provando a parte que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
b) A apelação será sempre recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo.
c) O Juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com Súmula do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
d) Das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo de instrumento
no prazo de 10 (dez) dias.
e) Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, com indicação do ponto obscuro,
contraditório ou omisso, estando sujeito a preparo.
64ª Questão: No que concerne ao tempo dos atos processuais, segundo o Código de Processo Civil, é
INCORRETO afirmar que:
a) Durante as férias e nos feriados, poderão ser praticadas a produção antecipada de provas e a separação de
corpos.
b) A citação jamais poderá ser realizada em domingos e feriados.
c) São processadas durante as férias e não se suspendem com sua superveniência os atos de jurisdição
voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando possam ser prejudicados pelo adiamento.
d) A superveniência das férias suspenderá o curso do prazo; o que lhe sobejar recomeçará a correr do 1º dia útil
seguinte ao termo das férias.
e) O curso do prazo processual é suspenso quando há óbice pela parte contrária, devendo o mesmo ser
restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação.

65ª Questão: Sobre a forma dos atos processuais, conforme disposto no Código de Processo Civil, é correto
afirmar:
a) A desistência da ação produzirá efeito imediato, antes mesmo de homologada por sentença.
b) Correrem em segredo de justiça os processos em que figure como parte ente da Administração Pública
Estadual.
c) O julgamento colegiado proferido pelos tribunais denomina-se sentença.
d) Dependem de forma determinada os atos e termos processuais, não se reputando válidos aqueles que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
e) Os processos que versarem sobre casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio,
alimentos e guarda de menores, tramitarão em segredo de justiça.
66ª Questão: O agente que solicita ou recebe dinheiro ou qualquer utilidade, a pretexto de influir em juiz ou
funcionário da justiça, sujeita-se à pena de 1(um) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa, prevista no Código Penal
para o crime de:
a) Favorecimento pessoal.
b) Tráfico de influência.
c) Exploração de prestígio.
d) Concussão.
e) Advocacia Administrativa.
67ª Questão: Assinale abaixo a alternativa correta, relativamente aos crimes praticados por funcionário publico
contra a administração em geral:
a) Comete o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações o funcionário público que modifica
ou altera sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade
competente.
b) O funcionário público que exige vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função, mas em razão dela, está sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa,
prevista para ao crime de corrupção passiva.
c) Comete o crime de prevaricação o funcionário que, por indulgência, não tendo competência para
responsabilizar seu subordinado, deixa de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.
d) Quem exerce cargo sem remuneração, não pode ser considerado funcionário publico, para efeitos penais.
e) No crime de peculato culposo, se a reparação do dano preceder à sentença irrecorrível, será extinta a
punibilidade do agente, e se lhe for posterior, será reduzida de metade a pena imposta.
68ª Questão: O inquérito é o procedimento exercido pelas autoridades policiais, no território de suas
circunscrições, com a finalidade de apurar as infrações penais e a sua respectiva autoria. A respeito do inquérito,
conforme dispõe o Código Penal, é correto afirmar:
a) Depois de o juiz ordenar o arquivamento do inquérito por falta de base para a denúncia, poderá a autoridade
policial realizar novas investigações sobre os mesmos fatos, se tiver notícia de outras prova.
b) Cabe recurso, exclusivamente ao juiz competente, do despacho proferido pela autoridade policial que
indeferir o requerimento de abertura de inquérito.
c) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito de ofício.
d) A autoridade policial, após concluir que a infração apurada não constitui crime, poderá mandar arquivar os
autos do inquérito policial.
e) O indiciado não pode requerer diligência à autoridade policial durante o inquérito.
69ª Questão: Assinale a alternativa correta, quanto às disposições do Código de Processo Penal:
a) Poderá ser citado pelos correios, no endereço em que informou às autoridades fiscais, o réu que estiver fora
do território da jurisdição do juiz processante.
b) Se o acusado for citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato do processo e deixar de comparecer
sem motivo justificado, o processo prosseguirá sem a sua presença.
c) Considera-se válida a simples notificação pessoal do funcionário publico para comparecer em juízo, como
acusado, dispensando-se, consequentemente, a comunicação do ato processual ao chefe de sua repartição.
d) A citação do militar será feita pessoalmente, sendo expressamente vedado realizar o ato por intermédio do
chefe do respectivo serviço.
e) Dar-se-á seguimento ao processo e ao curso do prazo prescricional, se o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas
consideradas urgentes.

70ª Questão: Relativamente ao processo comum, disciplinado pelo Código de Processo Penal, assinale a
alternativa correta:
a) O procedimento comum será sumário para as infrações penais de menor potencial ofensivo.
b) Nos procedimentos ordinário e sumário, recebida a denuncia ou queixa, o juiz ordenará a citação do acusado
para responder a acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias.
c) O procedimento sumário, na fase de instrução, admite a oitiva de apenas 4 (quatro) testemunhas arroladas
pela acusação e 4 (quatro) pela defesa.
d) O procedimento comum será ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for
igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.
e) No procedimento relativo ao processo da competência do tribunal do júri, não sendo apresentada resposta
pelo acusado, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 15 (quinze) dias, concedendo-lhe vista dos
autos.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
OBSERVAÇÕES:
1) A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação de pressionar o
botão esquerdo do mouse;
2) Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração padrão em
português do Brasil, quando existir.
71ª Questão: A figura a seguir mostra a barra de tarefas do Windows 7:

A ação de clicar no botão
faz com que:
a) Seja executado o navegador Internet Explorer.
b) Sejam ajustadas as configurações de data e hora do Windows.
c) Seja executado o aplicativo Windows Explorer.
d) Seja formatado o disco rígido do computador.
e) Seja aberto (exibido) o menu iniciar do Windows.
72ª Questão: É um recurso do Windows 7 que, dentre outras coisas, pode ajudar a impedir que um hacker
obtenha acesso ao computador do usuário. Estamos falando do:
a) Live Mail
b) Backup
c) Firewall
d) Bloco de notas
e) Explorer
ATENÇÃO: As questões 73 a 75 referem-se à seguinte imagem do aplicativo MS-WORD 2007, em português,
na sua configuração padrão, o qual será denominado apenas “Word”.

73ª Questão: O que acontece quando um usuário seleciona a palavra “crenças” e, mantendo-a selecionada, clica
no botão
?
a) São retiradas as formatações “negrito” e “itálico” da palavra selecionada.
b) É aplicada a formatação “tachado” à palavra selecionada.
c) A palavra selecionada é excluída do documento.
d) É aplicada a formatação “sobrescrito” à palavra selecionada.
e) É aplicada a formatação “invisível” à palavra selecionada.
74ª Questão: Com base na imagem e considerando que o cursor está posicionado na primeira posição do
documento (antes da expressão “As inúmeras atividades”), pode-se afirmar que:
a) O idioma padrão do documento é o inglês.
b) O documento nunca foi salvo (gravado em disco).
c) Na posição atual do cursor está sendo utilizada uma fonte chamada “texto.docx” com tamanho 12.
d) Na posição atual do cursor está sendo utilizada uma fonte chamada “Arial” com tamanho 36.
e) O documento possui 1 página e 36 palavras.
75ª Questão: Assinale a alternativa que indica o que ocorre quando um usuário seleciona apenas uma palavra do
documento e, mantendo-a selecionada, clica na opção de estilo
a)
b)
c)
d)
e)

:

O estilo selecionado (“Título 1”) é aplicado somente à palavra selecionada.
O estilo selecionado (“Título 1”) é aplicado a todo o parágrafo em que está a palavra selecionada.
O estilo selecionado (“Título 1”) é aplicado a todo o documento.
O estilo selecionado (“Título 1”) passa a ser o padrão para todos os novos documentos criados no Word.
O estilo selecionado (“Título 1”) é excluído da biblioteca de estilos do Word.

76ª Questão: No Excel, fórmulas são equações que podem executar cálculos, retornar informações, testar
condições etc. Uma fórmula começa sempre com o sinal:
a) =
b) +
c) *
d) &
e) @
77ª Questão: No Excel, o termo “área de impressão” corresponde a:
a) Um conjunto de células que não aparecem na planilha e só podem ser visualizados quando enviados para a
impressora.
b) O intervalo compreendido entre as células A1 e Z99 (inclusive).
c) Um conjunto de células que não podem ser alteradas.
d) Um ou mais intervalos de células que o usuário seleciona para imprimir quando não deseja imprimir a
planilha inteira.
e) Uma área reservada do Excel, onde o usuário insere suas impressões (observações e comentários) sobre a
planilha.

78ª Questão: Sobre a utilização de correio eletrônico (e-mail), analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta:
I Mensagens de e-mail só podem ser enviadas em horário comercial, que é o horário de funcionamento da
internet no Brasil.
II Caso seja enviada uma mensagem de e-mail para um destinatário que não possui acesso à internet, essa
mensagem é automaticamente redirecionada para a agência dos correios mais próxima, que imprime o
conteúdo e entrega pessoalmente a mensagem, através do serviço “Internet para Todos” do governo
brasileiro.
III Para criar uma conta de e-mail é necessário solicitar o serviço pessoalmente na Secretaria Estadual de
Segurança Pública. Sem esse procedimento, não é possível enviar uma mensagem de e-mail.

a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

79 ª Questão: Considere um computador SEM acesso à internet e com a página inicial do Internet Explorer
configurada como http://www.tjsc.jus.br. O que acontece quando um usuário executa o Internet Explorer nesse
computador?
a) O Internet Explorer não é aberto, uma vez que só pode ser executado em computadores com acesso à
internet.
b) O Internet Explorer é aberto e exibe a página da Microsoft.
c) O Internet Explorer é aberto e exibe a página do Tribunal de Justiça de SC.
d) O computador é reiniciado.
e) O Internet Explorer é aberto e mostra uma mensagem informando que não pode exibir a página da Web.
80ª Questão: Assinale a alternativa que indica uma forma de contaminar o computador com spyware:
a) Utilizando a calculadora do Windows.
b) Efetuando download de arquivos em um website.
c) Enviando um documento do Word para a impressora.
d) Utilizando o bloco de notas do Windows.
e) Desligando o computador.
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
81ª Questão: “Ao encerrar a última sessão plenária do semestre, ocorrida em 1º de julho, o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Ayres Britto, apresentou o balanço dos processos julgados nos
primeiros seis meses de 2009. Conforme o balanço, os ministros deram 4.499 decisões, sendo 3.555
monocráticas ou liminares e 944 colegiadas. Esse número supera em 120,86% o volume de processos julgados
no mesmo período de 2007, quando houve 2.037 decisões, sendo 1.403 monocráticas ou liminares e 634 em
plenário.” http://www.tre-sc.gov.br/site/noticias
Suponha que o número de processos julgados no primeiro semestre de 2011, supere o de 2009 em 120%. Para
obter este novo valor deve-se multiplicar o número 4499, por:
a) 120
b) 1,2
c) 0,2
d) 2,2
e) 0,8
82ª Questão: Em 2010 a despesa total da Justiça Estadual por habitante, em Santa Catarina,
foi de
aproximadamente R$ 150,00. Sabendo que a população do Estado de Santa Catarina no mesmo ano era de
aproximadamente seis milhões, pode-se concluir que o total das despesas com a Justiça Estadual Catarinense,
em 2010, foi de:

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 900.000,00
R$ 9.000.000,00
R$ 90.000.000,00
R$ 900.000.000,00
R$ 9.000.000.000,00

83ª Questão: Analise o gráfico abaixo que é formado por segmentos de retas.
Número de novos processos

2000

2003

2007

2010

ano

Supondo que o gráfico represente o número de novos processos na Justiça brasileira de 2000 a 2010, é correto
afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

De 2000 a 2003 o número de novos processos se manteve constante.
De 2003 a 2007 o número de novos processos cresceu a uma taxa menor do que no período de 2007 a 2010.
O número de novos processos em 2003 foi maior do que em 2007.
De 2000 a 2003 o número de novos processos cresceu a uma taxa constante.
Analisando o período de 2000 a 2010, pode-se concluir que o brasileiro tem procurado menos a Justiça.

84ª Questão: Um Técnico Judiciário, ao ler uma ação trabalhista de 1990, observou que o seu valor era de R$
5.000,00. Após alguns anos, uma decisão judicial determinou que o valor a ser pago deveria corresponder ao
quádruplo do valor inicial. Sabendo que foi empregada uma taxa de juros compostos de 12% ao ano, sobre o
valor inicial, pode-se concluir que o tempo de duração desta ação foi de:
(utilize log 2 = 0,30 e log 7 = 0,84)
a) 15 anos.
b) 10 anos.
c) 20 anos.
d) 8 anos.
e) 30 anos.
85ª Questão: Um funcionário do Fórum recém alocado no setor de digitação de audiências, percebe que sua
produtividade não está a contento do juiz com quem trabalha. Assim, toma como próprio desafio aumentar sua
eficiência em 10% no primeiro mês e 20% no segundo mês. Estes dois aumentos consecutivos equivalem a um
único aumento de quantos por cento ?
a) 35%
b) 32%
c) 30%
d) 28%

e)

25%

86ª Questão: Um funcionário de uma repartição pública deixa diariamente seu carro num estacionamento que
cobra R$ 3,00 pela primeira hora e, a partir da segunda (cujo valor é de R$ 2,00) até a décima segunda (cujo
valor é de R$ 0,50), os preços diminuem em progressão aritmética. Sabendo que este funcionário deixou seu
carro durante as 6 horas de expediente nesse estacionamento, quanto ele gastará no dia?
a) R$ 10,5
b) R$ 11,5
c) R$ 12,0
d) R$ 12,5
e) R$ 13,0
87ª Questão: Os dados da tabela abaixo fazem parte do relatório Justiça em Números 2010, do Conselho
Nacional de Justiça.
Total de casos novos (exceto execuções
judiciais)
Acre
67.159
Alagoas
127.318
Amazonas
161.867
Amapá
58.142
Bahia
651.469
Ceará
230.888
Distrito Federal
338.767
Espírito Santo
248.366
Goiás
396.457
Maranhão
173.173
Minas Gerais
1.429.680
Mato Grosso do Sul
294.655
Mato Grosso
352.927
Pará
256.781
Paraíba
218.425
Pernambuco
354.667
Piauí
71.706
Paraná
924.803
Rio de Janeiro
1.885.122
Rio Grande do
187.288
Norte
Rondônia
143.981
Roraima
34.566
Rio Grande do Sul
1.995.592
Santa Catarina
725.730
Sergipe
130.764
São Paulo
5.151.600
Tocantins
87.987
Justiça Estadual
16.699.880
Fonte: Justiça em Números.
Tribunal de Justiça

Total de
Magistrados
69
159
163
86
592
403
307
307
450
345
1.064
192
336
341
241
502
176
756
726

Casos Novos por
Magistrado
973
801
993
676
1.100
573
1.103
809
881
502
1.344
1.535
1.050
753
906
707
407
1.223
2.597

212

883

148
40
783
765
144
2.508
123
11.938

973
864
2.549
949
908
2.054
715
1.399

Com base nos dados fornecidos na tabela acima, assinale a alternativa correta:
a) O número de casos novos por Magistrado em Santa Catarina é mais que a metade dos registrados no Rio
Grande do Sul.
b) O Estado com o maior número de casos novos por Magistrado é o Rio Grande do Sul.
c) O número de casos novos por Magistrado em Santa Catarina corresponde a menos de dois terços da
quantidade correspondente ao Estado de Minas Gerais.
d) O Estado com o menor número de casos novos por Magistrado é Pernambuco.
e) O menor número de Magistrados está no Estado do Acre.

88ª Questão: Em certa vara judicial são usadas 4 impressoras, para as pautas de publicação, que trabalhando 6
horas por dia levam 5 dias para fazer um determinado trabalho. Utilizando 12 impressoras (com a mesma
eficiência das anteriores) e trabalhando 10 horas por dia, o mesmo trabalho será realizado, em:
a) um dia
b) dois dias
c) três dias
d) quatro dias
e) cinco dias

89ª Questão: Preocupado com a eficiência do expediente forense, o Tribunal de Justiça promoveu uma auditoria
em relação a agilidade na montagem de processos vindos do cartório de distribuição, onde o principal parâmetro
de avaliação seria a média de processos elaborados. A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências dos
processos de 20 técnicos judiciários, num certo mês. A média de processos destes funcionários, nesse mês foi de
:
Quantidade de processos do mês
20 →30
40→50
50→60
60→70
a)
b)
c)
d)
e)

Número de técnicos judiciários
10
5
4
1

26
32
38
42
48

90ª Questão: Uma empresa possui como política salarial uma ajuda de custo mensal que é determinada a partir
dos seguintes critérios: o valor da ajuda de custo deve ser inversamente proporcional ao número de faltas que o
funcionário tenha no mês e diretamente proporcional ao índice de eficiência mensal. A tabela abaixo representa a
relação entre a ajuda de custo, o número de faltas e o índice de eficiência de dois funcionários diferentes. Com
base no critério descrito, calcule a ajuda de custo x.
Ajuda de custo
60
x
a)
b)
c)
d)
e)

Número de faltas
2
3

Índice de eficiência
8
9

15
30
40
45
60

91ª Questão: Um certo funcionário do Fórum costuma gastar, a cada ano, mais do que deveria com as festas de
natal e ano novo. Acaba, então, por tomar dinheiro emprestado de uma instituição financeira que cobra juros
compostos de 10% ao mês. Entretanto, ele ficou sabendo que um companheiro de trabalho empresta dinheiro às
pessoas do setor a juros simples, cobrando a mesma taxa de 10% ao mês. Se esse funcionário pegar R$ 1000,00
emprestado do colega, para devolver após 3 meses, ele economizará a quantia de:
a) R$ 11,00
b) R$ 21,00
c) R$ 31,00
d) R$ 41,00
e) R$ 51,00

92ª Questão: Uma estatística sobre o perfil dos inscritos em um concurso público revelou que 60% são
homens e 40% são mulheres, entre eles 80% dos homens possuem curso superior e 30% das mulheres não
possuem curso superior. Qual a porcentagem dos candidatos que já possuem curso superior ?
a) 40%
b) 50%
c) 62%
d) 76%
e) 82%

93ª Questão: Três funcionários do cartório de distribuição resolveram agilizar o atraso de serviço. Então,
reuniram-se no final de semana para cadastrar os processos que cada um trouxe do seu setor. As tabelas a seguir
resumem quantos processos foram cadastrados e a quantidade que cada funcionário trouxe para o serviço :

 1 2 3 
 2 0 3 


S=  0 1 0  e D= 0 2 1 


 3 1 2 
 1 1 2 
A tabela S refere-se ao trabalho de sábado e D ao de domingo. Cada elemento aij das matrizes nos dá o número
de processos que i cadastrou para j, sendo Marcos o número 1, Adriano o número 2 e Pedro o número 3. Pela
análise da tabela, conclui-se que :
a)
b)
c)
d)
e)

Marcos cadastrou mais processos e Adriano trouxe mais processos
Pedro cadastrou mais processos e Adriano trouxe mais processos
Pedro cadastrou mais processos e Marcos trouxe mais processos
Adriano cadastrou mais processos e Pedro trouxe mais processos
Marcos cadastrou mais processos e Pedro trouxe mais processos

94ª Questão: O perímetro de um terreno triangular onde vai ser construído o novo prédio do fórum é de 360 m.
As medidas dos lados são diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 5, respectivamente. Então, os lados
desse terreno triangular medem:
a)
b)
c)
d)
e)

120m, 120m e 120m
60m, 120m e 180m
90m, 100m e 170m
90m, 120m e 150m
60m, 100m e 200m

95ª Questão: Em um concurso público, um aluno conseguiu as seguintes notas nas disciplinas envolvidas: 6, 9,
9, 8, 6, 8, 4, 6. Para obter um parâmetro de comparação do seu desempenho, existe um índice que precisava de
três importantes medidas de tendência central: moda, mediana e média, que respectivamente, são :
a) 6, 6 e 7
b) 9, 6 e 8
c) 6, 7 e 7
d) 6, 7 e 8
e) 9. 8 e 7
96ª Questão: Um novo formato nas folhas de arquivo implicou em mudanças nas suas dimensões. Sabendo que
cada folha possui o formato retangular e, após as mudanças, sua base sofreu um aumento de 30% e sua altura
uma redução de 30%, podemos concluir que sua área:
a)
b)
c)
d)
e)

Não será alterada
Aumentará 9%
Reduzirá 9%
Aumentará 30%
Reduzirá 30%

97ª Questão: Uma reforma será realizada no prédio onde funciona o Fórum da cidade. A cor escolhida para sua
pintura foi o cinza, que é obtida pela mistura de 15 litros de tinta branca com 1 litro de tinta preta. Se o preço do
litro da tinta branca é de R$ 8,80 e preço do litro da tinta preta é de R$ 12,00, então o preço do litro da tinta cinza
é de ?
a) R$ 9,00
b) R$ 9,20
c) R$ 10,80
d) R$ 11,00
e) R$ 11,20
98ª Questão: Num plano de demissão voluntária, certo empregado ganhou R$50.000,00 e aplicou este dinheiro
num regime de capitalização composta mensal, sob uma taxa de 10% ao mês. Então após três meses de aplicação
terá a quantia de:
a) R$66.000
b) R$66.550.
c) R$67.500
d) R$68.000
e) R$68.550
99ª Questão: Um Técnico Judiciário que também presta assessoria a advogados da iniciativa privada, cobra R$
100,00 por mês de trabalho e conta atualmente com 12 clientes. Após uma pesquisa, observou que a cada R$
1,00 de desconto no valor mensal, eram adquiridos dois novos clientes. Com base nos dados é correto afirmar
que a arrecadação mensal máxima do Técnico Judiciário, com o trabalho de assessoria, será de:
a) R$ 6581,00.
b) R$ 1200,00.
c) R$ 6518,00.
d) R$ 5861,00.
e) R$ 5618,00.
100ª Questão: Se K promotores trabalhando K meses do ano, durante K dias do mês, durante K horas por dia,
executam K processos; então, o número de processos executados por W promotores, trabalhando W horas por
dia, em W dias e em W meses do ano será :
a)
b)
c)

W3
K4
W2
K3
W4
K3

d) K
e) W
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Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgado no dia 22 de novembro, após as 16 (dezesseis)
horas, no sítio do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br (1. Lado direito superior da página - clicar em concurso;
2. Após - clicar em servidores). O resultado NÃO será fornecido por telefone.

