
 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

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

 

CADERNO DE PROVA 
 

EDITAL  N.º  193/2011 
 

CONCURSO: ANALISTA JURÍDICO   

 

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. 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 correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 
6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de n. 1 à de 

n. 100). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta. A 
rasura implicará a anulação da resposta.   

 
7. Na página de número 23, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Recorte-a e leve-a consigo.   
 
8. A duração da prova é de cinco 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. 

 
9. O Caderno de Prova e o Gabarito serão divulgados no dia 13 de dezembro, após as 16 

(dezesseis) horas, no sítio do Tribunal de Justiça - www.tj.sc.gov.br. O resultado NÃO será 
fornecido por telefone. 

 
 FLORIANÓPOLIS, 11 de Dezembro de 2011.  
 

                                                           
A COMISSÃO  

 



LÍNGUA PORTUGUESA  

 

1ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação: 

a) Não da para entender esse egoismo em deixar o ônus para alguém mais fraco. 

b) Saúdo a todos que acaso saiam sem mágoa do episódio.  

c) A máxima vantagem de ser vivíparo era o fato de não precisar sair da água para pôr os ovos em terra.  

d) É preciso punir também os dirigentes que têm vínculo com alas irascíveis da torcida. 

e) Faz um quinquênio que transito entre o setor têxtil e os trâmites bilíngues.    

 

2ª Questão: Assinale o período em que, de acordo com a norma padrão, a colocação pronominal está INCORRETA:  

a) Se caracteriza o BGB pela renúncia quase total à casuística. 

b) No Código de Hamurabi regulamentou-se todo tipo de contrato. 

c) O cumprimento do contrato se tornava uma questão de honra. 

d) Os romanos empregavam o termo “convenção” e lhe davam o significado amplo de contrato. 

e) Adotar-se-ão medidas sérias para coibir os abusos. 

 

3ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta erro de ortografia: 

a) Usa muitos acessórios porque é vaidosa.  

b) Ficamos extasiados com esse xampu. 

c) Ela possui uma cortesia inexcedível. 

d) Maria não exitou em mostrar-se pretenciosa. 

e) Farei contensão de despesas em viagens. 

 

4ª Questão:Aponte o segmento sublinhado que traz grafia errada:  

a) Ninguém procurou saber por que optaram por fazer da cidade natal apenas um retrato na parede. 

b) Só por que errei uma nota você me critica? 

c) Esse exame médico está sendo extinto porque ele já não atende a suas reais necessidades. 

d) Porque o café estimula o sistema de vigília do cérebro, atuando nos neurônios, os jovens podem tomar café 

diariamente. 

e) Não conseguiu explicar por que não compareceu na audiência. 

 

5ª Questão:Marque a alternativa em que o segmento sublinhado NÃO configura o sujeito da respectiva oração: 

a) Agora, o pensar será privilegiado nas escolas públicas desde o ensino fundamental. 

b) Seguem uns papéis para o senhor assinar. 

c) É evidente que a adoção dessas medidas depende de acordos políticos. 

d) Cada vez que o governo passa desses limites, ele está tirando o espaço do cidadão. 

e) Há lugares no mundo que são inalcançáveis. 

 

6ª Questão:Assinale a alternativa correta em relação ao uso ou não da crase: 

I - A OTAN prometeu manter ataques à Líbia. 

II - A audiência foi transferida para as 11h30 de amanhã. 

III - Está na pauta a adoção de cotas nos empregos ligados à Olimpíada de 2016. 

IV - A imagem das dezenas de camelos parados em frente às pirâmides de Gizé à espera de turistas está com os dias 

contados. 

 

a) Todas as proposições estão corretas. 

b) Estão corretas somente as proposições II e IV.  

c) Estão corretas somente as proposições I, II e IV. 

d) Estão corretas somente as proposições I e III. 

e) Estão corretas somente as proposições I, III e IV. 

 



7ª Questão:Observe as palavras com grifo e aponte a alternativa errada:  

a) Estavam casados havia dois anos quando emigraram para o Brasil. 

b) Os vikings estiveram na América há mais de 500 anos. 

c) É outubro, que bom! Já estamos há dois meses do Natal. 

d) Só daqui a dez dias os clientes receberão o material. 

e) A dois anos da Copa de 2014, muitas obras ainda estão por começar. 

 

8ª Questão: Indique a proposição que contém erro gramatical:  

a) A doença mental é hoje a principal causa de incapacitação de crianças, bem à frente de deficiências físicas como a 

paralisia cerebral ou a síndrome de Down. 

b) Esta ação trata-se de reivindicação de bem imóvel, com fulcro no art. 524 do Código Civil. 

c) Agora vemos os saques em Londres varrer a Inglaterra de ponta a ponta também como numa pandemia. 

d) Grande quantidade de nióbio é utilizada em superligas para a fabricação de motores a jato e subconjuntos de 

foguetes. 

e) Talvez isso não aconteça com “Chico”, um belo disco, o qual dialoga com o amor ao estilo Buarque de Holanda, 

caprichando na ironia fina e na poesia sem lugar-comum. 

 

9ª Questão: Indique a classificação sintática [entre colchetes] que NÃO corresponde ao segmento sublinhado:  

a) A China, segunda maior economia mundial, está em busca de reservas estratégicas. [aposto] 

b) Sua segurança era feita pela Polícia Federal. [agente da passiva] 

c) No parentesco, consideram-se linhas e graus. [sujeito passivo] 

d) O bispo argumenta que todos têm direito à vida. [objeto indireto] 

e) A linha é colateral quando os descendentes provêm de um autor comum. [predicativo do sujeito] 

 

10ª Questão:Assinale o período com erro de pontuação: 

a) Na língua tupi-guarani, Ituporanga significa “salto grande”. 

b) Foram as mudanças jurídicas – como a lei do divórcio que hoje pode ser oficializado até em cartórios – e sociais 

dos últimos anos, que abriram brecha para os recasamentos. 

c) Faltou, também, maior ênfase na prevenção da saúde – um dos pressupostos do SUS. 

d) Além do aumento de passageiros, há uma agravante: a precariedade dos aeroportos. 

e) Garcia S. e sua mulher, Aurélia S., brasileiros, casados, residentes e domiciliados na rua do Peixe nº 1, nesta 

cidade, por seu advogado devidamente habilitado, propuseram a presente Ação Reivindicatória. 

 

11ª Questão: Indique o período que traz uma oração reduzida subordinada: 

a) Temos observado as reações químicas do produto diariamente. 

b) Foi rotulado como um economista da corrente desenvolvimentista. 

c) Embora o caso tenha sido resolvido, não estamos satisfeitos. 

d) Feitos os cálculos, estima-se o prejuízo em mais de mil reais. 

e) Estamos nos despedindo com lágrimas nos olhos. 

 

12ª Questão: Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas deste período:  

“São projetos referentes __ construção e __ modernização de museus, ao incentivo __ artistas contemporâneos, __ 

divulgação do tema nas mídias e __ uma série de outras finalidades.”  

a) à  –  à  –  a  –  a  –  à 

b) à  –  à  –  a  –  à  –  a 

c) à  –  a  –  à  –  a  –  a 

d) a  –  a  –  aos  –  a  –  à 

e) à  –  à  –  a  –  à  –  à 

 

 

 



13ª Questão: Somente em um dos períodos abaixo o “que” grifado introduz uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. Assinale qual: 

a) Projeções feitas por cientistas calculam que em 2025 cerca de 2,43 bilhões de pessoas estarão sem acesso à água. 

b) Com base no princípio da hierarquia das leis é que passou a ser proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

c) A primeira modalidade esportiva a ter uma dimensão mundial foi o futebol de campo, e a difusão só se tornou 

possível depois da unificação das regras, que eram diferentes em cada país. 

d) Em virtude das paisagens bucólicas e da neve que se precipita em algumas cidades, todos os anos a serra recebe 

milhares de visitantes no inverno. 

e) Essas são questões em relação às quais a sociedade deveria reagir com mais do que simplesmente indignação. 

 

14ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém nenhum erro gramatical: 

a) O objetivo da presente ação não é julgá-la, mas sim reconhecer a ocorrência de um acordo firmado entre as partes, 

onde o réu se revestiu de boa fé, formando um ato jurídico. 

b) Cabe ressaltar que há muito tempo antes de sua aquisição pelos autores, o corréu já havia adquirido o imóvel. 

c) Como o réu preenche os requisitos necessários para tal aquisição e ante à prova de que não possui outro imóvel, 

acolheu-se a arguição apontada. 

d) A lei não vedou o registro – o decreto é que o fez, seguramente por desconhecimento, por parte de seus autores, das 

implicações jurídico-desportivas oriundas de tal negativa regulamentar. 

e) Determinadas as provas a serem produzidas e dando-se o feito por saneado, foi designado audiência de instrução e 

julgamento. 

 

15ª Questão: Indique a alternativa em que o uso do hífen está errado: 

a) O sul do Estado tem estações hidro-termais e cânions ricos em biodiversidade. 

b) Participou do megaevento a afro-americana Shirley Franklin, ex-prefeita de Atlanta. 

c) Os pretores não podiam ab-rogar uma regra de direito. 

d) Seria importante avaliar a qualidade de super-resistência mencionada no folheto. 

e) O estudo considerou o desenvolvimento sócio-histórico e cultural do país. 

 

16ª Questão: Indique o uso INCORRETO da concordância verbal ou nominal: 

a) Será descontada em folha sua contribuição sindical. 

b) Na última reunião, ficou acordado que se realizariam encontros semanais com os diversos interessados no assunto. 

c) Alguma solução é necessária, e logo! 

d) Embora tenha ficado demonstrado cabalmente a ocorrência de simulação na transferência do imóvel, o pedido não 

pode prosperar. 

e) A liberdade comercial da colônia, somada ao fato de D. João VI ter também elevado sua colônia americana à 

condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, possibilitou ao Brasil obter certa autonomia econômica.  

 

17ª Questão: Assinale a alternativa em que a falta de uma vírgula implica erro:  

a) Os livros espanhóis e franceses que lemos aqui tiveram esse apoio lá. 

b) O apoio à publicação e divulgação em países lusófonos é mais um dos trabalhos que fizemos em parceria por cerca 

de 20 anos. 

c) Wagner é um ator que se dedica a todos os papéis que assume na TV ou no cinema. 

d) A operação urbana permite obter dinheiro do mercado imobiliário para fazer melhorias na cidade. 

e) Foram essas as declarações da presidente do Brasil Dilma Rousseff. 

 

 

 

 

 

 



18ª Questão: Assinale a alternativa que contém erro de flexão nominal: 

a) Sindicato dos guardas-civis vai à Justiça contra improviso. 

b) Favor deixar os guarda-chuvas molhados na portaria.  

c) Os curto-circuitos causaram danos às telas. 

d) Vimos apenas dois guarda-vidas no posto de salvamento. 

e) Será que os barrigas-verdes conhecem sua origem? 

 

TEXTO 1  

1 Conquista recente dos brasileiros, em fase de consolidação desde o  

2 restabelecimento da democracia, a liberdade de expressão ainda se vê às voltas com  

3 ameaças frequentes no mundo real e, mais recentemente, no virtual. Como a internet, 

4 com seu dinamismo, se constitui hoje num meio pelo qual circulam todas as mídias –  

5 do rádio à televisão, passando pelo jornal –, as tentativas de cerceamento só podem  

6 ser recebidas com rechaço, como se constatou na última semana durante a realização  

7 da sexta edição da Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão. A tentação  

8 de cercear o direito dos cidadãos à informação livre, por meio de restrições a mídias  

9 tradicionais ou novas, não é exclusividade de governos autocráticos. Neste mês, uma  

10 manifestação do governo britânico surpreendeu o mundo. Pressionado pelo uso   

11 massificado das novas tecnologias na convocação de recentes distúrbios registrados  

12 na Inglaterra, o primeiro-ministro David Cameron não hesitou em defender o  

13 bloqueio do acesso às redes sociais. Repetiu, assim, o posicionamento adotado por  

14 governantes de países descompromissados com a democracia, como Egito, Síria, 

15 Irã e Líbia. O equívoco, no caso, é responsabilizar a internet e não os indivíduos que  

16 dela fazem mau uso. Esses, sim, merecem ser responsabilizados e, quando for o  

17 caso, punidos na forma da lei. (Diário Catarinense, 28/8/2011) 

 

19ª Questão: Considerando as ideias do texto, assinale a opção correta: 

a) A liberdade de expressão é a maior conquista dos brasileiros. 

b) A liberdade de expressão está ameaçada pelo desenvolvimento tecnológico. 

c) O Primeiro Ministro da Inglaterra, país de tradição democrática, contraditoriamente defendeu cerceamento à 

liberdade de expressão. 

d) Países comprometidos com a democracia tendem a cercear a liberdade de expressão de seus cidadãos. 

e) Pessoas que se aproveitam da internet para fins ilegais legitimam que o acesso a ela seja bloqueado. 

 

20ª Questão: No texto I, ao usar o adjetivo “autocráticos” (linha 9) o autor quis se referir a governos: 

a) que não conseguem ser abusivos. 

b) que usam de arbitrariedade. 

c) que agem com gravidade.  

d) que visam à democracia. 

e) que infringem leis autoritárias.  

 

21ª Questão: Considerando o texto I, assinale a proposição errada: 

a) Os travessões das linhas 4 e 5 podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituídos por 

parênteses. 

b) As duas vírgulas na linha 3 separam um adjunto adverbial intercalado. 

c) As duas vírgulas na linha 13 isolam um adjunto adnominal. 

d) A vírgula depois de mês (linha 9) separa um adjunto adverbial em início de frase. 

e) O segmento “quando for o caso” (linhas 16 e 17) está entre vírgulas porque configura uma oração adverbial 

temporal intercalada. 

 

 



 

22ª Questão: Indique a única alternativa em que se empregou o pronome oblíquo INCORRETO segundo a norma 

padrão: 

a) As histórias nem sempre são contadas por quem as viveu. 

b) Os estancieiros colocavam os animais no curral e marcavam-nos a ferro. 

c) Chamou a esposa e revelou-lhe seu segredo. 

d) O menisco do jogador foi afetado e isso não lhe permitirá entrar no próximo jogo. 

e) Convido-lhe para o lançamento do meu livro de poemas. 

 

23ª Questão: Assinale o período que contém erro gramatical: 

a) O referido terreno foi vendido em 5.5.99 pelo preço de R$ 3.000,00, pagamento à vista.  

b) Encontrando-se o réu desde então na posse do imóvel, tomaram-se as providências para a sua averbação. 

c) O despacho saneador foi proferido à fl. 10, com deferimento da prova testemunhal requerida pelo réu, sendo 

designado o dia 20.10.2020, às 10 horas, para a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

d) O requerido, usando o disposto na Súmula 237, do STF, arguiu em sua defesa o reconhecimento de usucapião 

como modo originário de adquirir a propriedade, dado ao lapso temporal transcorrido. 

e) Na data marcada, estando presentes a parte e seus procuradores, não logrou êxito a conciliação. 

 

24ª Questão: Assinale a alternativa que contém erro de regência: 

a) Ao aperfeiçoar seu desempenho profissional, eles estariam melhor servindo ao país. 

b) Permita-me lembrar-lhe de que a reunião já começou. 

c) Visaremos os certificados um a um. 

d) As crianças preferem desenho animado a filmes.  

e) A diretoria regional procederá a um levantamento pormenorizado das necessidades. 

 

25ª Questão: Assinale a alternativa correta no tocante à concordância verbal das proposições: 

I - Eu sempre me pergunto: como convivem no Japão o tradicional e o moderno? 

II - Permita V. Exa. e demais desembargadores que eu exponha meu ponto de vista. 

III - Em tese, haveria soluções para evitar o colapso. 

IV - Segue, em anexo, as recomendações do chefe. 

V - Bastou alguns minutos de sono para as atletas se sentirem restabelecidas. 

 

a) Estão corretas somente as proposições I e II e IV.  

b) Estão corretas somente as proposições II, III e V. 

c) Estão corretas somente as proposições I, II e III. 

d) Estão corretas somente as proposições I, III, IV e V. 

e) Estão corretas somente as proposições I e III. 

 

TEXTO II 

1 A ministra acabou por conceder que “o maior problema do Judiciário é a  

2  lerdeza”. Seu interlocutor ratificou a assertiva lembrando que isso não decorre apenas  

3  da falta de juízes, mas também de problemas de gestão. Ao acúmulo de processos na  

4  primeira instância e nos tribunais regionais agrega-se a enxurrada de recursos à mais  

5  alta corte do país, provocada por brechas legais, das quais os advogados passaram a  

6  tirar proveito para procrastinar decisões e, não raras vezes, evitar condenações pela prescrição de crimes. (adaptado 

do Diário Catarinense, 31 de agosto de 2011)  

 

 

 

 

 



26ª Questão: Considerando as ideias do texto II, assinale a opção correta: 

a) A ministra não admite que o Judiciário seja lento. 

b) Má gestão e falta de juízes configuram os únicos problemas da alegada lentidão do Judiciário. 

c) Os advogados se valem das brechas legais para levar os processos adiante. 

d) O interlocutor da ministra concorda que o Judiciário é moroso. 

e) Algumas vezes os crimes prescrevem por causa das decisões dos advogados. 

  

27ª Questão: Ainda considerando o texto II, assinale a opção correta:  

a) Ratificar (linha 2) é o antônimo de retificar. 

b) Um dos sinônimos de procrastinar (linha 6) é postergar. 

c) O a craseado (linha 4) poderia ser substituído simplesmente pela preposição “para”. 

d) O conectivo “das quais” (linha 5) está relacionado a “decisões”. 

e) A palavra assertiva (linha 2) tem o mesmo significado que assertividade. 

 

28ª Questão: Aponte a alternativa em que NÃO ocorre silepse (de gênero, número ou pessoa):  

a) “A gente é feito daquele tipo de talento capaz de fazer a diferença.” 

b) Todos sabemos que a solução não é fácil. 

c) Essa gente trabalhadora merecia mais, pois acordam às cinco horas para chegar ao trabalho às oito da manhã. 

d) Todos os brasileiros sabem que esse problema vem de longe... 

e) Senhor diretor, espero que Vossa Senhoria seja mais compreensivo. 

 

29ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal: 

a) Ele poderá pegar até 10 anos de cadeia, como prevê, para o seu caso, os artigos 136 e 137 do Código Penal. 

b) Nesses investimentos também se incluem amplos projetos de reflorestamento e um sofisticado esquema industrial 

antipoluição. 

c) Não restam dúvidas de que o governo fez uma grande obra. 

d) O número crescente de turistas estrangeiros que visitam o Brasil é animador. 

e) O objetivo da pesquisa é identificar as funções de genes cujo impacto ainda não foi descrito nas doenças. 

 

30ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO apresenta vício de linguagem (barbarismo ou solecismo): 

a) Vamos se mandar que vem vindo alguém! 

b) Se ninguém se opor, vou fazer mais um aparte. 

c) Gostaríamos que V. Exa. recebesse o nosso muito-obrigado pela calorosa recepção. 

d) As pessoas preferem votar mau do que não votar. 

e) Quanto à verba sucumbencial, face à conduta profissional do patrono do réu, bem como a natureza e a importância 

da causa, deve fixar-lhe em R$ 1.500,00.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

HISTÓRIA 

31ª Questão: São rebeliões nativistas, ocorridas durante o período colonial do Brasil, EXCETO: 

a) Revolta de Beckman 

b) Guerra dos Emboabas 

c) Guerra dos Mascates 

d) Revolta de Filipe dos Santos 

e) Inconfidência Mineira 

 

 

 

 

 



32ª Questão: No período final da República Velha, o agravamento da crise econômica, a eclosão de revoltas e levantes 

militares, o crescimento das camadas sociais urbanas, além do acirramento dos conflitos políticos devido à progressiva 

divisão das oligarquias dominantes formam o conjunto de fatores que provocaram a: 

a) Revolução de 1930  

b) República Juliana 

c) Revolução Farroupilha 

d) Guerra do Contestado   

e) Revolta da Armada 

 

33ª Questão: O Ato Institucional n.º 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa 

e Silva. Vigorou até dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o 

momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem 

inimigos do regime ou como tal considerados. 

Este Ato Institucional permitia ao presidente da República, entre outras medidas: 

I - Decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. 

II - Decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na Constituição. 

III -  Poderá, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido, ilicitamente, no 

exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

IV - Em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o 

respectivo prazo. 

 

a) Apenas I e II estão corretas 

b) Apenas II e III estão corretas 

c) Apenas IV está incorreta 

d) Apenas III está incorreta 

e) Todas as proposições estão corretas 

 

34ª Questão: São características do governo Fernando Collor de Mello, EXCETO: 

a) Retorno do Cruzeiro. 

b) Bloqueio de depósitos nas cadernetas de poupança e contas correntes a partir de um determinado valor por um 

prazo de 18 meses. 

c) O Ministério da Fazenda foi ocupado por Zélia Cardoso de Mello. 

d) Fernando Collor foi eleito o primeiro presidente civil brasileiro, por voto direto, desde 1960, segundo as normas 

democráticas da nova Constituição. Derrotou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição. 

Seu mandato, porém, terminou antes do previsto: sofreu impeachment e renunciou por denúncias de corrupção. 

e) Plano Cruzado e gatilho salarial para quando a inflação ultrapassasse 20%. 

 

35ª Questão: No mundo atual existem regiões que vivem em intensos conflitos que são oriundos de vários motivos, 

como luta por territórios, pela independência, por questões religiosas, recursos minerais entre outros. 

A respeito desses conflitos, leia as afirmativas abaixo: 

I - No continente europeu um dos motivos de conflitos é a questão do povo basco. Distribuído entre os territórios da 

Espanha e da França, essa etnia luta pela sua autonomia política há muitos anos. 

II - Na África o que motiva os conflitos é o modo pelo qual o continente foi dividido durante o processo de colonização 

quando os países europeus definiram a divisão do espaço africano, para que fosse administrado e explorado sem 

levar em conta as disparidades étnicas existentes no continente. 

III - Na Ásia um dos grandes conflitos está localizado no Oriente Médio, mais precisamente no confronto entre árabes e 

israelenses. 

IV - No território afegão a instabilidade política está presente há muito tempo, entre outros motivos, por causa das 

divergências religiosas entre xiitas e sunitas. 



V - Na América do Sul, a Venezuela é um local de muita instabilidade, pois neste país existe um movimento de 

guerrilheiros denominado FARC e o Exército de Libertação Nacional, ambas com forte ligação com a produção de 

cocaína e com o narcotráfico. Esses grupos atuam exercendo influência de um estado paralelo, cometem 

assassinatos, atentados e sequestros. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas IV está incorreta 

b) Apenas V está incorreta 

c) Apenas IV e V estão incorretas 

d) Apenas I e III estão corretas  

e) Todas estão corretas  

 

GEOGRAFIA  

36ª Questão: “A Grande Aldeia Global”, de McLuan, se confirma e caracteriza o cenário mundial, com o processo do 

capitalismo acelerado ou da globalização. 

Ao atingir o atual período informacional, o capitalismo integrou países e regiões do planeta em um único sistema, o 

sistema-mundo. 

Sobre as características do cenário mundial globalizado, relacione os países com as suas referências marcantes. 

A Maior fenômeno econômico, com um crescimento médio do PIB (Produto Interno Bruto) de 10% nos últimos 30 

anos. Em 2010, torna-se a segunda maior economia do mundo e domina o comércio mundial pela exportação de 

manufaturas. Possui um sistema político-econômico peculiar, denominado de socialismo de mercado. 

B País do “Terceiro Mundo”. Pelo crescimento constante de sua economia é considerado um dos emergentes neste 

início de século. Com um elevado percentual de sua população abaixo da linha da pobreza, vem se destacando 

como exportador de mão de obra qualificada e de tecnologia de ponta no setor da informática. 

C País com uma posição geográfica estratégica e uma situação econômica em crescimento, vem solicitando a sua 

entrada na União Européia, mas enfrenta sérias resistências por suas características culturais distintas dos países 

europeus. 

D País que se caracteriza pela liderança no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mundial. Grande produtor e 

exportador de petróleo. Não faz parte da União Européia e não integra a Zona do Euro. Se caracteriza por ser um 

Estado de Bem Estar Social, nação pacifista, que em 2011 sofre diretamente, as conseqüências da globalização do 

terrorismo. 

E Um dos países fundadores da União Européia, integrando o bloco da Europa dos Seis, com a assinatura do Tratado 

de Roma, em 1957. O país sofre as conseqüências da crise econômica atual, com o seu elevado endividamento 

associado ao baixo crescimento econômico e alto índice de desemprego, ameaçando a estabilidade da União 

Européia. 

 

(       ) NORUEGA   (       ) ÍNDIA   (       ) ITÁLIA   (       ) CHINA   (       ) TURQUIA 

 

A associação correta é: 

a) E,  A,  D,  C,  B  

b) D,  C,  E,  B,  A  

c) E,  B,  C,  A,  D 

d) B,  E,  D,  A,  C 

e) D,  B,  E,  A,  C 

 

 



37ª Questão: A dinâmica climática está condicionada à influência de diversos fatores que interferem nos elementos que 

determinam as condições do tempo e características do clima de uma região. Entre eles  a atuação das massas de ar 

constituem um elemento marcante na caracterização dos climas brasileiros e podem ser responsáveis pelas mudanças 

bruscas e repentinas do tempo nos locais onde atuam. 

De acordo com o mapa abaixo da dinâmica das massas de ar no Brasil todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

 

 
 

a) A massa Equatorial Continental está representada pelo n° 2 e por se formar no interior do continente ela é quente e 

seca, atuando em todo o planalto Central. Por isto, em Brasília, os invernos são excessivamente secos. 

b) A massa que mais interfere nas condições climáticas do Brasil é a de nº 4 pois, ela é a única massa de ar frio que 

atua em um país de clima quente ou tropical. 

c) A massa Tropical Atlântica, representada pelo nº 3, quente e úmida é responsável pela maior pluviosidade no litoral 

oriental do Brasil. 

d) A massa Polar Atlântica, de nº 4, atua principalmente no inverno e pode seguir em três ramos ou direções. Se 

penetrar pelo interior da região Sul e houver condições favoráveis, pode ocorrer o fenômeno da neve nos pontos 

mais altos, como na s serras catarinenses, nos municípios de São Joaquim, Urupema e Urubuci.  

e) O ar gelado toma conta da parte ocidental da Amazônia em um dia do mês de junho. A temperatura que no início 

da semana era superior à 30º C, no final da semana estava em torno de 10º C. Este fenômeno conhecido como 

friagem é ocasionado quando a massa Polar Atlântica, identificada pelo nº 4, penetra pelo corredor de terras baixas, 

da área central da América do Sul, atingindo o Pantanal e a Amazônia Ocidental, provocando quedas bruscas da 

temperatura. 

 

38ª Questão: Agrupar ou dividir? No período que vai da Guerra Fria à Nova Ordem Mundial, os países se agrupam (ou 

se dividem) com o objetivo de orientar a geopolítica e a economia mundial.  

Sobre os principais agrupamentos dos países podemos destacar que: 

I - O Grupo dos Sete ou G-7 se originou no período da Guerra Fria, reunido as sete maiores economias mundiais: 

Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá e Japão.  

II - O Grupo dos Sete é atualmente o bloco mais poderoso pois, reúne os países com os maiores valores de produção do 

globo e não existindo divergências quanto aos temas tratados, sejam eles referentes às questões econômicas 

mundiais ou ambientais. 

III -  Com o crescimento econômico da China e de outros países como Brasil e Índia entre outros, em 1999 é criado o 

Grupo dos Vinte ou G-20, os países que juntos respondem por 90% do PIB do planeta, 80% do comércio global e 

2/3 da população mundial. 

IV - A Rússia em 1997 foi admitida como um país membro do Grupo dos Sete, que passou a denominar G-8, não em 

razão do seu desenvolvimento econômico mas, principalmente por ser uma potência bélica nuclear. 

 

 



Estão corretas as proposições: 

a) Todas as proposições estão corretas. 

b) II e IV 

c) II, III e IV 

d) I e II 

e) I, III e IV 

 

39ª Questão: Sobre o processo industrial brasileiro, sua evolução e características atuais, todas as características estão 

corretas, EXCETO: 

a) O exemplo mais atual de fusão de empresas no Brasil é representado pela formação da BRF Brasil Foods, fusão dos 

grupos Sadia e Perdigão. 

b) Atualmente no Brasil, como na maior parte dos países, devido ao fenômeno da globalização, há uma maior 

predominância da PEA (População Econômica Ativa) empregada no setor secundário, o que caracteriza uma 

economia informal. 

c) A dispersão industrial que se verifica atualmente, no espaço brasileiro, foi favorecido em parte, pela chamada 

“guerra fiscal” travada entre estados e municípios. 

d) Uma das características marcantes do processo industrial, na atualidade, é a dispersão espacial das empresas e a 

concentração financeira, com a fusão de empresas. 

e) Uma tendência marcante do processo de industrialização atual é a formação de pólos tecnológicos próximos aos 

centros universitários e de pesquisas. Como exemplo, podemos destacar a região de Campinas, que concentra 

empresas eletrônicas, de telecomunicações, de biotecnologia e conta com importantes centros universitários, como 

a UNICAMP. 

 

40ª Questão: O impacto das ações humanas nas paisagens naturais do Brasil vem aumentando nos últimos anos. Os 

ecossistemas brasileiros já sofreram e ainda sofrem sérias interferência humanas ocasionando a sua degradação. Em um 

dos ecossistemas brasileiros os principais problemas ambientais são: 

I - Aumento das queimadas para a renovação das pastagens. 

II - Contaminação das águas devido ao uso intenso e indiscriminado de agrotóxicos nos cultivos de exportação 

próximos. 

III - Destruição das matas ciliares ocasionando o assoreamento do leito dos rios pela erosão de suas margens. 

IV - A extração mineral com a contaminação das águas por metais pesados. 

V - A caça e a pesca ilegais. 

 

Estamos nos referindo aos impactos ambientais no ecossistema: 

a) Do Pantanal 

b) Dos Mangues 

c) Das Araucárias 

d) Das Restingas 

e) Da Caatinga 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICO  

41ª Questão: De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciárias de Santa Catarina, NÃO constitui uma 

fração da Seção Judiciária de Santa Catarina: 

a) Subseção 

b) Região 

c) Vara 

d) Comarca 

e) Distrito 

 

 

 



42ª Questão: A alteração do número de membros do Tribunal de Justiça de Santa Catarina depende de proposta do: 

a) Conselho da Magistratura 

b) Tribunal Pleno 

c) Governador do Estado 

d) Assembléia Legislativa Estadual 

e) Conselho de Justiça 

 

43ª Questão: No Estado de Santa Catarina, NÃO constitui a Magistratura de 1º (primeiro) Grau: 

a) Juiz de Direito de entrância inicial 

b) Juiz de Direito de entrância final 

c) Juiz de Direito de entrância especial 

d) Juiz de Direito de entrância intermediária 

e) Juiz Substituto 

 

44ª Questão: No âmbito do Poder Judiciário Catarinense, o julgamento dos processos instaurados contra os oficiais 

militares por crimes militares definidos por lei compete: 

a) Ao Conselho Permanente de Justiça 

b) Ao Conselho da Magistratura Militar 

c) Ao Tribunal de Justiça Militar 

d) Ao Conselho Especial de Justiça 

e) À Corregedoria da Justiça Militar 

 

45ª Questão: Segundo o Código de Divisão e Organização Judiciárias estadual, as Casas da Cidadania devem ser 

instaladas prioritariamente: 

a) Em Municípios que não sejam sede de Comarca. 

b) Em Municípios que não possuam Justiça de Paz. 

c) Em Municípios com baixo índice populacional. 

d) Em Municípios com baixa renda per capita. 

e) Em Municípios com alto índice de analfabetismo e mortalidade infantil. 

 

46ª Questão: No Estado de Santa Catarina, NÃO constitui um requisito para ser um Juiz de Paz: 

a) Não exercício de atividade político-partidária. 

b) Possuir escolaridade de nível superior. 

c) Ter bons antecedentes. 

d) Possuir maioridade civil. 

e) Ter nacionalidade brasileira. 

 

47ª Questão: Nos chamados “acidentes de consumo”, qual dos fornecedores não é considerado responsável “direto”, 

mas “subsidiário” em relação aos danos causados à saúde do consumidor: 

a) O fabricante 

b) O construtor 

c) O montador 

d) O criador 

e) O comerciante 

 

 

 

 

 

 



48ª Questão: De acordo com o Código do Consumidor, é correto afirmar em relação ao direito de reclamar por vícios 

aparentes: 

a) Caduca em 90 (noventa) dias tratando-se do fornecimento de produtos não duráveis. 

b) Caduca em 30 (trinta) dias tratando-se do fornecimento de produtos não duráveis. 

c) Prescreve em 30 (trinta) dias tratando-se do fornecimento de produtos duráveis. 

d) Prescreve em 90 (noventa) dias tratando-se do fornecimento de produtos não duráveis. 

e) Caduca em 30 (trinta) dias tratando-se do fornecimento de produtos duráveis. 

 

49ª Questão: As normas que regem o Código do Consumidor Brasileiro são de ordem pública e: 

a) Interesse coletivo 

b) Interesse difuso 

c) Interesse homogêneo 

d) Interesse econômico 

e) Interesse social 

 

50ª Questão: No Direito Administrativo, o ato de desapropriação de um imóvel para fins de utilidade pública 

representa um típico ato de: 

a) Gestão 

b) Punição 

c) Império 

d) Arbítrio 

e) Expediente 

 

51ª Questão: No âmbito do Direito Administrativo, a autoridade que embora competente para praticar determinado ato 

administrativo, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das suas finalidades administrativas, comete : 

a) Usurpação de poder 

b) Excesso de exação 

c) Avocação de poder 

d) Abuso de poder 

e) Delegação de poder 

 

52ª Questão: No Direito Administrativo, a faculdade que dispõe a Administração Pública de restringir o uso e o gozo 

de direitos individuais em benefício da coletividade, denomina-se: 

a) Poder de polícia 

b) Poder disciplinar 

c) Poder regulador 

d) Poder hierárquico 

e) Poder discricionário 

 

53ª Questão: Constitui a fonte primária do Direito Administrativo: 

a) A lei 

b) A analogia 

c) A jurisprudência 

d) A doutrina 

e) Os usos e costumes 

 

 

 

 

 



54ª Questão: Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, a remuneração paga ao 

funcionário pelo exercício do cargo corresponde: 

a) Ao salário e abonos. 

b) Apenas aos vencimentos. 

c) Apenas às vantagens pecuniárias. 

d) Ao soldo e ajudas de custo. 

e) Ao vencimento e vantagens pecuniárias. 

 

55ª Questão: Na aquisição de bens e serviços por parte da Administração Pública, a “tomada de preços”  configura 

uma modalidade de: 

a) Concorrência 

b) Licitação 

c) Concurso 

d) Convite 

e) Leilão 

 

56ª Questão: Na afirmação abaixo, preencha os espaços vazios com as respostas corretas segundo o Código Civil, 

constantes em uma das alternativas dadas: 

“Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são __________ e __________, não  podendo o 

seu exercício sofrer qualquer limitação __________”. 

a) Indelegáveis   -   imprescritíveis   -   voluntária 

b) Inegociáveis   -   involuntários   -   alheia 

c) Irrenunciáveis   -   imprescritíveis   -   alheia 

d) Intransmissíveis   -   irrenunciáveis   -   voluntária 

e) Impreteríveis   -   irrenunciáveis   -   indevida 

 

57ª Questão: No que tange às “obrigações solidárias”, é correto afirmar segundo dispõe o Código Civil: 

a) Não se presumem, resultam apenas da lei. 

b) Resultam somente da vontade das partes. 

c) Não se presumem, podem resultar da vontade das partes. 

d) Presumem-se desde que resultem da lei. 

e) Presumem-se quando resultam da lei, não se presumindo quando  resultam da vontade das partes. 

 

58ª Questão: De acordo com o Código Civil, NÃO constitui uma das formas de extinção das obrigações: 

a) Confissão 

b) Novação 

c) Compensação 

d) Assunção de dívida 

e) Remissão de dívida 

 

59ª Questão: Segundo o Código Civil, o prazo de quatro anos para o interessado pleitear a anulação de negócio jurídico 

originado de coação é considerado: 

a) Decadencial 

b) Peremptório 

c) Preclusivo 

d) Condicional 

e) Prescritivo 

 

 

 

 



60ª Questão: De acordo com a lei civil, o fato jurídico naqueles negócios que independem de forma especial podem ser 

provados por alguns meios, EXCETO: 

a) Pela presunção 

b) Pela perícia 

c) Pela confissão 

d) Pelo documento 

e) Pelo silêncio 

 

61ª Questão: NÃO constitui um dos casos de extinção do processo civil “com resolução de mérito”: 

a) Reconhecimento da prescrição pelo juiz. 

b) Transação das partes. 

c) Desistência da ação pelo autor. 

d) Rejeição do pedido do autor pelo juiz. 

e) Reconhecimento da procedência do pedido pelo réu. 

 

62ª Questão: À luz do Código de Processo Civil, aquele que no curso do processo prossegue em obra embargada, 

comete: 

a) Justificação 

b) Atentado 

c) Nunciação de obra nova 

d) Protesto 

e) Interdito proibitório 

 

63ª Questão: Em relação aos recursos cíveis, é correto afirmar: 

a) A insuficiência no valor do preparo implica em automático reconhecimento da deserção. 

b) O agravo retido depende de preparo, não se incluindo neste as despesas de porte e retorno. 

c) A apelação de sentença proferida em processo cautelar possui efeito devolutivo e suspensivo. 

d) Exceto nos embargos de declaração, o prazo ordinário para interposição dos demais recursos admissíveis é de 15 

(quinze) dias. 

e) O recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for declarado deserto ou inadmissível. 

 

64ª Questão: É INCORRETO afirmar em relação à reconvenção: 

a) Deve ser processada em apenso aos autos principais. 

b) Deve ser oferecida simultaneamente com a contestação. 

c) A desistência da ação pelo autor reconvindo não obsta o seu prosseguimento. 

d) Deve ser julgada na mesma sentença da ação de que se originou. 

e) A intimação do autor reconvindo para contestá-la dá-se na pessoa de seu procurador. 

 

65ª Questão: No processo penal, em geral naqueles crimes de ação pública não intentada pelo Ministério Público no 

prazo legal, o ofendido decai do direito de queixa ou representação no prazo de: 

a) 30 (trinta) dias contados do dia em que se encerrou o inquérito policial. 

b) 06 (seis) meses contados do dia em que o inquérito policial retornou à delegacia de origem. 

c) 06 (seis) meses contados do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 

d) 30 (trinta) dias contados do dia que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. 

e) 30 (trinta) dias contados do dia em que for determinado o arquivamento do inquérito policial. 

 

 

 

 

 

 



66ª Questão: Em relação ao habeas corpus é INCORRETO afirmar: 

a) Pode ser impetrado pelo Ministério Público. 

b) Sendo concedido em virtude de nulidade do processo, este não poderá ser renovado. 

c) Pode ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem. 

d) Da decisão ou sentença que o conceder ou negar, cabe recurso em sentido estrito. 

e) Os juízes têm competência para expedir de ofício a respectiva ordem quando no curso do processo verificarem que 

alguém está na iminência de sofrer coação ilegal. 

 

67ª Questão: Analise a alternativa que contém a afirmação correta: 

a) Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. 

b) A lei penal posterior que venha a favorecer o réu não se aplica se o mesmo já houver sido julgado. 

c) Diz-se doloso o crime quando o agente dá causa ao resultado por imprudência ou imperícia. 

d) Cessando a duração da lei penal temporária, a mesma não pode ser aplicada aos fatos praticados durante a sua 

vigência. 

e) Não há crime quando o agente pratica o fato em razão de embriaguez involuntária completa proveniente de caso 

fortuito ou força maior. 

 

68ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA conforme o Código Penal: 

a) No homicídio doloso a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 

(quatorze) anos. 

b) O aborto praticado por médico para salvar a vida da gestante não é punido. 

c) O homicídio culposo é punido com detenção de 01 (um) a 03 (três) anos. 

d) No homicídio culposo o juiz pode deixar de aplicara a pena se as conseqüências da infração atingirem o próprio 

agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. 

e) No homicídio doloso a pena é aumentada de ¼ (um quarto) se o crime resulta de inobservância de regra técnica da 

profissão. 

 

69ª Questão: Assinale a alternativa correta: 

a) A rixa é um crime contra a honra. 

b) A difamação é um crime contra a fé pública. 

c) A ocultação de cadáver é um crime contra a pessoa. 

d) O incêndio é um crime contra a incolumidade pública. 

e) O seqüestro é um crime contra o patrimônio. 

 

70ª Questão: São crimes contra a “paz pública”: 

a) Moeda falsa e charlatanismo 

b) Incitação ao crime e quadrilha ou bando 

c) Ato obsceno e rufianismo 

d) Genocídio e epidemia 

e) Ameaça e calúnia 

 

71ª Questão: NÃO constitui um típico crime praticado por “funcionário público” contra a Administração Pública: 

a) Prevaricação 

b) Peculato culposo 

c) Condescendência criminosa 

d) Advocacia administrativa 

e) Usurpação de função pública 

 

 

 

 



72ª Questão: Assinale a alternativa que contém o crime que tem como pena restritiva de liberdade a reclusão: 

a) Falso testemunho 

b) Fraude processual 

c) Patrocínio infiel 

d) Abandono de função 

e) Desobediência 

 

73ª Questão: O funcionário público chefe de setor, que no banheiro da repartição, força conjunção carnal com mulher 

funcionária, mediante grave ameaça, comete:   

a) Assedio sexual 

b) Favorecimento pessoal 

c) Estupro 

d) Exploração de prestigio  

e) Atentado ao pudor mediante fraude  

 

74ª Questão: No direito penal, NÃO constitui uma causa de extinção da punibilidade: 

a) O perdão da vítima nos crimes de ação pública. 

b) A renúncia ao direito de queixa nos crimes de ação privada. 

c) A concessão de anistia ou indulto. 

d) A prescrição. 

e) A retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso. 

 

75ª Questão: Assinale a alternativa que contém um crime de ação privada que se processa mediante queixa: 

a) Extorsão mediante seqüestro. 

b) Aborto provocado por terceiro. 

c) Violação de sepultura. 

d) Violação de direito autoral. 

e) Instigação ao suicídio. 

 

76ª Questão: NÃO constitui uma causa de exclusão de antijuridicidade ou de ilicitude: 

a) O estado de necessidade. 

b) A legítima defesa. 

c) O desconhecimento da lei penal. 

d) O estrito cumprimento do dever legal. 

e) O exercício regular de direito. 

 

77ª Questão: Assinale a alternativa que contém a afirmação FALSA: 

a) Os processos sujeitos ao segundo grau de jurisdição não ficarão prejudicados se o juiz, na sentença, omitir a 

determinação da sua remessa. 

b) Os conflitos entre os diversos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina são decididos pelo 

Tribunal Pleno. 

c) A Polícia Judiciária não é um órgão de apoio do Poder Judiciário catarinense. 

d) No Tribunal de Justiça catarinense, o incidente de falsidade será processado perante o seu Presidente, consoante as 

normas do Código de Processo Civil. 

e) Na revisão criminal julgada procedente, o Tribunal pode alterar a classificação da infração ou também modificar a 

pena. 

 

 

 

 

 



78ª Questão: Analise se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que contém a 

resposta correta correspondente: 

I - No âmbito dos juizados especiais cíveis, é de 02 (dois) dias o prazo para interposição de embargos de declaração, a 

contar da ciência da decisão. ( ___ ) 

II - No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é permitido o debate oral em agravo de instrumento interposto de decisão 

proferida em mandado de segurança. ( ___ ) 

III -  Da decisão do Relator que cause gravame à  parte  cabe  o  chamado agravo regimental no prazo de 10 (dez) 

dias.  ( ___ ) 

IV - A Academia Judicial é um Órgão de Apoio do Poder Judiciário de Santa Catarina. ( ___ ) 

V - O Ministério Público é um Órgão de Colaboração do Poder Judiciário. ( ___ ) 

 

a) I-V   -   II-F   -   III-F   -   IV-F   -   V-V. 

b) I-F   -   II-V   -   III-F   -   IV-V   -   V-F. 

c) I-F   -   II-F   -   III-V   -   IV-V   -   V-V. 

d) I-V   -   II-V   -   III-V   -   IV-F   -   V-F. 

e) I-F   -   II-F   -   III-V   -   IV-V   -   V-F. 

 

79ª Questão: Nas alternativas abaixo somente uma está correta. Assinale qual é: 

a) Nas ações que tramitam nos juizados especiais cíveis, os embargos de declaração interpostos da sentença 

interrompem o prazo para recurso. 

b) Na Ação Civil Pública o juiz pode conceder liminar com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a apelação. 

c) Da sentença que julgar a Ação Popular cabe apelação com efeito suspensivo. 

d) No âmbito dos juizados especiais cíveis o réu pode apresentar defesa na forma de contestação, exceção ou 

reconvenção. 

e) A Ação Popular proposta para anular atos lesivos ao patrimônio público prescreve em 10 (dez) anos e pode ser 

proposta por qualquer cidadão. 

 

80ª Questão: Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa que contém a resposta correta, segundo a legislação 

de regência: 

I - A pessoa com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos é considerada uma pessoa idosa. 

II - Considera-se criança a pessoa com idade igual ou superior a 14 (quatorze) anos de idade. 

III -  Considera-se absolutamente incapaz a pessoa menor de 16 (dezesseis) anos de idade. 

IV - Qualquer pessoa  menor de 18 (dezoito) anos de idade é considerada absolutamente incapaz. 

V - Considera-se adolescente a pessoa com 16 (dezesseis) anos de idade. 

 

a) Apenas as afirmações I, III e V estão corretas 

b) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas 

c) Apenas as afirmações II, III e V estão corretas 

d) As afirmações III e V estão erradas 

e) As afirmações I e IV estão erradas 

 

81ª Questão: Aplicando-se a legislação de regência pertinente, é correto afirmar: 

a) A relação patrão-empregado doméstico constitui uma relação de consumo do tipo prestação de serviço. 

b) Somente pessoas maiores de 12 (doze) anos de idade podem ser consideradas consumidoras. 

c) Somente pessoas maiores de 18 (dezoito anos) de idade podem figurar na relação de consumo como fornecedores. 

d) A pessoa idosa que adquire produtos para revendê-los é considerada consumidor por equiparação. 

e) Uma criança que utiliza um brinquedo emprestado é considerada consumidora deste brinquedo. 

 

 

 

 



82ª Questão: No que se refere a processos e recursos perante o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça, é correto afirmar: 

a) O Recurso Extraordinário tem efeito devolutivo e suspensivo. 

b) Em habeas corpus originário, havendo empate prevalece o voto do relator. 

c) Nas ações penais públicas originárias, o Ministério Público tem prazo de 10 (dez) dias para oferecer a denúncia. 

d) É embargável a decisão da Turma que, Recurso Especial, divergir de outra Turma. 

e) Da decisão do relator que negar seguimento ao Agravo de Instrumento não cabe recurso, apenas Reclamação ao 

respectivo órgão julgador, na forma e casos previstos no respectivo Regimento Interno do Tribunal. Segundo o 

Estatuto da Advocacia. 

 

83ª Questão: Segundo o Estatuto da Advocacia, é correto afirmar: 
a) Os autos de processos findos podem ser retirados por advogado mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 (dez) 

dias. 

b) A impetração de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal é ato privativo de advogado. 

c) Os honorários fixados em sentença pertencem ao advogado, devendo a sua execução ser processada em ação 

autônoma. 

d) O advogado substabelecido com reserva de iguais poderes pode cobrar honorários sem intervenção daquele que lhe 

substabeleceu. 

e) Estando concluso o processo, o advogado mesmo com procuração nos autos, não pode examiná-los nem tomar 

apontamentos. 

 

84ª Questão: No processo civil comum, em geral os prazos para interposição de recursos é de 15 (quinze dias), sendo 

uma exceção a esta regra quando se tratar de: 

a) Apelação 

b) Embargos infringentes 

c) Embargos de divergência 

d) Agravo retido 

e) Recurso extraordinário 

 

85ª Questão: Se numa ação de reparação de danos há litisconsórcio de cinco autores idosos representados por um único 

procurador e, em litisconsórcio passivo, figuram duas empresas com procuradores distintos, o prazo para os autores e as 

rés recorrerem será, respectivamente: 

a) Em dobro para autores e rés. 

b) Em dobro para os autores e em quádruplo para as rés. 

c) Em quádruplo para autores e em dobro para as rés. 

d) O previsto em lei para os autores e em quádruplo para as rés. 

e) O previsto em lei para os autores e em dobro para as rés. 

 

86ª Questão: É correto afirmar em relação ao instituto da adoção, conforme as definições legais específicas: 

a) Um idoso pode adotar uma criança. 

b) Um adolescente pode adotar outro adolescente. 

c) Um adolescente pode adotar um idoso. 

d) Um idoso não pode adotar um adolescente. 

e) Uma criança pode adotar outra criança. 

 

 

 

 

 

 



87ª Questão: Segundo a Constituição Federal, a Ordem Econômica é fundada na valoração do trabalho humano e na 

livre iniciativa  observados alguns princípios, NÃO se incluindo entre estes: 

a) A livre concorrência. 

b) A função social da propriedade. 

c) A integração econômica com os povos latino-americanos. 

d) A defesa do consumidor. 

e) A redução das desigualdades regionais e sociais. 

 

88ª Questão: Em relação ao Sistema Tributário Nacional, é correto afirmar: 

a) As taxas podem ter base de cálculo própria de impostos. 

b) A aplicação dos recursos provenientes da cobrança de empréstimos compulsórios não é necessariamente vinculada 

à despesa que fundamentou a sua instituição. 

c) Os Municípios não podem instituir contribuição de melhoria. 

d) Os empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública podem ser 

instituídos pela União mediante lei complementar. 

e) É vedada a cobrança na fatura de consumo de energia elétrica de contribuição instituída pelo Município para 

custear o serviço de iluminação pública. 

 

89ª Questão: Nas infrações penais comuns, o Presidente da República deve ser submetido a julgamento perante: 

a) O Senado Federal 

b) A Câmara dos Deputados 

c) O Congresso Nacional 

d) O Superior Tribunal de Justiça 

e) O Supremo Tribunal Federal 

 

90ª Questão: Na afirmação abaixo, preencha os espaços vazios segundo preconiza a Constituição Federal e indique a 

alternativa correta: 

“A ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal deve ser julgada originariamente pelo 

_____________, tendo legitimidade para propô-la _________________.” 

 

a) Supremo Tribunal Federal   -   a Mesa do Senado Federal 

b) Superior Tribunal de Justiça   -   a Ordem dos Advogados do Brasil 

c) Superior Tribunal de Justiça   -   o Presidente da República 

d) Supremo Tribunal Federal   -   qualquer Partido Político 

e) Superior Tribunal de Justiça   -   Procurador Geral do Estado 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 

OBSERVAÇÕES: 

I - A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação de pressionar o botão 

esquerdo do mouse. 

II - Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração padrão em português do 

Brasil, quando existir. 

 

91ª Questão: Assinale a alternativa que contém SOMENTE tipos de contas de usuário disponíveis no Windows 7: 

a) Padrão e Avançado 

b) Administrador e Visitante 

c) Padrão e Administrador 

d) Básico e Convidado 

e) Usuário local e Usuário da rede 

 



92ª Questão: Considere a existência de um arquivo chamado “resumo.doc”, feito no Word. Assinale a alternativa que 

representa o que acontece quando um usuário, utilizando o Windows Explorer, tenta renomear esse arquivo para 

“resumo.xyz”, considerando que o arquivo NÃO ESTÁ aberto no Word: 

a) É exibida uma mensagem informando que a operação não é possível, pois a extensão “xyz” não é reconhecida pelo 

Windows. 

b) É exibida uma mensagem informando que a operação não é possível, pois o arquivo está aberto. 

c) O arquivo é aberto no Word.  

d) O Windows Explorer é fechado. 

e) É exibida uma mensagem informando que se a extensão de um nome de arquivo for alterada, o arquivo poderá se 

tornar inutilizável e perguntando se o usuário confirma a alteração. 

 

93ª Questão: Utilizando o Word, a ação de pressionar a tecla “CTRL” e, mantendo-a pressionada, pressionar a tecla 

“B” (CTRL+B) faz com que: 

a) Seja acionado o procedimento de abrir um documento. 

b) Seja criado um novo documento em branco. 

c) Seja acionado o procedimento de salvar o documento. 

d) O texto selecionado seja formatado em itálico. 

e) O documento seja enviado para a impressora. 

 

94ª Questão: Sobre a opção de visualização de impressão de um documento no Word é correto afirmar que: 

a) Para exibir a visualização de impressão, é obrigatório que uma impressora esteja conectada ao computador. 

b) Em um documento com várias páginas, todas são mostradas ao mesmo tempo na visualização de impressão, não 

sendo possível visualizar apenas uma página de cada vez. 

c) É possível ampliar ou reduzir o tamanho da visualização de impressão usando o controle de zoom. 

d) A visualização de impressão exibe somente a primeira e a última página do documento, não sendo possível 

visualizar as outras. 

e) A visualização de impressão somente pode ser acessada (exibida) a partir da opção “Visualizar” do menu “Outras 

Ferramentas” do Word. 

 

ATENÇÃO: As questões 95ª e 96ª referem-se à seguinte imagem do aplicativo MS-EXCEL 2007, em português, na 

sua configuração padrão, o qual será denominado apenas “Excel”. 

 

 
 

95ª Questão: Considere que o usuário seleciona a célula C8 e aplica a ela a fórmula =SOMA(Vendas!D2:D7) . Esse 

procedimento faz com que essa célula exiba: 

a) A soma dos valores das células C2 a C7 da planilha “Produção”. 

b) A soma dos valores das células D2 a D7 da planilha “Vendas”. 

c) Uma mensagem de erro informando que a função “Vendas” não existe no Excel. 

d) O valor “100%”. 

e) A soma dos valores das células C2 a D7 da planilha “Produção”. 

 



96ª Questão: O valor da célula D3 foi obtido através da aplicação da fórmula =C3/$C$8. A presença do sinal de cifrão 

($) nessa fórmula indica que: 

a) O resultado da fórmula será convertido para o formato “moeda”. 

b) A fórmula só será aplicada se a célula C8 contiver valores numéricos. 

c) A fórmula contém uma referência absoluta. Assim, mesmo que a célula seja copiada para outro local da planilha, a 

parte depois da barra permanecerá sendo “$C$8”. 

d) O resultado da fórmula será convertido automaticamente para o formato “percentual”. 

e) Cada vez que a planilha for aberta, será aplicado ao resultado da fórmula o valor de cotação do dólar comercial do 

dia. 

 

97ª Questão: Em segurança da informação, “assinatura digital” diz respeito a: 

a) Ação de digitalizar uma assinatura em papel e incluí-la em documentos eletrônicos. 

b) Uma tecnologia que permite dar garantia de integridade a autenticidade a arquivos eletrônicos, através da aplicação 

de operações criptográficas e da utilização de chaves. 

c) Ação de escrever sobre a tela de um computador com uma caneta especial. 

d) Uma tecnologia que permite a digitalização das impressões digitais do usuário. 

e) Ação de digitar o nome completo do usuário no momento de escrever uma mensagem de e-mail. 

 

98ª Questão: Sobre a utilização de arquivos anexos em mensagens de e-mail, assinale a alternativa correta: 

a) Não é possível enviar arquivos anexos por e-mail. 

b) Só é permitido anexar arquivos em novas mensagens de e-mail, não sendo possível, por exemplo, anexá-los ao 

responder ou encaminhar mensagens existentes. 

c) Não é possível anexar arquivos no formato “.JPG”. 

d) Ao receber uma mensagem com arquivo anexo, é possível salvar esse arquivo em seu computador. 

e) Para reduzir a lentidão da rede, os programas de e-mail só permitem anexar arquivos com tamanho inferior a 100 

Kb. 

 

99ª Questão: Sobre a utilização de assinaturas em mensagens de e-mail utilizando o Windows Live Mail, analise as 

afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: 

I - Só é permitido incluir assinatura em novas mensagens de e-mail, não sendo possível, por exemplo, fazê-lo ao 

responder ou encaminhar mensagens existentes. 

II - É permitida a utilização de comandos HTML na criação de assinaturas. 

III - É possível criar mais de uma assinatura para a mesma conta de e-mail. 

 

a) Somente as afirmativas II e III estão corretas 

b) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

c) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

d) Todas as afirmativas estão corretas 

e) Todas as afirmativas estão incorretas 

 

100ª Questão: Ao ser executado, o Internet Explorer tenta exibir a página inicial para a qual está configurado. 

Imediatamente após exibi-la, sem que tenha sido ainda realizada qualquer navegação, o que acontece com o botão 

“Voltar” do navegador?  

a) Ao ser clicado, exibe a página da Microsoft 

b) Ao ser clicado, encerra o Internet Explorer 

c) Ao ser clicado, reinicia o computador 

d) Ao ser clicado, exibe uma mensagem de erro 

e) Está desabilitado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
����-------------------------------- RECORTE-O E LEVE-O CONSIGO ----------------------------------------- 
 

 G A B A R I T O 

1 A 2 D 3 B 4 A 5 E 6 A 7 C 8 B 9 D 10 B 

11 D 12 B 13 C 14 D 15 A 16 D 17 E 18 C 19 C 20 B 

21 C 22 E 23 D 24 B 25 C 26 D 27 B 28 D 29 A 30 C 

31 E 32 A 33 E 34 E 35 B 36 E 37 A 38 E 39 B 40 A 

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

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

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

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

81 E 82 D 83 A 84 D 85 E 86 A 87 C 88 D 89 E 90 A 

91 C 92 E 93  C 94 C 95 B    96 C 97 B    98  D 99 A 100 E 

Atenção: O Caderno de Prova e o Gabarito serão divulgados no dia 13 de dezembro, 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.  

 




