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

CADERNO DE PROVA

OFICIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. O

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

2. O

cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este

caderno de prova contém 100 questões, todas com cinco alternativas. Para cada questão
existe apenas UMA resposta certa. O caderno de prova só será trocado se apresentar
problema de impressão.

4. O

caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.

5. A

tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta
que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da
prova.

6. Durante

a aplicação da prova NÃO serão fornecidas quaisquer informação acerca das questões
apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato deverá apresentálo em tempo hábil no Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça.

7. Preencha

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

8. Na

página de número 19, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu
gabarito. Recorte-a e leve-a consigo.

9. A

duração da prova é de cinco horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorrida uma hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova
deverão retirar-se da sala simultaneamente.

10.

A prova e o gabarito serão divulgados no dia 31 de agosto, após as 16 (dezesseis) horas, no
sítio do Tribunal de Justiça www.tjsc.jus.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O
resultado NÃO será fornecido por telefone.

FLORIANÓPOLIS, 29 de Agosto de 2010.
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LÍNGUA PORTUGUESA

de assistência médica na modalidade
individual.
É importante a consumidora se certificar
de que nada lhe faltará.
A operadora de saúde deixou de lhe
mandar a fatura mensal.
A senhora recorreu ao Juizado Especial
Cível a fim de obrigar a empresa X a lhe
indenizar pelo incômodo.
Ao reencontrar a velha tia, beijou-lhe as
mãos com reverência.

1ª Questão: Aponte a sequência contendo
somente palavras que NÃO levam acento
gráfico:
a) bonus – tiquete – noctivago – herois –
hamburguer
b) bilis – folder – fieis – germen – humus
c) conteiner – orfã – protons – futil – interim
d) abdome – hifens – rubrica – sutil – mister
e) polen – video – credulo – cortex – pantano

b)

2ª Questão: A falta de uma crase constitui
erro apenas na alternativa:
a) A Corregedoria Interna da PM pediu a
Justiça a prisão preventiva do sargento e do
cabo.
b) Até as 13 horas de ontem o sargento não
havia se apresentado.
c) Segue a manchete: Presidente submetido a
cirurgia de emergência!
d) Essas
unidades
habitacionais
são
destinadas a famílias que ocupavam áreas
ribeirinhas.
e) Eu disse a Rita que iria viajar no fim de
semana.

6ª Questão: “A casa lembra uma fazenda. Tem
fogão à lenha, passarinhos cantando no jardim,
jardim florido e uma bucólica varanda.
Oferece-se pão de queijo e café para o lanche
da tarde. No dia da chegada, um suco de
mangaba dá as boas-vindas.” Assinale a
proposição INCORRETA em relação ao
texto:
a) O gerúndio “cantando” equivale a uma
oração adjetiva: que cantam.
b) A palavra “bucólica” tem o sentido de
campestre.
c) A terceira oração (Oferece-se...) está na
voz passiva.
d) O predicado da segunda oração (Tem...) é
verbo-nominal.
e) Em “boas-vindas” o hífen foi usado
corretamente.

3ª Questão: No período “No último domingo,
as crianças e adolescentes que participaram do
curso
encontraram-se
para
uma
confraternização”, os termos grifados exercem
a função sintática de:
a) sujeito da oração principal
b) sujeito da oração subordinada
c) complemento nominal
d) adjunto adnominal
e) predicativo do sujeito
4ª Questão: Assinale a alternativa em que há
erro gramatical:
a) As milhares de árvores plantadas todos
anos nessa área são nossa recompensa.
b) Nenhum dos dois rapazes tinha habilitação
para pilotar o veículo.
c) Não se fazem mudanças sem o
engajamento da sociedade.
d) Já foram identificadas na região 325
espécies de aves e outras 77 de mamíferos.
e) Os parques estaduais receberão, graças ao
apoio da iniciativa privada, seis milhões de
novas mudas.

c)
d)
e)

7ª Questão: Na frase “Dos desafios, talvez o
maior deles seja uma distribuição mais
equilibrada das riquezas”, os termos grifados
são respectivamente:
a) preposição – substantivo – adjetivo
b) advérbio – substantivo – adjetivo
c) advérbio – pronome – adjetivo
d) preposição – pronome – verbo
e) advérbio – substantivo – conjunção
8ª Questão: Indique a frase que apresenta
infração às regras gramaticais:
a) Obtiveram-se alguns pontos extras sem
maior esforço.
b) Tratam-se de decisões irrevogáveis.
c) Tratam-se apenas doenças não contagiosas
naquele hospital.
d) Ou acaba-se com as pragas ou elas
acabarão com a plantação.
e) Vende-se apartamento bem localizado.

5ª Questão: Qual a proposição em que o
pronome oblíquo em negrito não atende às
regras de uso em conformidade com a normapadrão:
a) Está exigindo que a antiga empresa de
plano de saúde lhe disponibilize contrato
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9ª Questão: “Ao meio-dia e ____ ,
encontrando a porta da lancheria _____ aberta,
Joana entrou e pediu ____ grama de sal e
_____ porção de sanduíche.” O texto fica
gramaticalmente correto com a inserção de:
a) meia – meio – meia – meia
b) meio – meia – meio – meia
c) meia – meia – meia – meia
d) meia – meio – meio – meia
e) meio – meio – meio – meio
10ª Questão: Marque a frase que NÃO
contém erro gramatical:
a) Dois anos atrás, quando o governo
resolveu intervir, Paritinha era uma
minivila entregue à pobreza.
b) A muito a ser feito para reduzir a
informalidade.
c) Não há crise à vista e não haverão
mudanças bruscas de humor no mercado
internacional.
d) Em 2000, só 11,1% desses investimentos
se
originou
nas
economias
em
desenvolvimento.
e) A época, órgãos oficiais vieram contar 67
mil garimpeiros nas minas.
11ª Questão: NÃO há sinonímia em:
a) amistoso – amigável
b) belicoso – aguerrido
c) hipossuficiente – independente
d) indigente – necessitado
e) vulnerável – frágil
12ª Questão: “Se V. Exa. _____ o que estão
fazendo mas não _____ seus ânimos, eles
poderão entender que já podem _____.” Para
que não encerre nenhum barbarismo, a frase
deve ser completada com as formas verbais da
alternativa:
a) ver – contiver – vim
b) vir – conter – vir
c) vir – contiver – vir
d) vier – contém – vir
e) ver – conter – vim
13ª Questão: “A autora faz críticas aos
programas de combate à pobreza emergenciais,
residuais e temporários por considerá-los
ineficazes.” É correto afirmar em relação a
esse texto:
a) A vírgula está isolando elementos de
diferente função gramatical.
b) A vírgula foi usada para separar elementos
de uma enumeração.
c) O emprego da vírgula está errado, pois
muda o sentido da frase.

d) Deveria ser colocada outra vírgula depois
da palavra pobreza.
e) O sentido da frase não será alterado se a
vírgula for eliminada.
14ª Questão: Indique em que frase a regência
verbal não se conforma às normas gramaticais:
a) Os presidenciáveis responderam às
perguntas dos telespectadores.
b) Assistimos aos jogos de futebol pela tevê
aberta.
c) O não pagamento implica a devolução do
produto.
d) Procedeu-se ao inquérito.
e) Obedeça a sinalização.
15ª Questão: Observe o uso das palavras
grifadas e aponte a alternativa ERRADA:
a) Não adianta tratar a criança e depois jogála no mesmo meio, porque nós somos
produtos do meio em que vivemos.
b) Não sei por que eles desistiram das aulas
de violão.
c) O promotor firma que isso acontece por
que falta investimento na área da criança e
do adolescente.
d) Nada fez para retomar o emprego, mesmo
porque ganhava muito pouco, dizia.
e) Os pais devem explicar por que o menino
não está vindo ao colégio.
16ª Questão: As normas de concordância
NÃO estão bem observadas na frase:
a) Revoga-se a Lei nº 02.010 e demais
disposições em contrário.
b) A opção deverá ser formalizada até o
último dia útil do mês, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.
c) A devolução do IR foi devida ao cálculo
incorreto das alíquotas.
d) Valeu a pena os esforços para a aplicação
integral das medidas socioeducativas.
e) Exige-se dos obrigados ou coobrigados
grau de notória solvência, conferido por
sua situação patrimonial e econômicofinanceira.
17ª Questão: “A situação da infância tem
estado
em
discussão
no
Brasil
_______________
de
duas
décadas.”
Completa-se corretamente o texto com:
a) acerca
b) a aproximadamente
c) faz
d) a mais
e) há cerca
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18ª Questão: Indique a alternativa que
apresenta (entre colchetes) análise ERRADA
do segmento grifado:
a) O Brasil se mantém como um dos países
mais atraentes para o investimento direto
estrangeiro. [adjunto adverbial de lugar]
b) Não é possível a remessa de lucros e
dividendos. [predicativo]
c) Os dois vão passar a disputar
acirradamente o mercado de imóveis.
[adjunto adverbial de modo]
d) As mudanças começaram a ser feitas em
2002. [adjunto adverbial de tempo]
e) O amor à pátria é o primeiro dos sensos
comuns. [complemento nominal]
19ª Questão: Completar corretamente as
lacunas: “Em resposta ___ críticas ___ redução
dos investimentos em segurança, ele partiu
para o ataque ___ todas as instituições. Em
contrapartida, no próximo dia 30, ___ 10
horas, será realizada uma caminhada pela paz.”
a) às – a – a – às
b) às – à – à – às
c) às – à – a – às
d) as – a – às – as
e) as – à – a – as
20ª Questão: Assinale o período em que o uso
de uma vírgula é gramaticalmente necessário:
a) Reza a regra-mor dos especialistas em
propaganda eleitoral que quem está na
frente nas pesquisas ou não deve ir a
debates com os adversários ou pelo menos
deve reduzir sua presença ao mínimo
indispensável.
b) O casarão Born foi residência do primeiro
prefeito de Biguaçu João Nicolau Born.
c) É um pouco lento mas eficiente o trabalho
das máquinas operadoras instaladas no
saguão.
d) No Brasil a preocupação com a
arborização das cidades começou quando
D. Pedro II convidou o paisagista Auguste
Glaziou para ocupar o cargo de diretor de
matas e jardins.
e) A entrevista do presidente Lula que o
prestigioso jornal madrilenho El País
publicou domingo é uma das mais
reveladoras da mentalidade do mais
popular líder político da história brasileira.

21ª Questão: “Esse índice é bom se
comparado com o dos países industrializados,
embora ele venha caindo de maneira
contínua.”
NÃO se pode substituir o segmento
sublinhado, sob pena de prejuízo ao seu
sentido original, por:
a) apesar de ele vir caindo
b) porquanto ele vem caindo
c) conquanto ele venha caindo
d) ainda que ele venha caindo
e) a despeito de ele vir caindo
22ª Questão: “As eleições vão acontecer daqui
___ três meses, mas as discussões
intrapartidárias começaram ____ bastante
tempo. Entretanto, não ___ como deixar de
constatar o irrealismo da legislação eleitoral,
que cria certas restrições a pretexto de
proporcionar igualdade de oportunidades a
todos quantos disputem mandato eletivo mas
tenham pouco ou nada _____ com a dinâmica
do processo político.” A sequência que
preenche corretamente as lacunas do texto é:
a) a – há – há – haver
b) há – há – a – há ver
c) a – a – a – haver
d) a – a – há – a ver
e) a – há – há – a ver
23ª Questão: Indique o período que contém
ERRO de pontuação:
a) Ministrado em duas fases – uma em São
Paulo e outra em Brasília –, o curso é
concorridíssimo (este ano as incrições
terminam em setembro, conforme edital
publicado em www.xxx.org).
b) São raros, mesmo, os dias de sol. Os de
calor, inexistentes.
c) O BRIC veio para ficar no cenário
internacional, e o próximo governo terá a
responsabilidade de dar continuidade ao
trabalho desenvolvido até aqui pelos quatro
países.
d) Não há como socorrer os governos sem
resgatar também seus principais credores;
os bancos, – pelo menos os grandes –
continuam sendo ajudados não só quando
especulam
irresponsavelmente
mas
também quando seus clientes, os governos
gastam mais do que podem, e se endividam
além da conta.
e) A epidemia de dengue já causou o maior
número de morte da história – pelo menos
55 – e é a segunda em total de casos –
69.148, perdendo apenas para a registrada
em 2007.
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24ª Questão: Indique o período em que a
colocação pronominal está INCORRETA:
a) Verificar-se-ão
as
irregularidades
apontadas.
b) O chefe do setor disse que fariam-se as
alterações imediatamente.
c) O juiz determinou que se arquivem os
autos.
d) É-me sumamente grato cumprimentar
Vossa Excelência.
e) Prometeu-lhe amor eterno e lhe disse que a
faria feliz.
25ª Questão: “Os fóruns muitas vezes exigem
uma customização que só o programador pode
atender.” É ERRADO afirmar:
a) A palavra customização é oxítona.
b) A palavra fóruns leva acento gráfico por
ser proparoxítona.
c) A palavra programador é polissílaba.
d) Pode-se dizer muita vez no lugar de muitas
vezes.
e) O advérbio só é monossílabo tônico.
26ª Questão: Analise as palavras grifadas e
aponte a alternativa que contém ERRO de
ortografia:
a) Execuções extrajudiciais no Brasil ainda
estão em nível inaceitável, diz a ONU.
b) O livro “90 anos do Clube Português”
conta histórias de ancestrais dos Ermírio de
Moraes e de outros luso-paulistanos.
c) A onça-pintada tem sido alvo de caçadas
no interior do Pará.
d) A exposição traz 250 fotos feitas com
câmaras escondidas em livros, guardachuvas e sapatos.
e) A intimação para contrarrazoar o recurso
foi publicada em 1º de abril de 2010.

28ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO
apresenta orações coordenadas:
a) Como queria ser juiz, dedicou-se para
valer aos estudos.
b) O partido conservador perdeu, pois obteve
20 votos aquém do necessário para a
maioria absoluta.
c) Varri chão, lavei banheiro, pagava pra
trabalhar.
d) Com a diminuição dos recursos, os
projetos se fragilizam e as ações se tornam
provisórias e descontinuadas.
e) O Estatuto da Criança e do Adolescente
trouxe muitos avanços, mas ainda se
buscam melhorias.
29ª Questão: Quanto ao uso da crase:
I.
O anúncio foi feito por meio da rede
de miniblogs Tweeter, à qual ele aderiu
duas semanas atrás.
II.
Estou esperando por você desde às 8
horas da manhã.
III.
Alguns investigadores preferiram
seguir a pista do dinheiro à da honra.
IV.
Cabe a cada um decidir o rumo que
dará à sua vida.
a) Somente as proposições II e IV estão
corretas.
b) Estão corretas somente as proposições I,
III e IV.
c) Estão corretas somente as proposições II,
III e IV.
d) Estão corretas somente as proposições I, II
e III.
e) Todas as proposições estão corretas.

27ª Questão: Com relação à concordância,
aponte a frase INCORRETA:
a) Na Segunda Guerra Mundial foram gastos
US$ 4,1 trilhões.
b) Destaco uma das deficiências da educação
brasileira: falta professores especialistas
para ensinar matemática, física e química,
as chamadas “ciências duras”.
c) O ataque deixou clara a necessidade de
levantar o bloqueio a Gaza.
d) Irresignada com o decisum, a ré interpôs
recurso de apelação, sustentando que não
houve contratação nenhuma.
e) O art. 27 do Código do Consumidor não
alcança o prazo prescricional em curso
quando do ajuizamento da ação, não se
aplicando aos fatos ocorridos antes de sua
vigência.
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30ª Questão: “No tocante à ética médica, o
Código Penal de 1940 estabelecia não
constituir crime de constrangimento ilegal o
ato do médico de impor contra a vontade do
paciente tratamento ou cirurgia em caso de
iminente perigo de vida.” A correta
interpretação do texto permite concluir que:
a) Mesmo estando sob o risco de morrer, o
paciente poderia se recusar à cirurgia
indicada.
b) Se fosse para salvar o paciente, o médico
poderia levá-lo à força à mesa operatória.
c) Sendo a vida um direito, e não um dever, o
médico deveria deixar a escolha do
tratamento ou cirurgia para o paciente.
d) Era reconhecido o direito do paciente
terminal ou incurável de ser informado e
de optar pelo tratamento a ser seguido pelo
médico.
e) Qualquer decisão médica que fosse contra
a vontade do paciente era considerada
crime de constrangimento ilegal.
CONHECIMENTOS GERAIS
HISTÓRIA
31ª Questão: Após 1945, a oposição entre
socialismo e capitalismo foi levada ao extremo
pela bipolarização política, ideológica e militar
que submeteu as relações internacionais aos
interesses norte-americanos e soviéticos. Sem
constituir um período homogêneo, em razão do
agravamento das tensões seguido da distensão
entre os pólos rivais, durou quase meio século,
até o esfacelamento da União Soviética, em
1991.
O texto acima se refere ao período conhecido
como:
a) Globalização
b) Primeira Guerra Mundial
c) Segunda Guerra Mundial
d) Guerra Fria
e) Nova Ordem Mundial
32ª Questão: A partir do séc. XVII surgiram
no Brasil os primeiros movimentos de
contestação ao domínio e aos abusos da
metrópole sobre a colônia. Esses movimentos
serviram para mostrar a existência de
interesses de uma população já enraizada no
Brasil e receberam o nome de rebeliões
nativistas.
A rebelião que começou quando o governo
português proibiu a circulação de ouro em pó,
exigindo que todo o ouro extraído fosse
entregue às casas de fundição para ser
transformado em barras foi:
a) Inconfidência Mineira
b) Guerra dos Farrapos

c) Revolta de Filipe dos Santos
d) Revolução Juliana
e) Conjuração Baiana
33ª Questão: Sobre o final do Período
Imperial no Brasil, leia as proposições abaixo:
I.
Na segunda metade do século XIX o
Brasil
passou
por
profundas
transformações econômicas e sociais: as
ferrovias foram substituindo os animais de
transporte, as tradicionais embarcações
cediam lugar aos barcos a vapor, as
indústrias, apesar de pequenas e modestas,
surgiam, fazendo com que a agricultura
deixasse de ser a única alternativa para o
investimento de capitais.
II.
A Revolução Industrial, iniciada em
1760 na Europa, havia levado as grandes
potências, como a Inglaterra, a lutarem
pelo fim da escravidão nas colônias. Ao
mesmo tempo, no Brasil, as mudanças
sócio-econômicas internas encaminhavam
a produção baseada no trabalho escravo
para o colapso.
III.
Somente a partir do século XIX são
assinadas as primeiras leis antiescravistas
do Brasil. A primeira delas foi a Lei
Eusébio de Queirós, decretada em 1850,
que extinguia o tráfico negreiro em nosso
país.
IV.
Com a assinatura da Lei Áurea, em
1888, os setores mais dinâmicos da nossa
economia, que não dependiam da mão-deobra escrava, foram beneficiados, pois
caíam as barreiras que impediam a
expansão do trabalho assalariado e a
imigração.
V.
O fim do governo de D. Pedro II foi
marcado por contestações ao regime
imperial brasileiro, destacam-se, neste
período: a Campanha Abolicionista, a
Campanha Republicana, a Questão
Religiosa e a Questão Militar.
É correto afirmar que:
a) Todas as proposições estão corretas
b) Somente as proposições II e IV estão
incorretas
c) Somente as proposições I e V estão
incorretas
d) Somente as proposições III está incorreta
e) Somente as proposições V está incorreta
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34ª Questão: Foi a mais longa Guerra Civil
Brasileira. Promovida pelos estancieiros,
criadores de gado gaúchos, classe dominante
no Rio Grande do Sul, que pretendiam separarse politicamente do Brasil.
Esse movimento teve também causas
econômicas: o principal produto da região, o
charque, comercializado no mercado interno,
foi taxado de forma elevada, o que facilitou a
concorrência do charque platino, privilegiado
por baixas taxas alfandegárias.
O texto acima se refere a:
a) Revolta dos Tenentes
b) Revolução de 1930
c) Guerra do Contestado
d) Revolução Praieira
e) Revolução Farroupilha
35ª Questão: São características do período da
Ditadura Militar, exceto:
a) As forças que assumiram o poder em 1964
tinham como prioridade econômica o
crescimento acelerado. Para concretizar
esse objetivo, optaram pelo modelo
baseado em concentração de renda, criação
de amplo crédito ao consumidor e abertura
da economia brasileira, incentivando as
exportações
e
os
investimentos
estrangeiros.
b) Os governos militares impuseram um
regime político baseado na centralização
do poder, fortalecimento do Executivo,
controle da estrutura partidária, dos
sindicatos e das entidades classistas,
censura aos meios de comunicação e
repressão a qualquer forma de oposição.
c) Após o Golpe de 1964, Getúlio Vargas
tornou-se o primeiro presidente da
República Militar.
d) O Governo Médici foi responsável pelo
advento do chamado “milagre” econômico
brasileiro: crescimento da economia do
país em ritmo bastante acelerado.
e) Durante o governo do General Figueiredo
foi aprovada a Lei da Anistia e foram
extintos os partidos políticos ARENA e
MDB.

Sobre as características e aspectos
socioeconômicos e políticos da América Latina
podemos destacar que:
I.
O enquadramento dos países latinos
americanos no bloco dos países do Sul,
assim como o seu subdesenvolvimento é
conseqüência direta da característica
tipicamente tropical desta região.
II.
Costa Rica, país latino-americano,
situado na América Central, possui
algumas características que a distingue
dos demais países latino-americanos, não
possui Exército, Marinha e Aeronáutica.
Sua economia e política são estáveis.
Investe maciçamente na educação, o que
tem atraído fortes investimentos externos.
III.
A Área do Livre Comércio das
Américas ( ALCA ) constitui um bloco
econômico que integra os países da
América Latina situados no mesmo
estágio
de
desenvolvimento
socioeconômico.
IV.
A adesão do México, único país latino
americano situado na América do Norte,
ao NAFTA foi um fator fundamental para
o seu crescimento econômico que se deve,
em parte, às indústrias maquiladoras,
empresas montadoras de produtos que se
destinam aos Estados Unidos.
Estão corretas as proposições:
a) II e IV
b) I e II
c) III e IV
d) I, III e IV
e) Todas as proposições estão corretas.

GEOGRAFIA
36ª Questão: Após a Segunda Guerra Mundial
quando a questão ideológica era predominante,
as nações no cenário mundial estavam
agrupadas em países do Leste e países do
Oeste.
Atualmente, sob uma nova ordem mundial é
mais comum a classificação que separa os
países em Norte e Sul. Dentre os países do Sul
temos aqueles que integram a América Latina.
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37ª Questão: Sobre o processo de
industrialização do Brasil e sua distribuição
espacial, assinale a alternativa correta:
a) Devido à baixa qualificação da mão de
obra não se verifica no Brasil o
desenvolvimento
de
indústrias
de
tecnologia de ponta, com a criação de
pólos tecnológicos ou tecnopolos.
b) A região Sul teve o seu processo de
industrialização concretizado somente no
final do século XX com a criação do
Mercosul.
c) A região Nordeste se caracteriza por um
processo industrial baseado na pequena
empresa
familiar,
distribuídas

homogeneamente
pelo
seu
espaço
geográfico.
d) A Amazônia possui uma estrutura
produtiva bastante diversificada, isto é
decorrente das atividades de extração
mineral e vegetal, pois as principais
províncias mineralógicas do país estão
localizadas nesta região, como exemplo,
podemos destacar a serra dos Carajás.
e) Embora a região Sudeste permaneça como
a região mais industrializada e de maior
concentração industrial do país, já se
verifica no Brasil uma tendência mundial,
a dispersão espacial das indústrias.

38ª Questão: QUANTOS SOMOS? COMO VIVEMOS?
Estas são algumas da perguntas que serão respondidas com o Censo ou Recenseamento Demográfico
realizado pelo IBGE, em 2010, essenciais para o conhecimento da realidade brasileira e o
planejamento adequado do nosso desenvolvimento.
Analisando o gráfico abaixo e de acordo com o crescimento , as características e tendências da
população brasileira, estão as alternativas estão corretas, EXCETO:

a) Até 1940 o crescimento da população brasileira está relacionado com as altíssimas taxas de
natalidade e mortalidade.
b) Pelo gráfico estima-se que o crescimento populacional do Brasil, estará em 2020 em torno de
0,7% .Isto pode ser explicado pela diminuição gradativa das taxas de natalidade.
c) O período de maior crescimento da população brasileira vai de 1950 à 1970 e corresponde à
explosão demográfica no Brasil. Isto é devido às altas taxas de natalidade e diminuição acentuada
da mortalidade.
d) Embora tenha reduzido a taxa de natalidade da população brasileira, o Brasil é hoje, um país
predominantemente jovem pois, mais de 50% de sua população tem menos de 20 anos.
e) De 1970 até os dias atuais o crescimento populacional do Brasil vem reduzindo gradativamente,
em função principalmente, da urbanização e maior participação da mulher no mercado de trabalho.
9

39ª Questão: De acordo com o mapa abaixo, onde estão representadas algumas áreas que constituem
as paisagens naturais do Brasil, as letras E e H representam respectivamente:

a)
b)
c)
d)
e)

O domínio dos cerrados e o domínio dos “mares de morros”.
O domínio das savanas do Brasil Central e os campos de altitudes do sul do Brasil.
A faixa de transição do Pantanal e o domínio dos Pampas.
O domínio amazônico e o domínio das araucárias.
As formações xerófitas do sertão brasileiro e as formações de restingas.

40ª Questão: Com referência ao espaço geográfico brasileiro e de acordo com o mapa abaixo, assinale
as alternativas corretas:

A cidade de São Paulo está localizada na latitude de 23°27’sul pois, é por onde passa o
Trópico de Câncer.
II.
Se viajarmos de Brasília para Cuiabá estaremos seguindo a direção ocidental.
III.
Todas as capitais dos Estados do Brasil estão localizadas no hemisfério meridional.
IV.
De outubro à janeiro começa a vigorar no território brasileiro o horário de verão, com o
objetivo de economizar no consumo de energia nesse período.
V.
Todos os Estados brasileiros adotam o horário de verão.
I.

Estão corretas as proposições:
a) I, II, III e IV
b) II, III e V
c) IV e V
d) II e IV
e) Todas as proposições estão corretas.
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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.
As questões 41 a 43 referem-se à seguinte tela do Word 2007:

41ª Questão: Analise as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa correta:
I.
Na posição atual do cursor no
documento, a fonte utilizada é de tamanho
11;
II.
Na posição atual do cursor no
documento, a fonte utilizada é Times New
Roman;
III.
O nome do documento é “Segurança
da Informação nas Empresas.docx”.

b)

c)
d)
e)

em negrito e sublinhado porque o Word
aplica automaticamente essa formatação à
primeira frase de cada documento.
A palavra marketing foi colocada em
negrito e itálico automaticamente pelo
Word, por se tratar de um termo que não
está no idioma padrão do documento.
O documento contém 99 palavras.
O nível de zoom aplicado ao documento é
de 110%.
O documento possui duas páginas.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão
corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
42ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) A expressão “SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO NAS EMPRESAS” está
11

43ª Questão: São formas de salvar o
documento, EXCETO:
a) Clicar no botão
opção “Salvar”.

e depois escolher a

b) Clicar no botão
e depois escolher a
opção “Salvar Como”.
c) Clicar no botão
.
d) Pressionar a tecla CTRL e, mantendo-a
pressionada, pressionar a tecla “B”.
e) Clicar no item de menu “Início” e depois
escolher a opção “Salvar Documento”.
44ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO
REPRESENTA um recurso do BrOffice.org:
a) Exportação de documentos para o formato
PDF (Portable Document File).
b) Envio do documento atual como um anexo
de e-mail.
c) Localização de palavras em um
documento.
d) Função “invisible text”, que permite
esconder determinados trechos de um
documento e que ficam visíveis mediante a
utilização de uma senha.
e) Contagem das palavras de um documento.
45ª Questão: São recursos oferecidos pelo
bloco de notas do Windows, EXCETO:
a) Enviar o documento por e-mail.
b) Salvar o documento.
c) Enviar o documento para a impressora.
d) Alterar a fonte do texto.
e) Inserir data e hora atuais no texto.
46ª Questão: Com relação aos recursos do
Windows Update, assinale a alternativa
correta:
a) A cada atualização instalada, o Windows
Update apaga todos os arquivos da pasta
“Meus Documentos”.
b) Todas as atualizações precisam ser
baixadas e instaladas manualmente pelo
usuário.
c) É possível configurar o Windows Update
para
que
instale
atualizações
automaticamente.
d) Uma atualização é válida apenas para o
usuário que está usando o computador no
momento em que ela é realizada. Assim,
em um computador com três usuários
diferentes é necessário instalar a mesma
atualização três vezes.
e) Nenhuma atualização pode ser removida
após ter sido instalada.

47ª Questão: Analise os itens a seguir,
identificando os recursos que são oferecidos
pelo Windows Explorer. Depois, assinale a
alternativa correta:
I.
Renomear pastas e arquivos.
II.
Apagar um arquivo.
III.
Mover um arquivo de uma pasta para
outra.
IV.
Copiar um arquivo de uma pasta para
um dispositivo externo, como um Pen
Drive.
a) Todos os itens indicam recursos oferecidos
pelo Windows Explorer.
b) Somente os itens I e II indicam recursos
oferecidos pelo Windows Explorer.
c) Somente os itens II e IV indicam recursos
oferecidos pelo Windows Explorer.
d) Somente os itens I e III indicam recursos
oferecidos pelo Windows Explorer.
e) Somente os itens III e IV indicam recursos
oferecidos pelo Windows Explorer.
48ª Questão: Manter um software antivírus
atualizado é importante por que ajuda a
impedir:
a) A realização de atualizações do Windows.
b) O acesso a sites de instituições financeiras.
c) A entrada de códigos maliciosos no
computador.
d) O envio de mensagens de correio
eletrônico (e-mail).
e) A utilização de softwares ilegítimos
(“piratas”).
49ª Questão: Em uma planilha do Excel 2007,
a aplicação da fórmula =MÁXIMO(3;8;2)
fornece como resultado:
a) 13
b) 8
c) 3
d) 2
e) #ERRO
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50ª Questão: Analise as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa correta. São boas
práticas em segurança da informação:
I.
Manter
um
software
antivírus
atualizado.
II.
Desabilitar o firewall do Windows.
III.
Não clicar em links suspeitos
recebidos por e-mail.
IV.
Divulgar e compartilhar senhas.
V.
Manter
o
sistema
operacional
(Windows) atualizado.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV
corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e V
corretas.
d) Somente as afirmativas I e V
corretas.
e) Somente as afirmativas I, III e V
corretas.

estão
estão

54ª Questão: De acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente, podem adotar:
a) Somente os maiores de 18 (dezoito) anos,
independentemente do estado civil.
b) Somente os maiores de 18 (dezoito) anos
que sejam casados ou mantenham relação
de convivência estável.
c) Somente os maiores de 21 (vinte e um)
anos, independentemente do estado civil.
d) Somente os maiores de 21 (vinte e um)
anos que sejam casados ou mantenham
relação de convivência estável.
e) Somente as pessoas maiores de 25 (vinte e
cinco) anos que sejam casados ou
mantenham relação de convivência estável.

estão
estão

CONHECIMENTOS
BÁSICOS
DE
DIREITO E LEGISLAÇÃO E
QUESTÕES PRÁTICAS SOBRE
ATOS DO OFÍCIO
51ª Questão: Assinale a alternativa que
contém o instituto que obriga à prestação de
assistência material e educacional à criança e
ao adolescente, inclusive conferindo ao seu
detentor o direito de opor-se a terceiros e aos
pais:
a) Tutela
b) Curatela
c) Internação
d) Guarda
e) Interdição
52ª Questão: A quem devem ser comunicados
os casos de suspeita de maus tratos contra
criança:
a) Ao Patronato
b) Às Casas da Cidadania
c) Ao Conselho da Comunidade
d) Ao Conselho Tutelar
e) Às Casas do Albergado
53ª Questão: Nos procedimentos instaurados
visando a suspensão do poder familiar, o
requerido é citado para oferecer sua resposta
ou defesa no prazo de:
a) Quinze dias
b) Doze dias
c) Cinco dias
d) Dez dias
e) Oito dias

55ª Questão: NÃO se inclui entre as medidas
aplicáveis às entidades de atendimento
governamentais
que
descumprirem
as
obrigações preconizadas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente:
a) Cassação de registro
b) Advertência
c) Afastamento provisório de seus dirigentes
d) Fechamento de unidade
e) Interdição de programa
56ª Questão: Verificada a prática de ato
infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente uma série de medidas,
NÃO estando incluídas entre estas:
a) Detenção em casas de albergado
b) Liberdade assistida
c) Internação
em
estabelecimento
educacional
d) Inserção em regime de semi-liberdade
e) Requisição de tratamento médico em
regime hospitalar ou ambulatorial
57ª Questão: A autorização para a criança ou
adolescente participar de espetáculos públicos
ou de certames de beleza compete:
a) Ao Ministério Público
b) Ao Delegado de Polícia
c) Ao Diretor do Conselho Tutelar
d) Ao Comissário de Menores
e) Ao Juiz da Infância e Juventude
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58ª Questão: Segundo o Estatuto da Criança e
do Adolescente, para alguém poder adotar
deve ser:
a) Pelo menos 18 (dezoito) anos mais velho
que o adotado.
b) Pelo menos 16 (dezesseis) anos mais velho
que o adotado.
c) Pelo menos 21 (vinte e um) anos mais
velho que o adotado.
d) Pelo menos 12 (doze) anos mais velho que
o adotado.
e) Pelo menos 25 (vinte e cinco) anos mais
velho que o adotado.
59ª Questão: A que pena fica sujeito o agente
que priva adolescente de sua liberdade,
procedendo à sua apreensão sem estar em
flagrante de ato infracional ou inexistindo
ordem escrita de autoridade competente:
a) Detenção de 01 (um) ano a 02 (dois) anos
e, multa.
b) Reclusão de 02 (dois) anos a 04 (quatro)
anos e, multa.
c) Reclusão de 02 (dois) anos a 06 (seis)
anos.
d) Reclusão de 01 (um) ano a 02 (dois) anos.
e) Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois)
anos.
60ª Questão: Assinale a alternativa que
contém a afirmação correta de acordo com o
ordenamento legal vigente:
a) A pessoa com 15 (quinze) anos de idade é
considerada adolescente e deve ser
representada por seus pais.
b) A pessoa com 12 (doze) anos de idade é
considerada criança e deve ser assistida por
seus pais.
c) A pessoa com 13 (treze) anos de idade é
considerada
criança
e
deve
ser
representada por seus pais.
d) A pessoa com 14 (quatorze) anos de idade
é considerada adolescente e deve ser
assistida por seus pais.
e) A pessoa com 11 (onze) anos de idade é
considerada criança e deve ser assistida por
seus pais.
61ª Questão: NÃO constitui um dos regimes
de execução de programas de proteção sócioeducativos a cargo das entidades de
atendimento a crianças e adolescentes:
a) Colocação familiar
b) Acolhimento institucional
c) Semi-liberdade
d) Orientação e apoio sócio-familiar
e) Orientação religiosa

62ª Questão: Segundo o Código Civil, é uma
característica dos direitos da personalidade:
a) São alienáveis.
b) São incomensuráveis.
c) São irrenunciáveis.
d) São transferíveis.
e) São disponíveis.
63ª Questão: Pelo Código Civil, deve ser feita
no registro público a averbação:
a) Dos nascimentos e óbitos.
b) Da emancipação por sentença judicial.
c) Dos atos judiciais que declararem a
filiação.
d) Da interdição por incapacidade relativa.
e) Da sentença declaratória de morte
presumida.
64ª Questão: Assinale a alternativa que
contém pessoas que podem casar:
a) Uma pessoa casada mas separada de fato
com uma pessoa separada judicialmente.
b) O bisavô com sua bisneta.
c) O cônjuge sobrevivente com a pessoa
condenada pelo homicídio de seu consorte.
d) O adotado com a pessoa que foi cônjuge
do adotante.
e) Uma pessoa divorciada com uma pessoa
solteira.
65ª Questão: NÃO constitui um dos deveres
impostos pelo Código Civil a ambos os
cônjuges:
a) Respeito mútuo
b) Fidelidade recíproca
c) Mútua assistência
d) Vida em comum, no domicílio conjugal
e) Planejamento familiar
66ª Questão: Assinale a alternativa que aponta
uma hipótese de casamento nulo:
a) Contraído por erro essencial sobre a pessoa
do outro cônjuge.
b) Contraído perante autoridade celebrante
incompetente.
c) Contraído por menor em idade núbil sem
autorização de seu representante legal.
d) Contraído entre a pessoa adotada e o filho
do adotante.
e) Contraído por pessoa incapaz de
manifestar de modo inequívoco seu
consentimento.
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67ª Questão: Segundo o Código Civil, NÃO
se inclui entre os motivos que caracterizam a
impossibilidade de comunhão de vida entre os
cônjuges:
a) Desemprego
b) Sevícia
c) Adultério
d) Conduta desonrosa
e) Tentativa de morte
68ª Questão: É correto afirmar em relação
aos alimentos:
a) O crédito dele decorrente é possível de ser
compensado.
b) A obrigação de prestá-los não se transmite
aos herdeiros do devedor.
c) Devem ser fixados atendendo apenas as
necessidades do reclamante.
d) Constitui direito irrenunciável.
e) O casamento do credor não faz cessar o
dever de prestá-los.
69ª Questão: Nos termos do Código Civil, ao
tutor é VEDADO ainda que com autorização
judicial:
a) Aceitar pelo menor doação com encargo.
b) Constituir-se cessionário de crédito contra
o menor.
c) Receber as rendas e pensões do menor.
d) Arrendar os bens de raiz do menor por
preço conveniente.
e) Pagar as dívidas do menor.
70ª Questão: A sucessão deve ser aberta:
a) No lugar da morte do autor da herança.
b) No lugar em que se encontra a maior parte
dos bens deixados pelo falecido.
c) No lugar do último domicílio do falecido.
d) No domicílio do cônjuge do falecido ou do
herdeiro que estiver na administração da
herança.
e) No local onde o testamento deva ser
cumprido.
71ª Questão: De acordo com o Código Civil,
presumem-se concebidos na constância do
casamento:
a) Os filhos nascidos por fecundação
artificial heteróloga, mesmo que falecido o
marido.
b) Os filhos havidos por inseminação
artificial heteróloga, desde que tenha
prévia autorização do marido.
c) Os filhos nascidos 320 (trezentos e vinte)
dias subseqüentes à dissolução da
sociedade conjugal.
d) Os filhos nascidos a qualquer tempo
decorrentes de fecundação artificial

heteróloga realizada com embriões
excedentários.
e) Os filhos nascidos 120 (cento e vinte) dias
pelo menos depois de estabelecida a
sociedade conjugal.
72ª Questão: O instituto pelo qual a lei chama
certos parentes do falecido a suceder em todos
os direitos em que ele sucederia, se vivo fosse,
denomina-se:
a) Direito de representação
b) Herança jacente
c) Direito à colação
d) Direito de acrescer
e) Substituição recíproca
73ª Questão: Conforme preconiza o Código
Civil, NÃO é considerado herdeiro necessário
de uma pessoa falecida:
a) O seu pai
b) O seu filho
c) O seu cônjuge
d) O seu irmão
e) O seu neto
74ª Questão: De acordo com a Constituição
Federal, o trabalho na condição de aprendiz é
permitido:
a) A partir dos doze anos de idade
b) A partir dos quatorze anos de idade
c) A partir dos dez anos de idade
d) A partir dos oito anos de idade
e) A partir dos treze anos de idade
75ª Questão: É correto afirmar segundo a
Constituição Federal:
a) No processo criminal, ninguém é
considerado inocente até prova em
contrário.
b) Não pode ser concedida extradição de
estrangeiro por crime político.
c) O tribunal do júri tem competência
exclusiva para julgar os crimes dolosos e
culposos contra a vida.
d) A prática de tortura é crime inafiançável e
imprescritível, sujeitando o seu infrator à
pena de reclusão, na forma da lei.
e) Não se admite ação privada em crimes de
ação pública, ainda que esta não seja
intentada no prazo legal.
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76ª Questão: NÃO constitui um dos princípios
que, segundo a Constituição Federal, devem
reger a Administração Pública em qualquer de
suas esferas:
a) Moralidade
b) Publicidade
c) Planejamento
d) Legalidade
e) Eficiência
77ª Questão: É conferido às pessoas jurídicas
de direito público em relação aos seus agentes
que, nessa qualidade, causem danos a terceiros
por dolo ou culpa:
a) Direito de reembolso
b) Direito de regresso
c) Direito de subrogação
d) Direito de retenção
e) Direito de recuperação
78ª Questão: É INCORRETO afirmar à luz
da Constituição Federal:
a) Os menores de 18 (dezoito) são
penalmente inimputáveis.
b) O casamento é civil e gratuita sua
celebração.
c) Os direitos e deveres referentes á
sociedade
conjugal
são
exercidos
igualmente pelo homem e mulher.
d) Os filhos adotados têm os mesmos direitos
e qualificações dos filhos havidos no
casamento.
e) Os maiores de 60 (sessenta) anos de idade
têm garantida a gratuidade dos transportes
coletivos.
79ª Questão: A quem compete processar e
julgar a extradição solicitada por Estado
estrangeiro:
a) Ao Superior Tribunal Militar
b) Ao Superior Tribunal de Justiça
c) Ao Supremo Tribunal Federal
d) Ao Conselho Nacional de Justiça
e) À Justiça Federal
80ª Questão: Os atos administrativos pelos
quais a Administração se utiliza de sua
supremacia sobre os administrados a fim de
lhes exigir atendimento obrigatório, recebem
do Direito Administrativo a denominação de:
a) Atos de império
b) Atos discricionários
c) Atos de gestão
d) Atos de privilégio
e) Atos de execução
81ª Questão: São Órgãos de Colaboração com
o Poder Judiciário Catarinense:

a) A Polícia Judiciária e a Academia Judicial.
b) Os Juízes de Paz e as Casas da Cidadania.
c) Os Advogados da Justiça Militar e as
Casas da Cidadania.
d) As Casas da Cidadania e a Academia
Judicial.
e) Os Advogados do Juízo da Infância e
Juventude e a Polícia Judiciária.
82ª Questão: De acordo com o Código de
Organização Judiciária Estadual, a subdivisão
territorial de uma Comarca, denomina-se:
a) Vara Distrital
b) Subseção Judiciária
c) Distrito
d) Vara Não Instalada
e) Seção Judicial
83ª Questão: É correto afirmar segundo o
Código Penal:
a) Considera-se consumado o crime no
momento do resultado da ação ou omissão.
b) A pena cumprida no estrangeiro não
atenua a imposta no Brasil pelo mesmo
crime, quando diversas.
c) A lei posterior que deixa de considerar
certo fato como crime faz cessar os efeitos
penais da sentença condenatória.
d) Os crimes de genocídio cometidos no
estrangeiro ficam sujeitos à lei brasileira
mesmo se o agente não for brasileiro ou
domiciliado no Brasil.
e) Cessadas
as
circunstâncias
que
determinaram a elaboração de lei
temporária, deixa a mesma de ter aplicação
aos fatos praticados durante a sua vigência.
84ª Questão: De acordo com o Código Penal
(parágrafo único, inciso IV do art. 350), o
oficial de justiça que efetua a busca e
apreensão de menor com abuso de poder fica
sujeito à pena de:
a) Detenção de um mês a um ano.
b) Detenção de seis meses a um ano.
c) Detenção de um ano a dois anos.
d) Reclusão de dois anos a quatro anos.
e) Reclusão de um a dois anos.
85ª Questão: No que se refere à representação
ativa e passiva em juízo, assinale a alternativa
que NÃO apresenta a correspondência correta,
segundo o Código de Processo Civil:
a) O condomínio pelo administrador.
b) O espólio pelo inventariante.
c) O Município pelo seu Prefeito.
d) O Estado por seu Procurador.
e) A herança jacente pelo testamenteiro.
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86ª Questão: De acordo com o Código de
Processo Civil, NÃO configura um caso que
necessita a nomeação de curador especial pelo
juiz:
a) Ao réu preso.
b) Ao revel citado por edital.
c) Ao incapaz que não tem representante
legal.
d) À mulher que se recusa sem motivo a dar
outorga uxória.
e) Ao revel citado por hora certa.
87ª Questão: Aquele que detém uma coisa em
nome alheio, sendo-lhe demandada em nome
próprio, processualmente deve:
a) Chamar ao processo o proprietário da
coisa.
b) Litigar em conjunto com o proprietário da
coisa.
c) Oferecer oposição ao demandante da coisa.
d) Prestar assistência ao proprietário da coisa.
e) Nomear à autoria o proprietário da coisa.
88ª Questão: É correto afirmar quanto à
competência no processo civil:
a) Havendo dois ou mais réus com diferentes
domicílios, a ação deve ser proposta no
foro do domicilio do autor.
b) As ações em que o ausente for réu devem
tramitar no foro do domicílio do autor.
c) As ações em que o incapaz for réu devem
ser processadas no foro do seu domicílio.
d) As ações fundadas em direito real sobre
bens móveis em regra podem ser propostas
no foro do domicílio do réu.
e) As ações relativas a acidente de trânsito
devem ser processadas no foro do
domicílio do réu ou do lugar em que
ocorreu o acidente.
89ª Questão: De acordo com o Código de
Processo Civil, duas ações reputam-se conexas
quando:
a) Tiverem em comum as partes e a causa de
pedir.
b) Tiverem em comum as partes e a
competência do juízo.
c) Tiverem em comum o objeto ou a causa de
pedir.
d) Tiverem em comum a causa de pedir ou a
competência do juízo.
e) Tiverem em comum as partes, o objeto e a
competência do juízo.

b) Quando o juiz reconhece a procedência do
pedido do autor.
c) Quando o autor desiste da ação.
d) Quando o juiz pronuncia a prescrição.
e) Quando as partes transigem.
91ª Questão: À luz do Código processual
Civil, NÃO figura entre os auxiliares da
justiça:
a) O Perito
b) O Oficial de Justiça
c) O Intérprete
d) O Juiz
e) O Escrivão
92ª Questão: No processo civil, o Juiz é
impedido de exercer suas funções nos feitos:
a) Em que for devedor de alguma das partes.
b) Em que for donatário de alguma das
partes.
c) Em que for amigo íntimo de alguma das
partes.
d) Em que alguma das partes for credora de
seu cônjuge.
e) Em que seja parente afim em linha reta de
alguma das partes.
93ª Questão: Segundo a Lei de Improbidade
Administrativa,
reputam-se
atos
de
improbidade que causam prejuízo ao erário:
a) Negar publicidade aos atos oficiais.
b) Dispensar
processo
licitatório
indevidamente.
c) Deixar de prestar contas quando obrigado
a fazê-lo.
d) Receber vantagem econômica para omitir
ato de ofício.
e) Utilizar em obra ou serviço particular o
trabalho de servidores públicos.
94ª Questão: No Processo Penal, nas infrações
punidas com pena privativa de liberdade no
grau máximo de até 04 (quatro) anos, o valor
da fiança deve ser fixado:
a) De dez a trinta salários mínimos de
referência.
b) De vinte a quarenta salários mínimos de
referência.
c) De um a cinco salários mínimos de
referência;.
d) De quinze a trinta salários mínimos de
referência.
e) De cinco a vinte salários mínimos de
referência.

90ª Questão: NÃO configura caso de extinção
do processo civil com resolução de mérito:
a) Quando o juiz rejeita o pedido do autor.
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95ª Questão: É INCORRETO afirmar em
relação à prisão preventiva:
a) Pode ser decretada durante a fase do
inquérito policial.
b) Pode ser decretada para garantir a ordem
pública.
c) Em qualquer circunstância, somente pode
ser decretada nos crimes dolosos punidos
com reclusão.
d) Pode ser decretada para assegurar a
aplicação da lei penal.
e) Pode ser decretada mediante requerimento
do querelante.
96ª Questão: É correto afirmar em relação à
provas no processo penal:
a) O interrogatório do réu deve ser pessoal,
não sendo admitida a sua realização por
videoconferência.
b) A confissão do réu é divisível e
irretratável.
c) A acareação é admitida apenas entre
ofendido e acusado e entre acusado e
testemunhas.
d) Deixando a infração vestígios, é
indispensável o exame de corpo de delito,
não podendo supri-lo a confissão do
acusado.
e) No caso de haver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de objetos que
constituam corpo de delito, a busca pessoal
deve ser precedida de mandado.

97ª Questão: No âmbito penal, havendo
infração continuada praticada em território de
duas ou mais jurisdições, a competência firmase:
a) Pela prevenção
b) Pela distribuição
c) Por conexão
d) Por continência
e) Pelo domicílio do réu
98ª Questão: A apuração das infrações penais
e da sua autoria compete:
a) Ao Ministério Público
b) Ao Juízo Criminal
c) Ao Ofendido
d) Ao Instituto Criminal
e) À Polícia Judiciária
99ª Questão: NÃO se inclui entre as exceções
admitidas pelo processo penal:
a) De ilegitimidade de parte
b) De extinção de punibilidade
c) De coisa julgada
d) De incompetência do juízo
e) De suspeição
100ª Questão: Nos termos preconizados pela
Constituição do Estado de Santa Catarina, a
nomeação de desembargadores oriundos do
quinto constitucional pelo Ministério Público
compete:
a) Ao Governador do Estado
b) Ao Procurador Geral de Justiça
c) Ao Tribunal de Justiça
d) Ao Procurador Geral do Estado
e) Ao Presidente da Assembléia Legislativa
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RECORTE-O E LEVE-O CONSIGO

....................

GABARITO
1. D
11. C
21. B
31. D
41. B
51. D
61. E
71. B
81. E
91. D

2. A
12. C
22. E
32. C
42. C
52. D
62. C
72. A
82. C
92. E

3. A
13. B
23. D
33. A
43. E
53. D
63. C
73. D
83. C
93. B

4. A
14. E
24. B
34. E
44. D
54. A
64. E
74. B
84. A
94. E

5. D
15. C
25. B
35. C
45. A
55. A
65. E
75. B
85. E
95. C

6. D
16. D
26. E
36. A
46. C
56. A
66. D
76. C
86. D
96. D

7. B
17. E
27. B
37. E
47. A
57. E
67. A
77. B
87. E
97. A

8. B
18. A
28. A
38. D
48. C
58. B
68. D
78. E
88. D
98. E

9. D
19. C
29. B
39. C
49. B
59. E
69. B
79. C
89. C
99. B

10. A
20. B
30. B
40. D
50. E
60. A
70. C
80. A
90. C
100. A

A T E N Ç Ã O
O gabarito e o Caderno de Prova serão divulgados no dia 31 de agosto, após as 16 (dezesseis)
horas, no sítio do Tribunal de Justiça www.tjsc.jus.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O
resultado NÃO será fornecido por telefone.
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