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Prova Preambular (1ª Fase)
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
1ª Questão: Através do Ato Governamental n. 285, de 28 de agosto de 1891, o
Governador Gustavo Richard nomeou os cinco primeiros desembargadores do então
denominado Superior Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a saber: José Roberto Vianna
Guilhon, Francisco Machado da Cunha Beltrão, Edelberto Licínio da Costa Campêllo, José
Elysio de Carvalho Couto e Domingos Pacheco d’Ávila. Quantos nasceram em Santa
Catarina:
a)
b)
c)
d)
e)

um
dois
três
quatro
nenhum

2ª Questão: Destacados por marcante atuação política, um dentre os seguintes homens
públicos pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina:
a)
b)
c)
d)
e)

José Maria Antunes Ramos
Manoel Vitorino de Paula Ramos
Nereu de Oliveira Ramos
Vidal José de Oliveira Ramos Júnior
Vidal Ramos Neto
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3ª Questão: Santa Catarina possui características de destaque junto às demais unidades
da Federação. Foi a primeira onde:
a)
b)
c)
d)
e)

se institucionalizou a reforma agrária para consolidação do minifúndio.
se utilizou o cabo submarino para comunicação intercontinental.
se admitiu o voto feminino em eleições parlamentares estaduais.
se criou o cargo de Vice-Governador de Estado.
se utilizou o avião para fins bélicos.

4ª Questão: A construção da ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, aliada a
motivos de ordem social, econômica, cultural e até religiosa, provocou séria convulsão
armada no período compreendido entre 1912 a 1916, conhecida como “Guerra do
Contestado”. Alguns dos líderes revoltosos ficaram famosos pela coragem e crueldade.
Um dos mais violentos, presos e trazido para Florianópolis, foi morto quando, segundo
versão oficial, tentava evadir-se. Era ele:
a)
b)
c)
d)
e)

Miguel Fragoso
Adeodato Manoel de Ramos
Praxedes Gomes
Henrique Wolland
Aleixo Gonçalves

5ª Questão: Analise as assertivas abaixo quanto aos limites territoriais do Estado de Santa
Catarina e assinale alternativa que contém a resposta correta:
I – a oeste faz divisa com o oceano Atlântico e a leste com a República Argentina.
II – ao sul faz divisa com o Estado do Rio Grande do Sul e a noroeste com a República do
Paraguai.
III – a oeste faz divisa com a República Argentina e a noroeste com a República do
Paraguai.
IV – ao norte faz divisa com o Estado do Paraná e a leste com a República Argentina.
a)
b)
c)
d)
e)

apenas assertiva I está correta.
as assertivas I e II estão corretas.
apenas assertiva III está correta.
as assertivas II e IV estão corretas.
todas as assertivas estão incorretas.

6ª Questão: No que tange a cobertura vegetal existente no Estado Catarinense, assinale a
alternativa correta quanto às regiões fitogeográficas a que pertencem o “palmiteiro” e o
“angico vermelho” respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Região da floresta ombrófila densa e savana.
Região da floresta ombrófila densa e da floresta estacional decidual.
Região da floresta ombrófila mista e da floresta ombrófila densa.
Região da floresta estacional decidual e da floresta ombrófila mista.
Região da savana e da floresta estacional decidual.
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7ª Questão: Em razão do Estado de Santa Catarina possuir belezas naturais reconhecidas
nacional e internacionalmente, a atividade turística vem a cada ano sendo incrementada.
Em relação aos pontos turísticos famosos abaixo indicados, assinale a alternativa que
contém todas as assertivas corretas em relação ao que afirmam:
I – a estrada Dona Francisca ligando Joinville a Campo Alegre e a São Bento do Sul.
II – a estrada do Rio do Rastro, que liga Lauro Müller a Bom Jardim da Serra.
III – a estrada do Corvo Branco, localizada em Urubici.
IV – a Via de Integração Social – Interpraias, em Camboriú.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I, III e IV.
Todas as assertivas estão corretas.

8ª Questão: Com relação aos dados obtidos pelo Censo/2000 em Santa Catarina, assinale
a alternativa INCORRETA:
a) a densidade demográfica do Estado é de 55,88 hab/km2, sendo que as micro regiões
geográficas de Florianópolis e Itajaí são as duas com maior densidade demográfica.
b) há um equilíbrio numérico entre a população de homens e mulheres, mais a população
de mulheres residentes é ligeiramente maior do que a dos homens.
c) os centros urbanos de Joinville, Florianópolis e Blumenau são os que apresentam as
maiores concentrações populacionais do Estado.
d) apesar do crescimento populacional de algumas cidades, a população rural continua
numericamente superior à urbana.
e) a média da população economicamente ativa que ganha de 3,0 a 5,0 salários mínimos
é superior à média da população economicamente ativa do País nesta mesma faixa
salarial.
9ª Questão: Qual foi o mais importante instrumento de estimulação do desenvolvimento
sócio-econômico do Estado de Santa Catarina, através de financiamento de incentivos ao
investimento e à operação de empresas que estivessem em implementação ou expansão,
no seguimento industrial ou cooperativo?
I – BADESC.
II – PRODESC.
III – BESC.
IV – BRDE.
V – CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL.
Assinale, dentre as alternativas abaixo, a correta:
a)
b)
c)
d)
e)

nenhuma das alternativas é correta.
a alternativa correta é a alternativa I.
correta é a alternativa II.
correta é a alternativa III.
as alternativas IV e V estão corretas.
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10ª Questão: Em termos de Santa Catarina, o primeiro Fundo Estadual de
Desenvolvimento surgiu no Governo:
a)
b)
c)
d)
e)

Celso Ramos.
Ivo Silveira.
Antônio Carlos Konder Reis.
Colombo Machado Salles.
Santa Catarina jamais contou com Fundo Estadual de Desenvolvimento.

11ª Questão: Em razão de leis estaduais são consideradas ‘árvore’ e ‘flor’ símbolos do
Estado de Santa Catarina:
a)
b)
c)
d)
e)

o ipê amarelo e a rosa.
a imbuia e a salamandra.
a figueira e a orquídea.
a imbuia e a ‘laelia purpurata’.
inexiste norma legal a definir a árvore e a flor que simbolizam o Estado.

12ª Questão: É certo afirmar-se que:
I – Em Santa Catarina, as primeiras cooperativas agrícolas surgiram após o ano de 1800,
no sul do Estado.
II – A primeira cooperativa agrícola surgiu no município de Cruzeiro, formado pelos atuais
municípios de Joaçaba e Herval d’Oeste, no ano de 1885.
III – A primeira cooperativa agrícola foi criada no Vale do Itajaí em 1889.
IV – As cooperativas agrícolas surgiram em Chapecó, como fator de desenvolvimento da
região oeste do Estado.
V – Foi em Urussanga, com a chegada da colonização italiana, que se criou a primeira
cooperativa agrícola do Estado.
Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
a)
b)
c)
d)
e)

as alternativas I e V estão corretas.
correta está a alternativa II.
correta é a alternativa III.
correta é a alternativa IV.
nenhuma das alternativas é correta.

13ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
O livro científico “A terceira via – Reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da
social – democracia”, é de autoria de:
a) Anthony Eden.
b) Tony Blair.
c) Anthony Giddens.
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d) Alvin Toffler.
e) David Marsland.
14ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
O livro científico “Ideologia e Utopia”, é de autoria de:
a)
b)
c)
d)
e)

Norberto Bobbio.
Robin Blackburn.
Karl Mannheim.
Antonio Carlos Wolkmer.
Samuel P. Huntington.

15ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
O protocolo de Kyoto, ratificado no dia 19 de junho último pelo Senado, prevê:
a) a redução de 5% das emissões de gases poluentes no meio ambiente, entre 2008 e
2012.
b) o contrôle da produção mundial de materiais nucleares.
c) a anuência dos países latinos com a criação de um bloco econômico árabe.
d) ajuda internacional monetária aos países asiáticos subdesenvolvidos.
e) a fiscalização e controle das pesquisas com alimentos transgênicos.
16ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
Qual o (a) italiano (a) que, no dia 16 de junho de 2002, foi canonizado (a) pelo Papa João
Paulo II:
Padre Pio.
Madre Paulina.
Padre Cícero.
Frei Galvão.
João XXIII.
17ª Questão: No final da década de 40, alguns jovens intelectuais de Santa Catarina,
animados pelo Modernismo, criaram o Grupo Sul, movimento cultural que se estendeu por
quase 20 anos. Entre seus fundadores encontraram-se escritores que publicaram obras de
reconhecido valor literário.
Aponte alternativa que contém o nome de três desses autores:
a)
b)
c)
d)
e)

Anibal Nunes Pires, Jerônimo Coelho e Enéas Athanásio.
Cruz e Sousa, Osvaldo Cabral e Luiz Delfino.
Flávio José Cardozo, Lindolf Bell e Alcides Buss.
A Boos Júnior, Guido Wilmar Sassi e Salim Miguel.
Willy Zumblick, Victor Meirelles e Iaponan Soares.
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18ª Questão: Dois cineastas contemporâneos vêm recebendo elogios da crítica
especializada e do público pelos filmes que realizaram no final da década de 90 e que
focalizam, respectivamente, episódios da Guerra do Contestado e o que, em 1979,
envolveu o então Presidente da República, João Figueiredo, em manifestações de rua na
Capital do Estado.
Assinale a alternativa que contém o nome desses filmes:
a)
b)
c)
d)
e)

Geração do Deserto e Oriundi.
Atrás do Vento e Novembrada.
As Famílias e Arca Açoriana.
O Quatrilho e Dingradura.
Missal e Broquéis.

19ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
O romance “Carrossel”, é de autoria de:
a)
b)
c)
d)
e)

Silveira Júnior.
Salim Miguel.
Aulo Sanford de Vasconcellos.
Hoyedo G. Lins.
Arlindo Gondin.

20ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
O conto “A Penhora”, é de autoria de:
a)
b)
c)
d)
e)

Carlos Alberto Silveira Lenzi.
Hamilton Alves.
Norberto Ungaretti.
Walter Zigelli.
João Alfredo Medeiros Vieira.
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PROVA DE DIREITO
21ª Questão: Assinale a alternativa correta:
A Democracia Participativa é possível através de quais práticas:
a)
b)
c)
d)
e)

Eleições diretas.
Plebiscito, referendo e lei popular.
Plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Representação no Congresso Nacional.
Eleições indiretas.

22ª Questão: Assinale a alternativa correta:
São de eficácia plena e de aplicabilidade imediata as normas constitucionais:
a)
b)
c)
d)
e)

vedativas e programáticas.
que confirmam prerrogativas e aquelas que dependem de lei integrativa.
de princípio programático e as de princípio institutivos.
vedativas e as que confiram imunidades, isenções e prerrogativas.
as de eficácia contida e eficácia limitada.

23ª Questão: Assinale a alternativa correta:
Os direitos e garantia individuais fundamentais estabelecidos na Constituição são
assegurados aos:
a)
b)
c)
d)
e)

Brasileiros natos e estrangeiros.
Brasileiros e estrangeiros domiciliados no país.
Brasileiros natos.
Brasileiros naturalizados e estrangeiros domiciliados no país.
Brasileiros e estrangeiros residentes no país.

24ª Questão: Assinale a alternativa correta:
a) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o valor da prévia e justa indenização
na desapropriação a de ser assegurado já por ocasião da imissão provisória na posse.
b) Segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a retrocessão, no caso
de tredestinação ou adestinação do bem expropriado, configura simples direito pessoal
que se resolve em perdas e danos.
c) A indenização da propriedade, no caso de desapropriação para fins de reforma agrária,
não há de ser necessariamente prévia, uma vez que o pagamento do imóvel há de se
fazer mediante entrega de títulos da dívida agrágria.
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d) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as condições de uso, gozo e
fruição da propriedade material ou imaterial não podem ser objeto de alteração
mediante decisão legislativa superveniente.
e) A Constituição Federal autoriza a desapropriação pelo município de terrenos urbanos
não edificados, subtilizados ou não utilizados, com pagamento mediante títulos da
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal.
25ª Questão: Qual a opção correta:
Nos termos da Constituição de 1988, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre diversas matérias. Em tais hipóteses:
a) Sendo omisso o legislador federal na elaboração de leis complementares, os Estados
exercerão competência legislativa plena para atendimento de suas peculiaridades.
b) A competência legislativa concorrente será exercida necessariamente através de leis
complementares.
c) O estabelecimento de normas gerais é privativo da União, vedada aos Estados
produção legislativa supletiva.
d) A competência legislativa da União limita-se ao estabelecimento de normas gerais, não
excluindo a competência suplementar dos Estados.
e) A ausência de normas gerais federais somente autoriza aos Estados a elaboração de
normas específicas.
26ª Questão: Estão entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
II – Garantir o desenvolvimento nacional.
III – Assegurar o exercício dos direitos sociais individuais.
IV – Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades morais.
V – Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Estão corretas as alternativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III e V.
I, II, IV e V.
I, II e V.
I, III e V.
I, II, III, IV e V.

27ª Questão: Assinale as alternativas corretas:
Com respeito ao Sistema Tributário Nacional:
I – para que o Estado possa arrecadar taxa há necessidade de o usuário ou destinatário do
serviço público vir a fazer uso efetivo dele.
II – o imposto sobre propriedade de veículos automotores é de competência exclusiva dos
Estados.
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III – o imposto sobre produtos industrializados é de competência exclusiva da União.
IV – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição
de melhoria, decorrente de obras públicas.
a)
b)
c)
d)
e)

apenas as afirmativas II e IV são corretas.
apenas as afirmativas I e II são corretas.
apenas as afirmativas I e III são corretas.
apenas as afirmativas I e IV são corretas.
apenas as afirmativas II e III são corretas.

28ª Questão: Assinale a alternativa ou alternativas corretas:
Nas ações de busca e apreensão respaldadas no DL n. 911/69:
a) somente é admissível a purgação da mora acaso já tenha o alienante pago valor igual
ou superior a 40% do valor financiado.
b) não é admissível a discussão acerca da abusividade de cláusulas contratuais ou de
acessórios contratados.
c) o avalista do contrato não é parte legítima passiva para a ação.
d) mesmo que a credora esteja a exigir acessórios indevidos ou em patamares
excedentes aos legalmente admitidos a mora estará caracterizada, posto que a
inadimplência do devedor é que a configura.
e) nenhuma das alternativas apresentadas está correta.
29ª Questão: Nas ações de alimentos regidas pela Lei n. 5.478, de 25.07.68, assinale qual
ou quais das alternativas abaixo relacionadas está correta:
a) a citação por intermédio de oficial de justiça é forma subsidiária de citação do
alimentante.
b) a citação por correio só é admissível em sendo o alimentante residente na comarca.
c) residindo o alimentante fora da comarca será ele citado obrigatoriamente por carta
precatória.
d) o alimentante pode ser citado por edital.
e) a citação postal é forma de citação subsidiária da citação por precatória, quanto aos
alimentantes residentes em outro Estado da Federação.
30ª Questão: Nos contratos submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor,
referentemente aos de adesão, assinale a resposta ou respostas corretas:
a) exclui a adesividade o fato de terem sido as cláusulas contratuais sido aprovadas pela
autoridade competente para fazê-lo.
b) não admite-se, de nenhum modo, a inserção de cláusula resolutória.
c) admite-se a inserção de cláusula resolutória apenas quando alternativa e a opção caiba
ao consumidor.
d) é vedada a inserção de qualquer cláusula desvantajosa ao consumidor.
e) a inserção de cláusulas em contrato de adesão pré-elaborado descaracteriza a
adesividade.
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31ª Questão: Nas locações, a morte do locatário:
a) extingüe o contrato, por ser tratar de obrigação personalíssima.
b) se residencial a locação, nos direitos do locatário fica sub-rogado apenas o cônjuge
supérstite.
c) o simples companheiro, quando residente no imóvel, se sub-roga nos direitos do
locatário.
d) os que dele dependiam economicamente, ainda que não residentes no imóvel locado,
se sub-rogam nos direitos do locatário.
e) o genitor do falecido, mesmo que residisse no imóvel, desde que conte com renda
própria, não se sub-roga nos direitos do locatário falecido.
32ª Questão: Relativamente à conta conjunta bancária, em emitindo um dos titulares
cheque sem suficiente provisão de fundos, é correto afirmar-se que:
a) não há, em hipótese alguma, solidariedade passiva entre o emitente e o outro titular da
conta.
b) a solidariedade passiva apenas ocorre em relação ao estabelecimento bancário contra
o qual foi o cheque emitido.
c) a solidariedade passiva somente ocorre em relação ao terceiro que recebeu o cheque.
d) a solidariedade passiva apenas ocorre entre o sacado e o recebedor do cheque.
e) a solidariedade passiva apenas ocorre entre os dois titulares da conta.
33ª Questão: No Código Civil, a função das cláusulas gerais é:
I – dotar o sistema interno do Código Civil de mobilidade, mitigando as regras mais rígidas.
II – a de atuar de forma a concretizar o que se encontra previsto nos princípios gerais de
direito e nos conceitos legais indeterminados.
III – a de, também, abrandar as desvantagens do estilo excessivamente abstrato e
genérico da lei.
Assinale, portanto, a alternativa ou alternativas corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

nenhuma das alternativas está correta.
todas as alternativas estão corretas.
apenas a alternativa II está correta.
apenas as alternativas I e III estão corretas.
apenas as alternativas II e III estão corretas

34ª Questão: Examine as seguintes proposições sobre o exercício da jurisdição:
I. A jurisdição, monopólio do poder estatal, é una e indivisível, embora o termo possa
didaticamente diferenciar divisões da atividade jurisdicional em diferentes âmbitos.
II. A jurisdição é exercida pelos juízes, não sendo atividade exclusiva do Poder Judiciário.
III. A jurisdição pode excepcionalmente ser exercida pelo Poder Legislativo.
IV. Pelo princípio da aderência os juízes apenas podem exercitar a jurisdição no âmbito do
território nacional.
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V. O juiz aposentado que tenha encerrado a instrução probatória deve julgar o processo,
em vista do princípio da identidade física.
Assinale a alternativa certa:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as proposições estão corretas
Apenas a proposição III está incorreta
As proposições II e V estão incorretas
As proposições I, II, III e IV estão corretas
As proposições II, III e V estão incorretas.

35ª Questão: Examine as seguintes proposições:
I. O processo se origina por iniciativa da parte, por decorrência do princípio inquisitivo.
II. O juiz somente poderá conhecer de pretensão deduzida pelo réu nas hipóteses de
reconvenção e ação declaratória incidental. Nas ações dúplices, assim como nos pedidos
contrapostos o pedido do réu será deduzido na contestação.
III. As questões relativas às relações de consumo são de ordem pública, autorizando o juiz
a sobre elas se pronunciar, independentemente de requerimento da parte ou interessado.
IV. Em face do princípio da demanda, o juiz não pode, de ofício, suscitar incidente de
uniformização da jurisprudência.
V. No inventário, exibição de testamento, arrecadação de bens de ausente e de herança
jacente o procedimento pode de ofício ser deflagrado por iniciativa do juiz.
Assinale a alternativa certa:
a)
b)
c)
d)
e)

As proposições I e IV estão incorretas.
As proposições II, III e IV estão corretas
Apenas a proposição V está incorreta
Todas as proposições estão incorretas
Apenas as proposições III, IV e V estão corretas.

36ª Questão: Considerando as proposições abaixo:
I. A sentença citra ou ultra petita pode ser corrigida pelo próprio juiz, que suprirá a omissão,
desde que instado em sede de embargos de declaração.
II.Os vícios da sentença extra ou ultra petita só podem ser reparados por meio de recurso
ou de ação rescisória.
III. Sobre as matérias de ordem pública incide o princípio dispositivo.
IV.Tem capacidade de ser parte a futura mãe, representando o nascituro, na ação de
investigação de paternidade.
V.Interesse e legitimidade são condições da ação, que devem ser apreciadas de ofício pelo
Juiz.
Assinale a alternativa certa:
a) Todas as proposições estão incorretas
b) Todas as proposições estão corretas
c) As proposições I, II e III estão incorretas
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d) Apenas a proposição III está incorreta
e) As proposições III, IV e V estão corretas.
37ª Questão: Examine as seguintes proposições:
I. Para interpretação de direito em tese descabe ação declaratória, desde que o Poder
Judiciário não é órgão de consulta.
II. Admite-se na ação declaratória antecipação de tutela para prover-se algum dos efeitos
da sentença.
III. Simples interpretação de cláusulas contratuais não enseja recurso especial e
extraordinário.
IV. É admissível cautelar antecedente à ação declaratória de inexistência de relação
jurídica.
V. O Mandado de Segurança não se presta à finalidade declaratória, nem para reclamar
vencimentos atrasados, tampouco para atacar lei ou ato normativo em tese.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a proposição II está incorreta
Apenas a proposição V está correta
Todas as proposições estão corretas
Apenas as proposições II, IV e V estão corretas
As proposições I, III e IV estão incorretas.

38ª Questão: Examine as seguintes alternativas e assinale a INCORRETA:
a) Sem a citação não há processo em curso e, portanto, não há litispendência.
b) Havendo revelia depois da citação pessoal do réu, é inadmissível ação declaratória
incidental, por ausência de interesse processual, já que a relação jurídica prejudicial
não se tornou controvertida.
c) O juiz da causa principal é o competente para o julgamento da ação declaratória
incidental.
d) O julgamento da ação declaratória incidental dá-se juntamente com a ação principal, na
mesma sentença, comportando impugnação por recurso de apelação.
e) É admissível ação declaratória incidental no procedimento sumário.
39ª Questão: Examine as seguintes proposições e assinale a alternativa INCORRETA:
a) Importa em inadmissibilidade do recurso, a não juntada aos autos do processo, pelo
agravante, de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua
interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso.
b) O relator poderá converter o agravo de instrumento em agravo retido, não se tratando
de provisão jurisdicional de urgência ou não havendo perigo de lesão grave e de difícil
ou incerta reparação.
c) Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em
grau de apelação, a sentença terminativa ou definitiva, ou que houver julgado
procedente ou improcedente ação rescisória.
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d) Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o tribunal pode julgar
desde logo a lide, se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver
em condições de imediato julgamento.
e) As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na
apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
40ª Questão: Assinale a alternativa correta:
O pai que reiteradamente estupra a própria filha, com violência real, comete o delito em:
a)
b)
c)
d)
e)

concurso material.
continuidade delitiva.
continuidade delitiva específica.
concurso formal com lesão corporal leve.
concurso material com lesão corporal grave.

41ª Questão: Assinale a alternativa correta:
O médico que, no exercício da profissão, fornece atestado falso comete o crime de:
a)
b)
c)
d)
e)

falsidade ideológica.
falsificação de documento particular.
atestado ideologicamente falso.
falsidade material de atestado.
nenhum dos delitos anteriores.

42ª Questão: Assinale a alternativa correta:
O agente que preenche cheque assinado em branco, após dele se apossar indevidamente,
comete o crime de:
a)
b)
c)
d)
e)

falsificação de documento particular.
falsificação de documento público.
estelionato.
apropriação indébita.
furto.

43ª Questão: Assinale a alternativa correta:
Para a configuração do crime de manutenção de casa de prostituição, é necessário que a
proprietária:
a)
b)
c)
d)
e)

seja também prostituta.
tenha intuito de lucro.
faça mediação direta para o comércio sexual.
comporte-se com habitualidade na ação.
comporte-se sem habitualidade na ação.
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44ª Questão: Assinale a alternativa correta:
A Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994, fez inserir no artigo 312 do Código de Processo
Penal a garantia da ordem econômica como causa justificadora da prisão preventiva. Uma
das seguintes ações é assim considerada:
a) falsificar nota fiscal relativa a operação tributável.
b) prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
c) fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documento exigido
pela lei fiscal.
d) vender mercadorias abaixo do preço de custo, com o fim de impedir a concorrência.
e) deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo, descontado ou cobrado, na
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
45ª Questão: Assinale a alternativa correta:
Nos crimes cometidos através da imprensa, quando o autor do escrito estiver ausente do País:
a)
b)
c)
d)
e)

suspende-se o prazo prescricional.
suspende-se o prazo decadencial.
responsabiliza-se o diretor ou redator chefe do jornal ou periódico.
extingüe-se a punibilidade pela ausência do autor do escrito.
nenhuma das hipóteses anteriores.

46ª Questão: Assinale dentre as alternativas seguintes, a INCORRETA:
A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência
dos autos.
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos.
c) quando, da sentença condenatória pender embargos infringentes.
d) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
e) a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.
47ª Questão: Assinale dentre as alternativas seguintes, a correta:
Em sede de Código de Processo Penal Brasileiro, o incidente de insanidade mental do
acusado terá o seguinte tratamento:
a) o exame médico-legal somente poderá ser determinado na fase judicial.
b) ao determinar o exame o juiz não fica obrigado à nomeação de curador ao acusado.
c) o juiz ordenará o exame médico-legal atendendo somente a requerimento do Ministério
Público, do defensor, do ascendente, descendente ou cônjuge do acusado.
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d) o incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da
apresentação do laudo será apenso ao processo principal.
e) o incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da
apresentação do laudo será juntado ao processo principal.
48ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a INCORRETA:
No julgamento pelo Júri:
a) Terminado o relatório, o juiz, o acusador, o assistente e advogado do réu e, por fim, os
jurados que o quiserem, inquirirão sucessivamente as testemunhas de acusação.
b) Ouvidas as testemunhas de acusação, o juiz, o advogado do réu, o acusador particular,
o promotor, o assistente e os jurados que o quiserem, inquirirão sucessivamente as
testemunhas de defesa.
c) Terminado o relatório, o acusador, o assistente e o advogado do réu e, por fim, os
jurados que o quiserem, inquirirão sucessivamente as testemunhas de acusação, de
defesa e as referidas, por intermédio do juiz.
d) Os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa serão reduzidos a escrito,
em resumo, assinado o termo pela testemunha, pelo juiz e pelas partes.
e) Quando duas ou mais testemunhas divergirem sobre pontos essenciais da causa,
proceder-se-á à acareação entre elas.
49ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
Argüída, por escrito, a falsificação de documento constante dos autos, o juiz observará o
seguinte processo:
a) ordenará a juntada da impugnação no processo principal, e em seguida ouvirá a parte
contrária, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, oferecerá resposta.
b) ordenará a juntada da impugnação no processo principal, e em seguida ouvirá a parte
contrária, que, no prazo de (três) dias, oferecerá resposta.
c) assinará o prazo de 5 (cinco) dias, sucessivamente, a cada uma das partes, para prova
de suas alegações.
d) conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias.
e) se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, manterá o documento nos autos do
processo principal e determinará a abertura de vista ao Ministério Público.
50ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a INCORRETA:
A nulidade ocorrerá, por falta das fórmulas ou dos termos processuais, dentre outros
casos, os seguintes:
a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a
portaria ou o auto de prisão em flagrante.
b) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos
da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública.
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c) a falta de nomeação de curador a réu menor de 21 (vinte e um ) anos no interrogatório
tomado em Juízo, ainda que não tenha confessado a prática do crime e tenha se
apresentado àquele ato acompanhado de advogado legalmente constituído.
d) a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de
testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri.
e) o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido.
51ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a INCORRETA:
a) o juiz, ao proferir sentença condenatória mencionará as circunstâncias agravantes ou
atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer.
b) a sentença poderá ser datilografada (digitada) e neste caso o juiz a rubricará em todas
as folhas.
c) o escrivão, dentro de 3 (três) dias após a publicação, e sob pena de suspensão de 5
(cinco) dias, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público.
d) a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, se estiver preso.
e) a intimação da sentença será feita somente ao defensor dativo, não indicado pelo réu,
quando este, ainda que possuidor de endereço e residência conhecidos, se livrar solto,
ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança.
52ª Questão: Assinale dentre as alternativas seguintes, a correta:
O réu tem direito à comutação de pena de uma sexta parte (de acordo com o Decreto nº
1.645/95, art. 2º, II.) uma vez preenchidos os requisitos legais e as informações do parecer
técnico. Poderá:
a) requerer ao Juízo da sentença condenatória o reconhecimento do benefício.
b) requerer via Habeas Corpus a concessão do benefício para efeito de progressão de
regime de cumprimento de pena.
c) requerer ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça que inste o Juízo da
condenação para concessão do benefício.
d) requerer ao juízo da execução penal para análise e concessão do benefício, para efeito
de progressão de regime de cumprimento da pena.
e) requerer ao juízo da execução penal o encaminhamento do pedido para o juízo da
condenação para análise e concessão do benefício.
53ª Questão: Assinale, dentre as alternativas adiante, a correta:
Um silvícola condenado pelo Tribunal do Júri a pena de 12 anos de reclusão, por crime de
homicídio, cumprirá pena:
a) Uma vez transitada em julgado a sentença condenatória será encaminhado à
Penitenciária estadual de Chapecó.
b) Dentro das possibilidades o índio cumprirá a pena em regime de semi liberdade na
aldeia de sua origem, fiscalizado pelo órgão de Proteção ao Índio.
c) Uma vez atendido o grau de integração (aculturamento) o silvícola cumprirá a pena em
qualquer estabelecimento penal do sistema oficial de estabelecimentos de cumprimento
de pena do Estado.

16

d) Permite-se ao silvícola condenado, a aplicação de sanções penais de acordo com os
costumes próprios, desde que não revistam caráter cruel ou difamante.
e) O silvícola condenado a pena de reclusão, cumprirá em regime de semi liberdade, no local
de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximo de sua aldeia.
54ª Questão: Assinale, dentre as alternativas adiante, a correta:
Ao réu condenado por crime doloso contra a vida, considerado inimputável por insanidade,
aplica-se medida de segurança:
a) ao réu inimputável, considerado de alta periculosidade, a lei impõe ao Magistrado a
aplicação de medida de segurança, pelo tempo da pena aplicada.
b) ao réu inimputável, absolvido por legitima defesa, a lei impõe ao Magistrado a aplicação
de medida de segurança em estabelecimento ambulatorial próprio, até comprovada sua
recuperação.
c) condenado por fato típico punível previsto em lei, ao réu inimputável, e de comprovada
periculosidade, a lei impõe a aplicação de medida de segurança, em estabelecimento
ambulatorial pelo mesmo período da pena aplicada.
d) ao réu semi imputável condenado por crime doloso, a lei impõe ao Magistrado a
aplicação de medida de segurança pelo tempo da pena corpórea aplicada, a ser
cumprida no estabelecimento prisional.
e) ao réu semi imputável condenado por crime doloso, a lei faculta ao Magistrado a
aplicação de medida de segurança, em substituição à pena corpórea, quando os
exames demonstrarem que o condenado necessita de especial tratamento curativo.
55ª Questão: Sobre os direitos outorgados à criança e ao adolescente pela Lei. 8.069/90,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) O direito a proteção à vida e à saúde se dá pela efetivação de políticas sociais que
permitam o nascimento e desenvolvimento em condições dignas.
b) O direito de se opor a sua adoção será sempre respeitado, sob pena de nulidade do
procedimento.
c) O direito ao respeito abrange a preservação dos objetos pessoais.
d) É assegurada a convivência familiar em ambiente livre da presença de dependentes
químicos.
e) O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e
imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros.
56ª Questão: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a
alternativa correta:
a) A colocação da criança em família substituta estrangeira far-se-á apenas mediante
tutela e adoção.
b) O reconhecimento de filho havido fora do casamento somente poderá ocorrer após o
nascimento deste.
c) O estágio de convivência entre adotante e adotado previsto no ECA é requisito
essencial da adoção, não podendo ser dispensado em qualquer hipótese.
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d) A adoção produz seus efeitos somente a partir do trânsito em julgado da sentença,
exceto quando o adotante venha a falecer no curso do procedimento.
e) Os divorciados não podem adotar conjuntamente.
57ª Questão: Sobre o Conselho Tutelar, a que se reporta o Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
a) Em cada município deverá haver, pelo menos um Conselho Tutelar, composto por
cinco membros, escolhidos pela comunidade.
b) O local e horário de funcionamento do Conselho Tutelar é definido através de portaria
editada pela autoridade judiciária competente.
c) A remuneração dos conselheiros, bem como os recursos necessários ao
funcionamento do Conselho Tutelar serão definidos em lei estadual.
d) O candidato a membro do Conselho Tutelar deverá comprovar sua idoneidade moral,
idade superior a dezoito anos, e ser domiciliado no município.
e) O Conselho Tutelar é órgão permanente, subordinado à autoridade judiciária local,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente.
58ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
São órgãos de colaboração com o Poder Judiciário, além daqueles previstos em lei:
a) os advogados do Juízo de Menores da Capital, da Justiça Militar, e do Conselho
Comunitário.
b) os advogados do Juízo de Menores da Capital e do Conselho Comunitário.
c) os advogados da Justiça Militar e do Conselho Comunitário.
d) os advogados do Juízo de Menores da Capital, da Justiça Militar; e a Polícia Judiciária.
e) os advogados da Justiça Militar, do Conselho Comunitário; e a Polícia Judiciária.
59ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
Conforme disposto no artigo 230, do Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado, haverá quatro quadros de antigüidade:
a) dois para os desembargadores, um para os juízes de direito; um para os juízes
substitutos.
b) um para os desembargadores, dois para os juízes de direito; um para os juízes
substitutos.
c) um para os desembargadores; um para os juízes de direito; dois para os juízes
substitutos.
d) um para os desembargadores; um para os juízes de direito; um para os juízes
substitutos; um para os juízes especiais.
e) um para aos desembargadores; um para os juízes de direito; um para os juízes
substitutos; um para juízes cooperadores.
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60ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
Os juízes de direito serão substituídos:
a) pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, dependente de convocação
pelo Presidente do Tribunal.
b) pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, ou de outra, a juízo do
Corregedor Geral da Justiça.
c) pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, ou de outra, a juízo do
Conselho da Magistratura.
d) pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, independentemente de
qualquer convocação; pelo juiz substituto de outra circunscrição, a juízo do Presidente
do Tribunal.
e) pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, a juízo do Órgão Especial do
Tribunal, ouvido o Conselho da Magistratura.
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