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PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO PARA
ESTÁGIO DE ENSINO SUPERIOR EM ÁREAS DIVERSAS DO DIREITO
EDITAIS N. 78/2016, 79/2016, 80/2016, 81/2016, 82/2016, 83/2016, 84/2016, 85/2016, 86/2016,
87/2016, 88/2016, 89/2016, 90/2016, 91/2016, 92/2016, 93/2016 e 94/2016.
ORIENTAÇÕES GERAIS
1 Mantenha seu documento de identificação sobre a carteira.
2 É vedado o uso de telefone celular, relógio ou qualquer dispositivo eletrônico, sob pena
de desclassificação.
3 Preencher os dados solicitados nos campos indicados ao nome, número do CPF e
assinatura, no cartão resposta.
4 Verifique se há falha na impressão do cartão resposta ou na prova. A prova contém 50
(cinquenta) questões.
5 Não identificar o caderno de provas (nome e CPF).
6 Na execução das provas só será permitida a utilização de caneta esferográfica azul ou
preta, fabricada em material transparente.
7 Não será permitida qualquer espécie de consulta, sob pena de eliminação do candidato.
8 É expressamente proibida qualquer comunicação entre os candidatos ou com pessoas
estranhas. Não tente visualizar a prova dos demais candidatos. Após as instruções
preliminares, nada será respondido.
9 O candidato não deverá amassar, anotar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou de
qualquer modo, danificar o cartão-resposta, caso contrário as respostas não serão
lidas.
10 Não será permitida a substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
11 Na duração da prova está incluído o tempo destinado à identificação e ao
preenchimento do cartão-resposta.
12 Ao término da prova, entregue aos fiscais o “caderno de prova” e o “cartão-resposta”.
NÃO SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVAS OU RASGAR PARTE DELE.
13 Somente será permitido ao candidato destacar a última folha do caderno de provas,
identificada como “folha-rascunho para anotação do gabarito”, destinada exclusivamente
para o candidato anotar o gabarito da prova realizada e levá-lo consigo.
14 Somente será permitido que o candidato retire-se da sala após 01 (uma) hora do início
da prova, salvo autorização da Comissão de Concurso, sendo obrigatória a presença dos
3 (três) últimos candidatos até a entrega da última prova.
15 A duração da prova será de 3 (três) horas.
16 NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.
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EDITAIS N. 78/2016, 79/2016, 80/2016, 81/2016, 82/2016, 83/2016, 84/2016, 85/2016, 86/2016,
87/2016, 88/2016, 89/2016, 90/2016, 91/2016, 92/2016, 93/2016 e 94/2016.
I. PROVA ESCRITA
ORIENTAÇÕES GERAIS
De acordo com o comando inerente à cada assertiva, deverá o candidato julgála VERDADEIRA ou FALSA, transcrevendo sua resposta para o Cartão Resposta, que
será o único documento válido para a correção da prova.
Na Folha de Respostas haverá, para cada assertiva, dois campos de
marcação: o campo designado com o código V, que deverá ser preenchido pelo candidato
caso julgue a assertiva VERDADEIRA, e o campo designado com o código F, que deverá
ser preenchido pelo candidato caso julgue a assertiva FALSA.
A pontuação, para cada assertiva, será igual a 1,00 (um) ponto positivo, caso a
resposta esteja em concordância com o gabarito oficial.
Para obter pontuação em cada assertiva, o candidato deverá marcar somente
um dos dois campos do cartão-resposta.
Caso não haja marcação ou haja marcação dupla (V e F), será atribuída
pontuação 0,00 (zero) para a assertiva.
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Não se esqueça de analisar todos os enunciados de acordo com a norma culta da
Língua Portuguesa!
1 – Com relação à colocação do acento marcador da crase, a frase “O declarante alegou
ter comprado o produto à prazo” está correta. V( ) F( )
2 - Com relação à colocação do acento marcador da crase, a frase “Todos os presentes
ficaram à analisar todos os detalhes” está correta. V( ) F( )
3 – Com relação à colocação do acento marcador da crase, a frase “Quando todos
estavam frente à frente, resolveram fazer as pazes” está correta. V( ) F( )
4 - Com relação à colocação do acento marcador da crase, a frase “É necessário
apuração de irregularidades relacionadas à normas de segurança no edifício” está
correta. V( ) F( )
5 - Com relação à colocação do acento marcador da crase, a frase “Eles afirmaram à
todos os candidatos que o gabarito estava correto” está correta. V( ) F( )
6 - Com relação à colocação do acento marcador da crase, a frase “O advogado se referiu
àquele episódio anterior ao ocorrido” está correta. V( ) F( )
7 - Com relação à colocação do acento marcador da crase, a frase “À medida que todos
ficavam em silêncio, a reunião pôde ser retomada” está correta. V( ) F( )
8 – Segundo o Novo Acordo Ortográfico, as palavras “assembleia”, “pudico” e “nódoa”
estão corretamente acentuadas. V( ) F( )
9 - Segundo o Novo Acordo Ortográfico, as palavras “vôo”, “crêem” e “refém” estão
corretamente acentuadas. V( ) F( )
10 - Segundo o Novo Acordo Ortográfico, as palavras “prolixo”, inexorável” e “tóxico”
estão corretamente acentuadas. V( ) F( )
11 - Segundo o Novo Acordo Ortográfico, as palavras “arguição”, “aquífero” e “hábil” estão
corretamente acentuadas. V( ) F( )
12 - Segundo o Novo Acordo Ortográfico, as palavras “heróico”, “ingênuo” e “espontâneo”
estão corretamente acentuadas. V( ) F( )
13 - Segundo o Novo Acordo Ortográfico, as palavras “socioeconômico”, “micro-ondas” e
“autoescola” estão corretamente grafadas. V( ) F( )
14 - Segundo o Novo Acordo Ortográfico, as palavras “antissocial”, “hiperinflação” e “interracial” estão corretamente grafadas. V( ) F( )
15 – A frase “Por que ninguém acreditou nas alegações da vítima?” está gramaticalmente
correta. V( ) F( )

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS

4

16 – A frase “Ele preferiu ficar em casa porque? Está gramaticalmente correta. V( ) F( )
17 – A frase “Porque as afirmações do réu não foram comprovadas, o advogado alegou
insanidade temporária dele” está gramaticalmente correta. V( ) F( )
18 – Com relação à colocação pronominal, a frase “Os candidatos afirmaram não
conformarem-se com os resultados negativos” está correta. V( ) F( )
19 - Com relação à colocação pronominal, a frase “Nos trouxeram livros novos para
serem doados” está correta. V( ) F( )
20 - Com relação à colocação pronominal, a frase “Depois do ocorrido, buscar-se-ão
alternativas seguras para o acesso ao prédio” está correta. V( ) F( )
21 - Com relação à colocação pronominal, a frase “Tendo citado-o, por diversas vezes,
em seu depoimento” está correta. V( ) F( )
22 - Com relação à colocação pronominal, a frase “Ontem, realizaram-se muitas consultas
ao sistema” está correta. V( ) F( )
23 - Com relação à colocação pronominal, a frase “Os anunciantes devem opor-se às
novas regras” está correta. V( ) F( )
24 – Na frase “Na audiência, os jurados ouviram atentamente os relatos”, a palavra
sublinhada é um advérbio. V( ) F( )
25 – Na frase “Os assuntos foram resolvidos perante a autoridade policial”, a palavra
sublinhada é uma conjunção. V( ) F( )
26 – Na frase “Aleluia, todos chegaram!”, a palavra sublinhada é uma interjeição.
V( ) F( )
27 – Na frase “Os vizinhos afirmaram que havia vários enxames naquele terreno baldio”, a
palavra é um adjetivo. V( ) F( )
28 – Na frase “Mesmo que todos alegassem desconhecer os fatos, as dúvidas pairavam
no ar”, a palavra sublinhada é um pronome. V( ) F( )
29 – Na frase “Apesar de o tanque de gasolina conter cerca de um quarto de combustível,
eles não conseguiram completar o percurso”, as palavras sublinhadas se constituem em
um numeral. V( ) F( )
30 – Na frase “Naquele bairro, vendem-se apartamentos a preços bem competitivos”, a
palavra sublinhada é sujeito. V( ) F( )
31 – Na frase “Avisaram-no da chegada do seu filho, e ele não conseguiu conter as
lágrimas”, a palavra sublinhada é objeto indireto. V( ) F( )
32 – Na frase “O adolescente alegou que só queria uma coisa: atenção”, a palavra
sublinhada é sintaticamente um aposto. V( ) F( )
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33 – Na frase “Todos foram unânimes ao dizer que o jovem vivia para o trabalho”, as
palavras sublinhadas são sintaticamente um adjunto adverbial. V( ) F( )
34 – Com relação à concordância nominal, a frase “Os soldados ficaram alerta depois do
episódio” está correta. V( ) F( )
35 - Com relação à concordância nominal, a frase “Os turistas afirmaram ter visto as
paisagens o mais lindas possíveis” está correta. V( ) F( )
36 - Com relação à concordância nominal, a frase “Os alunos ficaram surpresos, os livros
estavam custando caros” está correta. V( ) F( )
37 - Com relação à concordância nominal, a frase “É necessário compreensão na atual
situação” está correta. V( ) F( )
38 - Com relação à concordância verbal, a frase “O livro ‘As Viagens de Gulliver’ narram
as viagens de um médico contadas por ele mesmo” está correta. V( ) F( )
39 - Com relação à concordância verbal, a frase “Aquele servidor era um dos que mais
faltavam ao serviço” está correta. V( ) F( )
40 - Com relação à concordância verbal, a frase “Esteve, no auditório, por várias horas, o
denunciante e o denunciado” está correta. V( ) F( )
41 - Com relação à concordância nominal, a frase “Ele alegou que já estava quites com
seu padrasto” está correta. V( ) F( )
42 - Com relação à concordância nominal, a frase “Embora a orientação era de que todos
vestissem calças azul-marinhos, muitos não a seguiram” está correta. V( ) F( )
43 – Com relação à regência verbal, a frase “Estes equívocos implicam em várias
consequências sérias” está correta. V( ) F( )
44 – Com relação à regência verbal, a frase “A vítima alegou que pagava em dia as
prestações acordadas ao vendedor do veículo” está correta. V( ) F( )
45 – Com relação à regência verbal, a frase “O médico assistiu a todos os pacientes
tranquilamente” está correta. V( ) F( )
46 – Com relação à regência nominal, a frase “O Presidente da Associação era
responsável com as finanças do grupo” está correta. V( ) F( )
47 – Com relação à regência nominal, a frase “Apesar de quieto, o menino era curioso
com tudo ao seu redor” está correta. V( ) F( )
48 – Com relação à regência nominal, a frase “A adolescente, embora considerada
rebelde, apresentava inclinação com as artes cênicas” está correta. V( ) F( )
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49 – Com relação à regência verbal, a frase “Todos anuíram às reformas no prédio” está
correta. V( ) F( )
50 – Com relação à regência verbal, a frase “Sua negativa importou em sua demissão do
cargo” está correta. V( ) F( )
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EDITAIS N. 78/2016, 79/2016, 80/2016, 81/2016, 82/2016, 83/2016, 84/2016, 85/2016, 86/2016,
87/2016, 88/2016, 89/2016, 90/2016, 91/2016, 92/2016, 93/2016 e 94/2016.
FOLHA PARA ANOTAÇÃO DO GABARITO
(Única que pode ser destacada e levada)

