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OFICIAL DE APOIO JUDICIAL (TIPO 1 BRANCA) 

PROVA APLICADA EM 24/09/2017 

Texto I para as questões de 1 a 10 
 

“Tinha quatro escravas virgens”. O que fazer com 
presos assim? 

Militantes do Estado Islâmico são levados a julgamento 
no Iraque, mas a vitória também traz problemas, como 

a forma de tratar responsáveis por atrocidades 
 

Mohammed Ahmed tem tanto arrependimento 
“quanto fios de cabelo” na cabeça. Ele diz que foi 
doutrinado, induzido e até drogado para combater o 
mais nobre dos combates: lutar pelo Estado Islâmico. 
Seu depoimento, dado a um juiz da província iraquiana 
de Nínive, foi reproduzido pelo Telegraph. 

Por ser um bom combatente, Ahmed foi 
recompensado. Ganhou quatro jovens yazidis, a minoria 
religiosa considerada pelos fundamentalistas 
muçulmanos como indigna de qualquer consideração, 
abaixo até de cristãos e judeus. [...] 

Todos os profissionais do ramo sabem que não 
existem culpados nas cadeias: a esmagadora maioria dos 
presos, em qualquer lugar, se diz inocente. Mesmo 
quando culpados, sempre existe uma desculpa e Ahmed 
é um caso típico numa situação extremamente atípica. 

Ele foi preso em Mosul, depois dos combates e 
bombardeios que deixaram a cidade iraquiana com 
aparência de Hiroshima do deserto. Existem milhares de 
outros como Ahmed. Alguns foram fuzilados no ato da 
rendição, mas as autoridades iraquianas querem 
demonstrar disciplina e alguma aparência de 
operacionalidade do estado. [...] 

Algumas dessas meninas e mulheres suicidaram-se 
para escapar à violência sexual. Muitas arranhavam o 
rosto e o corpo ou cobriam-se de cinzas, tentando 
parecer feias e causar rejeição a seus torturadores. 
Outras foram compradas de volta por suas famílias. Em 
casos raros, mulheres de combatentes, compungidas ou 
enciumadas, soltaram as vítimas da escravidão. 

Poucas conseguiram escapar por seus próprios meios, 
como Lamiya Haji Bashar, que aparece com o rosto 
cheio de cicatrizes. São resultado dos ferimentos 
provocados por uma mina na qual pisou quando fugia 
pelo deserto, na quarta tentativa de escapar. Ficou cega 
de um olho. 

Lamiya e Nadia Murad são algumas das poucas 
vítimas do terror sexual que se apresentam em público, 
de rosto aberto, pois a violência sexual estigmatiza as 
vítimas e suas famílias. Lamiya contou que era 
submetida a estupros seguidos e diários, passada entre 
incontáveis militantes. Muitas vezes desmaiava. 

Apesar das várias derrotas sofridas pelo Estado 
Islâmico, ainda existe um número considerável de yazidis 
em seu poder. Muitas já morreram durante o cativeiro 
pois é impossível distinguir entre vítimas e algozes 

durante os combates. A batalha final, que já se configura 
apesar do intervalo atual, será em Raqqa. 

Quando se cansou das suas escravas, Mohamed 
Ahmed as vendeu a outros combatentes, pelo 
equivalente a 200 dólares cada uma. Amontoados em 
celas na região de Mosul, onde o calor agora no verão 
chega a 50 graus, existem cerca de 5 000 outros 
“Ahmeds”. Um número mais ou menos equivalente ao 
de yazidis escravizadas. 

O que fazer com eles? 
 

Por Vilma Gryzinski access_time 2 ago 2017. 
Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/blog/mundialista/tinha-quatro-escravas-
virgens-o-que-fazer-com-presos-assim/> (adaptado) 

 
Questão 1 
 

De acordo com as informações e ideias trazidas ao texto 
está correto o que se afirma em: 
 

A) A eficácia aplicada na doutrinação de combatentes 
do Estado Islâmico reflete-se nos resultados obtidos 
por tais seguidores em suas atitudes insanas e 
extremistas.  

B) Ações estratégicas isoladas realizadas por vítimas do 
Estado Islâmico têm como objetivo fazer com que 
subsistam às diversas atrocidades às quais são 
expostas e submetidas diariamente.  

C) A fuga através do deserto como única alternativa de 
escape das mulheres vítimas dos combatentes do 
Estado Islâmico deixa marcas físicas e emocionais, 
contrastando libertação e opressão.  

D) Há uma determinada preocupação quanto à eficácia 
das ações executadas por autoridades iraquianas 
tendo em vista a visibilidade proveniente de tais 
procedimentos, num acordo com o Estado Islâmico.  

 

Questão 2 
 

Tendo em vista o contexto, pode-se afirmar que o 
sentido atribuído ao enunciado: “Mohammed Ahmed 
tem tanto arrependimento “quanto fios de cabelo” na 
cabeça.” (1º§)  
 

A) tem por objetivo levar o leitor à compreensão do 
oposto do que foi declarado, ou seja, se diz o 
contrário do que se quer dar a entender. 

B) determina a redução da importância do 
arrependimento de Mohammed Ahmed diante dos 
atos pelos quais foi condenado.  

C) expressa a representatividade do sentimento de 
Ahmed em relação a ações de sua autoria declaradas 
no desenvolvimento do texto.  

D) demonstra o ponto de vista do enunciador 
mostrando uma lógica semântica progressiva por 
meio das palavras “tanto” e “quanto”. 
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Questão 3 
 

A sequência de vocábulos: “Islâmico, vitória, até, 
público” pode ser empregada para demonstrar exemplos 
de três regras de acentuação gráfica diferentes. Indique 
a seguir o grupo de palavras que apresenta palavras cuja 
acentuação tenha as mesmas justificativas das palavras 
do grupo anteriormente apresentado (considere a 
mesma ordem da sequência apresentada).  
 

A) atípica, aparência, é, vítimas 
B) típico, província, será, Nínive 
C) famílias, público, diários, várias  
D) violência, próprios, já, violência 
 
Questão 4  
 

“Lamiya e Nadia Murad são algumas das poucas vítimas 
do terror sexual que se apresentam em público, de rosto 
aberto, pois a violência sexual estigmatiza as vítimas e 
suas famílias. Lamiya contou que era submetida a 
estupros seguidos e diários, passada entre incontáveis 
militantes. Muitas vezes desmaiava.” (7º§) Considere o 
trecho anteriormente destacado e assinale a alternativa 
em que todas as palavras apresentam divisão silábica 
correta: 
 

A) pas – sa – da, sub – me – ti – da, pou - cas 
B) ter – ror, po – is, es - ti – gma – ti – za – va 
C) se- gui – dos, di – á – rios, in – con – tá – ve – is 
D) ví – ti – mas, fa – mí – li – as, des- ma – i – a - va 
 
Questão 5 
 

Tendo em vista as diferentes finalidades do uso dos 
sinais de pontuação, está correta a justificativa referente 
ao trecho destacado em:  
 

A) No quinto parágrafo, a expressão “mulheres de 
combatentes” aparece entre vírgulas por se tratar de 
um vocativo.  

B) Emprega-se os dois pontos imediatamente após o 
vocábulo “combates” no primeiro parágrafo para 
separar elementos que exercem mesma função 
sintática em uma enumeração. 

C) O ponto utilizado no final do quinto parágrafo após 
“escravidão”, foi empregado por um fator de ordem 
entonacional, indicando a entonação diferenciada 
com que o enunciado seria pronunciado na fala.  

D) As vírgulas que aparecem no primeiro parágrafo 
separando o trecho “dado a um juiz da província 
iraquiana de Nínive” foram empregadas por fator de 
ordem sintática delimitando e organizando as partes 
do texto.  

 
 
 

Questão 6 
 

De acordo com as relações linguísticas e emprego de 
recursos de coesão existentes nos trechos abaixo 
destacados, assinale a afirmativa correta. 
 

A) Desconsiderando-se necessárias alterações, o 
segmento “Ganhou quatro jovens yazidis” pode ser 
substituído por “Ganhou-lhes”.(2º§) 

B) No quinto parágrafo do texto, ocorre remissão por 
meio da omissão de termos que podem ser 
facilmente recuperados observando-se as expressões 
“muitas arranhavam” e “outras foram compradas”. 
(5º§)   

C) Alterando-se a ordem das orações no período “Por 
ser um bom combatente, Ahmed foi recompensado.”, 
o termo “Ahmed” seria, obrigatoriamente, 
substituído por “ele”; evitando-se repetição 
desnecessária. (2º§) 

D) O emprego do pronome pessoal reto “eles” em “O 
que fazer com eles?” não condiz com a modalidade 
formal da língua, em que complementos verbais 
diretos são representados por pronomes pessoais 
oblíquos. (2º§) 

 
Questão 7 
 

“[...] Mohamed Ahmed as vendeu a outros combatentes, 
[...]” (9º§) Assinale a alternativa que apresenta verbo 
que exige, no contexto, o mesmo tipo de complementos 
que o grifado acima:  
 

A) Floriano desculpou-se do ocorrido a seu superior.  
B) O estudo tão procurado, o pesquisador o encontrou.  
C) Tendo em vista os últimos acontecimentos, o diretor 

enviou cartas aos pais e responsáveis.  
D) Durante todo o evento não encontramos os 

responsáveis por tão desagradável inconveniente.  
 
Questão 8 
 

Os trechos selecionados a seguir ilustram construções 
que permitem a omissão do agente verbal. Tal 
possibilidade só NÃO foi empregada em:   
 

A) “Por ser um bom combatente, Ahmed foi 
recompensado. ” (2º§)  

B) “Seu depoimento, dado a um juiz da província 
iraquiana de Nínive, foi reproduzido pelo Telegraph. ” 
(1º§) 

C) “Ele diz que foi doutrinado, induzido e até drogado 
para combater o mais nobre dos combates: lutar pelo 
Estado Islâmico. ” (1º§) 

D) “Ele foi preso em Mosul, depois dos combates e 
bombardeios que deixaram a cidade iraquiana com 
aparência de Hiroshima do deserto. ” (4º§) 
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Questão 9 
 

No 3º parágrafo 
 

A) emprega-se uma assertiva com valor semântico 
implícito à qual acrescenta-se, a partir do sinal de 
dois pontos, uma ampliação que permite a 
compreensão da real intenção do enunciado anterior. 

B) apresenta-se uma justificativa para a situação atípica 
descrita no desenvolvimento do texto acerca de 
Mohammed Ahmed, cuja prisão é apenas mais um 
número que se soma às estatísticas conhecidas de 
presídios e cadeias superlotados.  

C) cita-se “Ahmed” com o objetivo de apresentar ao 
leitor o referente acerca do qual o texto será 
desenvolvido, apesar de tal exemplo ser um caso 
atípico dentro de um universo – apresentado 
anteriormente – de casos típicos.  

D) coloca-se em evidência uma generalização real, 
expondo uma situação que exige ações efetivas que 
possam transformar o cenário atual e o sistema 
responsável pelas punições em casos típicos e 
atípicos sem que haja quaisquer tipos de privilégios. 

 
Questão 10 
 

No último parágrafo do texto apresenta-se a pergunta 
“O que fazer com eles? ”, promovendo  
 

A) a exposição da perplexidade do emissor.  
B) a interrupção de uma dada unidade semântica. 
C) uma retificação para que a expressão anterior seja 

compreendida.  
D) a intensificação de um sentido e não a obtenção de 

uma informação. 
 

Texto II para as questões de 11 a 21 
 

Mulheres e poder contra o culto da ignorância machista 
 

A representação das mulheres no parlamento 
brasileiro é uma questão fundamental em nossa cultura 
política. A desproporção é espantosa tendo cerca de 
90% dos cargos ocupados por homens e apenas cerca de 
10% por mulheres. 

Muitas pessoas se perguntam por que há tão 
poucas mulheres ocupando cargos nos espaços de poder 
em geral. No mundo da iniciativa privada os números 
não são diferentes. Mulheres trabalham demais, são 
maioria em algumas profissões, mas ocupam 
pouquíssimos cargos de poder. Como se fosse um direito 
natural, o poder é reservado aos homens em todos os 
níveis enquanto as mulheres sofrem sob estereótipos e 
idealizações também naturalizados. 

O ato de naturalizar corresponde a um 
procedimento moral e cognitivo que se torna hábito. Por 
meio dele, passamos a acreditar que as coisas são como 

são e não poderiam ser de outro modo. Nem poderiam 
ser questionadas. 

Mesmo assim, há questões básicas relativas ao 
que chamamos de sociedade patriarcal às quais ninguém 
pode se furtar. Nessa mesma sociedade em que o poder 
concerne aos homens, não podemos dizer que às 
mulheres foi reservada a violência? Alguém terá 
coragem de dizer que isso é natural sem ferir princípios 
morais que sustentam a sociedade como um todo? 
Sabemos que a violência contra as mulheres é uma 
constante cultural. Ela é física e simbólica, psíquica e 
econômica e se aproveita da naturalização da suposta 
fragilidade das mulheres construída por séculos de 
discursos e práticas misóginas. Misoginia é o ódio contra 
as mulheres apenas porque são mulheres. [...] 

Na ausência de questionamento, o machismo 
aparece como culto da ignorância útil na manutenção da 
dominação que depende do confinamento das mulheres 
na esfera da vida doméstica para que se mantenham 
longe do poder. O machismo se mostra como o que há 
de mais arcaico em termos de ética e política. O 
machismo é uma forma de autoritarismo que volta à 
cena em nossa época. Enquanto isso, a violência 
doméstica simplesmente cresce e as mulheres 
continuam afastadas do poder. Mas por quanto tempo? 

Ao longo da história, a consciência da condição 
das mulheres entre a violência e o poder teve um de 
seus momentos mais importantes na conquista do voto 
pelas sufragistas. Hoje, o direito à candidatura e à 
eleição, o direito a ser votada, nos mostra um outro 
mundo possível. [...] 

Marcia Tiburi, 5 de abril de 2017 
Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/mulheres-e-poder-

contra-o-culto-da-ignorancia-machista> (adaptado) 

 
Questão 11 
 

De acordo com as informações e ideias contidas no 
primeiro e segundo parágrafos, a autora 
 

A) por meio da narração do tema, apresenta o assunto, 
indicando a ideia que quer defender; é a chamada 
tese de adesão.  

B) estabelece parâmetros comparativos acerca da 
ocupação do poder por homens e mulheres, 
demonstrando a necessidade de que haja 
equiparação entre eles de direitos e deveres. 

C) conclui que é necessário que as mulheres lutem por 
seus direitos estabelecendo-se em todos os 
segmentos da sociedade em igualdade com os 
homens, como convém a um país democrático. 

D) apresenta o assunto por meio de fatos baseados na 
realidade observável com o objetivo de ganhar a 
concordância do leitor, além de expressões que 
norteiam o ponto de vista que será desenvolvido no 
texto.  
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Questão 12  
 

Acerca da estrutura argumentativa utilizada pela autora 
no início do texto, assinale a afirmativa que NÃO pode 
ser considerada correta.  
 

A) O emprego do advérbio “apenas” em “apenas cerca 
de 10% por mulheres.” demonstra a expectativa da 
articulista com relação aos dados apresentados. 

B) As expressões utilizadas pela articulista para 
apresentar o assunto por meio de comparações 
percentuais, expressam seu desacordo com o 
resultado da situação em questão.  

C) O argumento de autoridade utilizado para iniciar o 
texto demonstra a especialidade da autora no 
assunto tratado e em pesquisas quantitativas 
realizadas por institutos reconhecidos.  

D) Ao utilizar dados estatísticos para iniciar o texto, a 
articulista emprega um recurso que contribui para 
conferir-lhe credibilidade, pois dados estatísticos são 
argumentos de autoridade.  

 

Questão 13 
 

Considerando-se o conteúdo textual e o título atribuído 
ao texto, indique a seguir uma sugestão de um novo 
título possível de forma que não haja prejuízo semântico 
ao original.  
 

A) “Mulheres e poder contra o culto à ignorância 
machista” 

B) “Mulheres no poder contra o culto da ignorância 
machista” 

C) “Contra o culto da ignorância machista, mulheres 
para o poder” 

D) “A ignorância machista e seu culto ao encontro das 
mulheres e do poder” 

 

Questão 14 
 

Estabeleça a associação correta entre a 1ª coluna e a 2ª 
considerando o emprego do por que / porque.  
 

(1) “Muitas pessoas se perguntam por que há tão poucas 
mulheres [...]. ” (2º§) 

(2) “Misoginia é o ódio contra as mulheres apenas 
porque são mulheres. ” (4º§) 

 

(   )Faltei _____________ você estava doente.  
( )Todos sabem _____________ não poderei estar 
presente.  
(   )Não se sabe ____________realizou tal procedimento.  
(   )Este ponto de vista é _________não há manifestação 
de outro pensamento.  
 

A sequência está correta em: 
A) 1, 1, 1, 2 
B) 1, 2, 1, 2 
C) 2, 1, 1, 2 
D) 2, 2, 2, 1 

Questão 15 
 

Depreende-se corretamente do texto: 
 

A) A eficácia dos ideais machistas acha amparo e 
sustentabilidade não apenas na falta de algum 
questionamento, mas na sua ausência; permitindo 
sua manutenção nos dias atuais.  

B) A aplicação da naturalização demonstra também o 
valor positivo de sua aplicação na sociedade em 
todos os setores e tipos de assuntos tendo em vista 
sua ligação com a moralidade e cognição.  

C) No atual modelo de sociedade, é possível identificar o 
patriarcalismo presente de acordo com os princípios 
morais existentes e aplicados estabelecendo uma 
visível separação entre homens e mulheres em que 
um segmento não pode interferir nas decisões e 
escolhas do outro.  

D) Os princípios morais, base da sociedade do século 
XXI, determinam que a naturalização de questões de 
ordem política e econômica que envolvem diferenças 
entre homens e mulheres não podem sofrer qualquer 
tipo de alteração ou interferência, preservando-se a 
tradição de uma sociedade bem estruturada.  

 
Questão 16 
 

A sequência semântica argumentativa é iniciada no 4º 
parágrafo por “Mesmo assim” cuja significação no 
contexto permite afirmar que 
 

A) mantém-se a direção do significado expresso pela 
informação anterior.  

B) tal expressão pode ser substituída por “então”, 
conector de igual valor. 

C) diante da menção de um determinado ponto de vista, 
há uma contrariedade. 

D) por se tratar de um novo parágrafo, não há qualquer 
tipo de relação com o anterior.  
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Questão 17 
 

Em “Mesmo assim, há questões básicas relativas ao que 
chamamos de sociedade patriarcal às quais ninguém 
pode se furtar. Nessa mesma sociedade em que o poder 
concerne aos homens, não podemos dizer que às 
mulheres foi reservada a violência? ” (4º§) é possível 
reconhecer duas ocorrências de crase que 
 

A) se mostram facultativas de acordo com a justificativa 
para sua aplicação.  

B) têm como justificativa para sua aplicação o fato de 
estarem diante de palavras cuja flexão é indicada 
pelo plural.  

C) poderiam ser eliminadas caso o termo regente, 
responsável pela exigência da preposição “a” fosse 
substituído por outro termo qualquer.  

D) apresentam termos regentes que exigem o emprego 
da preposição “a” associado à presença do artigo “a” 
em sua variação no plural.  

 
Questão 18 
 

Considere as afirmativas abaixo. 
 

I. Em “Hoje, o direito à candidatura e à eleição, o direito 
a ser votada, nos mostra um outro mundo possível.” 
(6º§), o segmento grifado pode ser corretamente 
substituído por “mostra a nós”. 

II. Em “Mesmo assim, há questões básicas relativas ao 
que chamamos de sociedade patriarcal às quais 
ninguém pode se furtar. ” (4º§) a expressão “ao que” 
pode ser substituída por “aquilo” preservando-se a 
correção linguística.  

III. Em “Na ausência de questionamento, o machismo 
aparece como culto da ignorância útil na manutenção 
da dominação que depende do confinamento das 
mulheres na esfera da vida doméstica para que se 
mantenham longe do poder. ” (5º§) a expressão 
grifada pode ser substituída pelo termo 
“dependente” mantendo-se a correção semântica de 
acordo com o texto original.  

 

Estão corretas: 
 

A) I, II e III. 
B) I e II apenas.  
C) I e III apenas.  
D) II e III apenas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 19 
 

“Mesmo assim, há questões básicas relativas ao que 
chamamos de sociedade patriarcal às quais ninguém 
pode se furtar. Nessa mesma sociedade em que o poder 
concerne aos homens, [...]” (4º§) De acordo com o 
contexto, assinale o par de vocábulos que pode 
substituir os termos grifados anteriormente, na 
sequência em que aparecem. 
 

A) aceitar / tange 
B) reconhecer / favorece 
C) esquivar-se / pertence  
D) compelir-se / enriquece 
 
Questão 20 
 

No segmento destacado, o verbo haver é um exemplo 
de emprego de verbo impessoal: “Muitas pessoas se 
perguntam por que há tão poucas mulheres ocupando 
cargos nos espaços de poder em geral. ” (2º§). Dentre as 
alternativas a seguir, identifique a frase em que o 
mesmo NÃO acontece: 
 

A) De acordo com a História, houve duas guerras 
mundiais. 

B) Tal arrogância advém do fato de que no passado 
houve de tudo e hoje nada possui.  

C) O seu testemunho é de que deixou de fumar há anos, 
por isso pode incentivar outros ao mesmo.  

D) Tenho certeza de que há alguém à porta, disse a 
jovem extremamente atordoada com a situação.   
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Questão 21 
 

Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho 
destacado a seguir mantém o sentido original do texto. 
 

“Como se fosse um direito natural, o poder é reservado 
aos homens em todos os níveis enquanto as mulheres 
sofrem sob estereótipos e idealizações também 
naturalizados. ” (2º§) 
 

A) Ainda que fosse um direito natural, o poder seria 
reservado aos homens em todos os níveis enquanto 
as mulheres sofrem sob estereótipos e idealizações 
também naturalizados. 

B) Como se fosse um direito natural, aos homens é 
reservado o poder em todos os níveis, deste modo, as 
mulheres sofrem sob estereótipos e idealizações 
também naturalizados. 

C) Como se fosse um direito natural, reserva-se o poder 
aos homens em todos os níveis, ao mesmo tempo 
que as mulheres sofrem sob estereótipos e 
idealizações também naturalizados. 

D) Sendo um direito de caráter natural, o poder é -  a 
cada dia - reservado aos homens em todos os níveis, 
à medida em que as mulheres sofrem sob 
estereótipos e idealizações também naturalizados. 

 

Texto III para as questões de 22 a 25 
  

BOSTON — Milhares de pessoas participaram de 
um evento intitulado "Rali da Liberdade de Expressão", 
em Boston, organizado pela extrema-direita dos EUA, 
neste sábado à tarde, que levantou preocupação de que 
o evento se tornasse violento. Ao mesmo tempo, 
também em Boston, grupos de ativistas realizam um 
enorme contraprotesto, com dezenas de cartazes em 
repúdio a ideias nazistas, de supremacia branca e 
xenófobas. 

A manifestação de extrema-direita terminou pouco 
depois das 15h, mas muitos dos que protestavam contra 
ela continuaram reunidos na cidade. Às 16h, as ruas 
próximas ao local da marcha começaram a ser liberadas, 
mas agentes de segurança continuaram patrulhando a 
região. Mais de 500 policiais foram deslocados para os 
locais de protestos, com o objetivo de evitar que a ação 
da extrema-direita marcada para hoje repita os 
acontecimentos de Charlottesville, quando dezenas 
ficaram feridas e uma mulher morreu. 

O comissionário da polícia de Boston, William 
Evans, afirmou que 27 pessoas foram detidas. O número 
de feridos e propriedades danificadas foi mínimo, 
segundo o comissário. Houve confronto entre a polícia e 
os manifestantes que participavam do contraprotesto 
quando os agentes escoltaram a marcha de extrema-
direita na principal praça da cidade. Evans estimou em 
40 mil o número de manifestantes neste sábado. 

A polícia criou uma zona neutra entre as 
manifestações dos dois grupos e evitou maiores 
confrontos. Ao menos oito pessoas, aparentemente do 
grupo contraprotesto, foram detidas, de acordo com a 
CNN. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
tuitou sobre as marchas deste sábado agradecendo às 
forças de segurança pelo seu trabalho. 

Os membros da extrema-direita conseguiram uma 
autorização da prefeitura de Boston para realizar o 
encontro, que ocorreu apenas uma semana depois da 
caótica e assustadora manifestação da extrema-direita 
no campus da Universidade da Virginia em 
Charlottesville, que reuniu até mesmo neonazistas, 
supremacistas brancos e simpatizantes do grupo racista 
Ku Klux Klan. 

— Houve dúvidas sobre por que concedemos uma 
autorização para o evento — comentou o prefeito de 
Boston, Marty Walsh, na sexta-feira. — Os tribunais 
tornaram bem claro. Eles têm o direito de se reunir, não 
importa quão repugnantes sejam suas opiniões. Mas 
eles não têm o direito de criar ambientes inseguros. Eles 
têm direito à liberdade de expressão. Em troca, eles têm 
que respeitar nossa cidade. 

Os organizadores do evento da extrema-direita em 
Boston disseram que o encontro deste sábado não é 
solidário com os supremacistas brancos, mas a polícia 
instalou novas câmeras de vigilância na região e colocou 
restrições ao evento — como a proibição de mochilas, 
varas e outras armas em potencial — na esperança de 
evitar a violência. 

— Não queremos que se repita o que aconteceu em 
Charlottesville — disse o comissário de polícia de Boston, 
William Evans, em uma coletiva de imprensa na sexta-
feira. — Boston está muito unida. Temos uma cidade 
que não tolera o ódio e a intolerância. 
 

Disponível em: < https://oglobo.globo.com/mundo/dois-protestos-contra-a-
favor-de-supremacia-branca-tomam-boston-21724865#ixzz4qO9eFJMS > 

Acesso em 19/08/2017 
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Questão 22 
 

Acerca da estrutura e características linguísticas que 
compõem o texto, assinale a alternativa correta: 
 

A) O primeiro parágrafo do texto apresenta o assunto 
que será tratado, o segundo parágrafo retoma as 
informações apresentadas e conclui a ideia defendida 
anteriormente. 

B) A função textual indicada é a de informar o leitor 
sobre o resultado da pesquisa exposta e desenvolvida 
por meio da apresentação do assunto no primeiro 
parágrafo do texto.  

C) A exposição dos fatos ocorre por meio do emprego 
de uma relação de causa e efeito, os parágrafos se 
organizam de forma a apresentar um encadeamento 
de causa e efeito dos fatos.  

D) O texto caracteriza-se por uma linguagem com 
tendência à objetividade, utilizando como recursos 
linguísticos o verbo na terceira pessoa, depoimentos, 
dados estatísticos entre outros, conferindo-lhe 
credibilidade.  

 

Questão 23 
 

A apresentação de fatos relevantes acerca da atualidade 
ocorre de modo que marcas explícitas de um 
posicionamento subjetivo sejam atenuadas; há, porém, 
um exemplo de rompimento com a total imparcialidade 
no segmento destacado em: 
 

A) “A manifestação de extrema-direita terminou pouco 
depois das 15h [...]” (2º§) 

B) “[...] a polícia instalou novas câmeras de vigilância na 
região e colocou restrições ao evento [...]” (7º§) 

C) “[...] que reuniu até mesmo neonazistas, 
supremacistas brancos e simpatizantes do grupo 
racista Ku Klux Klan. ” (5º§) 

D) “Houve confronto entre a polícia e os manifestantes 
que participavam do contraprotesto quando os 
agentes escoltaram a marcha de extrema-direita na 
principal praça da cidade. ” (3º§) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 24 
 

– O segmento separado pelos travessões em: “Os 
organizadores do evento da extrema-direita em Boston 
disseram que o encontro deste sábado não é solidário 
com os supremacistas brancos, mas a polícia instalou 
novas câmeras de vigilância na região e colocou 
restrições ao evento — como a proibição de mochilas, 
varas e outras armas em potencial — na esperança de 
evitar a violência. ” (7º§) indica 
 

A) o deslocamento do adjunto adverbial, sendo opcional 
o uso dos travessões nesse caso.  

B) aposto especificativo, individualizando o termo a que 
ser refere, pode ser também demarcado por vírgulas.  

C) introdução das observações apresentadas pelos 
organizadores do evento mencionado, empregando-
se o discurso direto. 

D) termo que não pode ser isento do uso do sinal de 
pontuação para separá-lo do restante da frase, 
podendo os travessões serem substituídos por 
vírgulas.  

 

Questão 25 
 

“Milhares de pessoas participaram de um evento [...]” 
(1º§) A relação entre verbo e complemento no 
segmento anteriormente destacado é a mesma indicada 
em: 
 

A) “[...] tuitou sobre as marchas deste sábado [...]” (4º§)  
B) “ [...] organizado pela extrema-direita dos EUA [...]” 

(1º§) 
C) “[...] mas agentes de segurança continuaram 

patrulhando a região. ” (2º§) 
D) “[...] que levantou preocupação de que o evento se 

tornasse violento. ” (1º§) 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

Questão 26 
 

Considere as seguintes afirmativas sobre teclas de atalho 
no Sistema Operacional Microsoft Windows 7 
(Configuração Padrão – Idioma Português do Brasil). 
 

I. A tecla do logotipo do Windows + B pode ser 
utilizada para bloquear o computador ou trocar de 
usuário. 

II. A tecla do logotipo do Windows + A pode ser 
utilizada para exibir a área de trabalho. 

III. As teclas Ctrl + Shift + Esc pode ser utilizada para 
abrir o gerenciador de tarefas. 

 

Está(ão) correto(s) o que se afirma somente em: 
 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) II e III. 
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Questão 27 
 

No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 
(Configuração Padrão – Idioma Português Brasil), o 
gerenciador de tarefas é um recurso amplamente 
utilizado para iniciar ou encerrar processos e monitorar 
de forma dinâmica o desempenho do computador. Uma 
das formas de acionar esse recurso é através das teclas 
de atalho Ctrl + Alt + Delete seguido da seleção da opção 
“Iniciar Gerenciador de Tarefas”. 
 

São guias disponíveis na tela que representa o 
Gerenciador de Tarefas, EXCETO: 
 

A) Aplicativos. 
B) Serviços. 
C) Rede. 
D) Monitoramento. 
 
Questão 28 
 

Para a questão abaixo, considere que o navegador é o 
Mozilla Firefox na versão 50.0 configurado com o idioma 
Português Brasil. 
Os Plugins são partes do software que desempenham 
tarefas que o navegador não foi projetado para 
executar. Um exemplo clássico é o plugin do Adobe Flash 
Player que é utilizado para a visualização de vídeos e 
animações no Browser. 
O navegador permite o gerenciamento dos plugins 
instalados através das suas configurações. Nesse 
contexto considere a seguinte situação hipotética: 
“Um usuário possui o plugin do Adobe Flash Player” 
instalado no seu Browser, porém em um determinado 
dia ele necessitou desativar o plugin em questão”. Pode-
se afirmar que o procedimento correto para realizar essa 

ação é clicar no botão de menu  e selecionar 
 

A) Extensões. A aba gerenciador de extensões será 
aberta. No gerenciador de extensões, deve-se 
selecionar o painel Plugins, selecionar na lista o 
Adobe Flash Player e em seguida clicar em Nunca 
Ativar. 

B) Extensões. A aba gerenciador de complementos será 
aberta. No gerenciador de complementos, deve-se 
selecionar o painel Plugins, selecionar na lista o 
Adobe Flash Player e em seguida clicar em Desativar. 

C) Plugins. A aba gerenciador de complementos será 
aberta. No gerenciador de complementos, deve-se 
selecionar o painel Extensões, selecionar na lista o 
Adobe Flash Player e em seguida clicar em 
Interromper. 

D) Plugins. A aba gerenciador de extensões será aberta. 
No gerenciador de extensões, deve-se selecionar o 
painel Opções, selecionar na lista o Adobe Flash 
Player e em seguida clicar em Desativar Plugin. 

Questão 29  
 

Para a questão abaixo, considere que o navegador é o 
Mozilla Firefox na versão 50.0 configurado com o idioma 
Português Brasil. A configuração “bloqueio de conteúdo 
misto” foi desativada manualmente. 
Quando um site é digitado na barra de endereço do 
browser, pode ser observado o “botão de identidade do 
site” localizado à esquerda do endereço, representado 
pelo símbolo de um cadeado. A funcionalidade desse 
botão é indicar ao usuário de forma rápida se a conexão 
com o site visualizado é criptografada e segura. 
 

Considere as seguintes afirmativas sobre os estados do 
botão de identidade do site: 
 

I. O cadeado na cor azul, indica que o usuário está 
realmente conectado ao website cujo endereço é 
exibido na barra de endereço; a conexão não foi 
interceptada. 

II. O cadeado cinza com um triângulo de alerta amarelo, 
indica que a conexão entre o Firefox e o site é 
parcialmente criptografada e não impede a 
espionagem. 

III. O Cadeado preto com um traço vermelho, indica que 
a conexão entre o Firefox e o site é apenas 
parcialmente criptografada e não previne contra 
espionagem ou ataque man-in-the-middle. 

 

Está(ão) correto(s) o que se afirma somente em 
 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
 
Questão 30 
 

Códigos maliciosos (malwares) são programas 
especificamente desenvolvidos para executar ações 
danosas e atividades maliciosas em um computador. 
O programa que permite o retorno de um invasor a um 
computador comprometido, por meio da inclusão de 
serviços criados ou modificados para este fim é 
conhecido como: 
 

A) Backdoor. 

B) Spyware. 
C) Worm. 
D) Rootkit. 
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Questão 31 
 

O e-CPF é uma versão digital do documento CPF, que 
permite a realização de operações com validade jurídica 
na internet, identificando com segurança as pessoas 
físicas. São características que a utilização do e-CPF 
garantem, EXCETO: 
 

A) Confiabilidade. 
B) Privacidade. 
C) Compatibilidade. 
D) Inviolabilidade. 
 
Questão 32 
 

Considere a seguinte especificação técnica de um 
monitor de vídeo: 
“É um dispositivo baseado em um princípio similar ao 
plasma. Ele utiliza diodos orgânicos de carbono no lugar 
de células de plasma. Além da iluminação, eles se 
encarregam de gerar as imagens, dispensando o cristal 
líquido resultando em uma imagem melhor produzida 
mais rapidamente.” 
 

Pode-se afirmar de acordo com a especificação que o 
monitor utiliza a tecnologia: 
 

A) CRT. 
B) LCD. 
C) PLASMA. 
D) OLED. 
 
Questão 33 
 

Segurança da informação é o mecanismo de proteção de 
um conjunto de informações com o objetivo de 
preservar o valor que elas possuem para uma pessoa ou 
organização. Está correto o que se afirma sobre 
princípios básicos de segurança da informação, EXCETO: 
 

A) Disponibilidade garante que a informação esteja 
sempre disponível. 

B) Integridade garante a exatidão da informação. 
C) Confidencialidade garante que a informação seja 

acessada somente por pessoas autorizadas. 
D) Não repúdio garante a informação é autêntica e que a 

pessoa recebeu a informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 34 
 

Considere a seguinte situação hipotética: 
 

“Em um determinado setor do TJMG trabalham quatro 
servidores: Renato, Fabiana, Augusto e Marcelo. Fabiana 
é a coordenadora desse setor e necessita enviar um         
e-mail abordando um problema que foi denunciado pelo 
servidor Renato.”  
 

Considerando o problema exposto, uma forma da 
coordenadora enviar o e-mail para todos os três 
servidores, sem que eles tenham conhecimento que 
Renato também recebeu a mensagem, é adicionar 
apenas o endereço de e-mail dele no campo: 
 

A) Cc 
B) Co 
C) Cco 
D) Coc 
 
Questão 35 
 

Considere que a versão da ferramenta utilizada é o Libre 
Office Writer 5.1 (Configuração Padrão – Idioma 
Português Brasil). 
 

Na caixa de diálogo de impressão, o procedimento para 
imprimir as páginas 1, 5, 6 e 9 de um documento é 
informar na caixa “Páginas” o valor: 
 

A) 1;5-6;9. 
B) 1;9-6. 
C) 1..6-9. 
D) 1-5;6;9. 
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Questão 36 
 

Considere que a versão da ferramenta utilizada é o Libre 
Office Writer 5.1 (Configuração Padrão – Idioma 
Português Brasil). 
Normalmente é uma ação padrão do editor de textos, 
mover as palavras que não se ajustam em uma linha 
para a linha subsequente. Essa característica pode ser 
alterada ativando o recurso de hifenização automática 
que insere os hífens onde for necessário nos parágrafos. 
Para ativar esse recurso é necessário clicar com o botão 
direito do mouse em um parágrafo e  
 

A) escolher Parágrafo, clicar na guia Fluxo de texto e na 
área Hifenização, selecionar a caixa 
Automaticamente. Para finalizar o procedimento 
deve-se clicar no botão OK. 

B) escolher Parágrafo, clicar na guia Opções e na área 
Controle de Hifenização, selecionar a caixa 
Automaticamente. Para finalizar o procedimento 
deve-se clicar no botão OK. 

C) escolher Formatação, clicar na guia Parágrafo e na 
área Opções, selecionar a caixa Hifenização 
Automática. Para finalizar o procedimento deve-se 
clicar no botão OK. 

D) escolher Formatação, clicar na guia Ferramentas e na 
área Parágrafo, selecionar a caixa Hifenização Direta. 
Para finalizar o procedimento deve-se clicar no botão 
OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 37 
 

Considere que a versão da ferramenta utilizada é o Libre 
Office Writer 5.1 (Configuração Padrão – Idioma 
Português Brasil). 
 

Analise a seguinte situação hipotética: 
 

“Um servidor do TJMG possui um arquivo CSV separado 

pelo caracter ; e necessita realizar a importação dele 
para dentro de uma planilha produzida com a 
ferramenta Libre Office Calc.”  
 

Para realizar o procedimento descrito o usuário deve 
escolher 
 

A) Arquivo – Abrir e no campo Fonte de Dados 
selecionar o formato “Texto CSV”, selecionar o 
arquivo e clicar em Abrir. Na caixa de diálogo 
Importação de arquivo deve-se clicar em OK. 

B) Arquivo – Abrir e no campo Tipo de Arquivo 
selecionar o formato “Texto CSV”, selecionar o 
arquivo e clicar em Abrir. Na caixa de diálogo 
Importação de texto deve-se clicar em OK. 

C) Ferramentas – Importação e no campo Dados 
selecionar o formato “Texto CSV”, selecionar o 
arquivo e clicar em Importar. Na caixa de diálogo 
Importação de arquivo deve-se clicar em OK. 

D) Ferramentas – Importação e no campo Importação 
selecionar o formato “Texto CSV”, selecionar o 
arquivo e clicar em Carregar. Na caixa de diálogo 
Importação de texto deve-se clicar em OK. 

 
Questão 38 
 

Considere as afirmativas sobre funções da categoria 
matemática na ferramenta Libre Office Calc 5.1 
(Configuração Padrão – Idioma Português Brasil): 
 

I. LN retorna o resultado agregado de cálculos de um 
intervalo. 

II. QUOCIENTE retorna a parte inteira de uma divisão. 
III. MARRED retorna número arredondado para cima até 

a quantidade de casas decimais especificada. 
 

Está(ão) correto(s) o que se afirma somente em: 
 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12

OFICIAL DE APOIO JUDICIAL (TIPO 1 BRANCA) 

PROVA APLICADA EM 24/09/2017 

Questão 39 
 

Analise a seguinte planilha produzida com a ferramenta 
Libre Office Calc 5.1 (Configuração Padrão – Idioma 
Português Brasil) 
 

 
 

Considere que um usuário digitou a fórmula 
=XOU(A1=B1;A1>B1;C1>B1) na célula A3 dessa mesma 
planilha. Pode-se afirmar que o resultado obtido será: 
 

A) FALSO. 
B) VERDADEIRO. 
C) NÃO. 
D) Será exibido um erro. 
 
Questão 40 
 

Na ferramenta Libre Office Calc 5.1 (Configuração Padrão 
– Idioma Português Brasil), o recurso que permite 
realizar a exportação de uma planilha para o formato 
PDF está disponível no menu: 
 

A) Arquivo / Exportar como PDF. 
B) Arquivo / Exportar / PDF. 
C) Ferramentas / Exportar / PDF. 
D) Ferramentas / Exportar arquivo PDF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO 
 
Questão 41 
 

De acordo com o previsto na Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa correta: 
 

A) A competência dos tribunais será definida na 
Constituição do Estado, sendo a lei de organização 
judiciária de iniciativa da Assembleia Legislativa.  

B) O Tribunal de Justiça poderá funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 
jurisdicionado à justiça em todas as fases do 
processo.  

C) O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos 
e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 
e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º desta Constituição Federal.  

D) O Conselho Nacional de Justiça não é considerado 
órgão do Poder Judiciário.  

 
Questão 42 

 

Segundo o que dispõe a Lei de Organização e Divisão 
Judiciárias do Estado de Minas Gerais, analise as 
afirmativas abaixo: 
 

I. São órgãos auxiliares dos Juízos: as Secretarias do 
Juízo; os Serviços Auxiliares do Diretor do Foro; os 
Auxiliares de Encargo; as Secretarias de Juízo 
Militar; as Secretarias das unidades jurisdicionais do 
Sistema dos Juizados Especiais; as Secretarias dos 
grupos jurisdicionais de Turmas Recursais.  

II. A nomeação para os cargos integrantes do quadro 
de servidores da Primeira Instância será feita pelo 
Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, de 
acordo com as condições e a forma de provimento 
estabelecidas em lei.  

III. A cada vara, unidade jurisdicional dos Juizados 
Especiais e grupo jurisdicional de Turmas Recursais 
corresponde uma Secretaria de Juízo.  

 

A respeito das afirmações, conclui-se que: 
 

A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas I e III são falsas. 
C) Apenas a afirmativa II é falsa. 
D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
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Questão 43 
 

De acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias 
do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar estadual 
59/2001), é INCORRETO afirmar que são deveres 
comuns aos servidores dos órgãos auxiliares dos 
Tribunais e da Justiça de Primeira Instância: 
 

A) Exercer com acuidade, dedicação e probidade as 
atribuições do cargo, mantendo conduta compatível 
com a moralidade administrativa.  

B) Manter o serviço aberto, nele permanecendo, nos 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário 
regulamentar.  

C) Renovar, à custa do erário, ato ou diligência 
invalidados por culpa sua.  

D) Guardar e conservar, com todos os requisitos de 
segurança, autos judiciais, documentos, livros e 
papéis em seu poder.  

 
Questão 44 
 

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (Resolução n. 3/2012), é correto 
afirmar que: 
 

A) O Órgão Especial será composto apenas por 
magistrados de carreira.  

B) Compete ao Órgão Especial eleger desembargadores 
e juízes de direito para integrarem o Tribunal 
Regional Eleitoral.  

C) É atribuição do Corregedor-Geral de Justiça instaurar 
sindicância ou, se já provado o fato, processo 
administrativo disciplinar contra servidor integrante 
dos quadros de pessoal da justiça de primeiro e 
segundo graus.  

D) O Presidente, os Vice-Presidentes, o Corregedor-
Geral de Justiça e o Vice-Corregedor  tomarão posse 
conjuntamente, em sessão solene do Órgão Especial.  

 
Questão 45 
 

Segundo a Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar:  
 

A) O Juizado Especial Cível tem competência para 
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 
de menor complexidade, cujo valor não exceda a 
quarenta vezes o salário mínimo.  

B) As empresas públicas da União podem ser parte nos 
processos regulados por essa lei.  

C) Independentemente do valor da causa, as partes 
podem comparecer pessoalmente, sem assistência de 
advogado.  

D) O processo instaurar-se-á com a apresentação do 
pedido, que necessariamente deverá ser escrito, à 
Secretaria do Juizado.  

 

Questão 46 
 

Segundo o que estabelece a Lei dos Juizados Especiais da 
Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), analise as 
afirmativas abaixo: 
 

I. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 
(sessenta) salários mínimos.  

II. A competência do Juizado Especial da Fazenda 
Pública é relativa.  

III. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 
Pública, como autores, os Estados, o Distrito Federal, 
os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, 
fundações e empresas públicas a eles vinculadas.  

IV. Não se inclui na competência do Juizado Especial da 
Fazenda Pública as ações de mandado de segurança.  

 

Esta correto o que se afirma em: 
 

A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C) Apenas a afirmativa II é falsa. 
D) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
 
Questão 47 
 

Considerando-se a proteção ao idoso, descrita na           
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), é INCORRETO 
afirmar: 
 

A) O Poder Público poderá criar varas especializadas e 
exclusivas do idoso. 

B) É assegurada prioridade na tramitação dos processos 
e procedimentos e na execução dos atos e diligências 
judiciais em que figure como parte ou interveniente 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, em qualquer instância.  

C) A prioridade processual cessará com a morte do 
beneficiado.  

D) Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade 
especial aos maiores de oitenta anos.  
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Questão 48 
 

De acordo com a Resolução do CNJ n. 185, de 18 de 
dezembro de 2013, que instituiu o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe no âmbito do Poder Judiciário e 
estabeleceu os parâmetros para o seu funcionamento, 
analise as afirmativas  a seguir. 
 

I. Os atos processuais terão registro, visualização, 
tramitação e controle exclusivamente em meio 
eletrônico e serão assinados digitalmente, contendo 
elementos que permitam identificar o usuário 
responsável pela sua prática.  

II. A distribuição dos processos em qualquer grau de 
jurisdição será necessariamente automática e 
realizada pelo sistema antes do protocolo da petição 
inicial.  

III. Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do 
meio eletrônico para a realização de citação, 
intimação ou notificação, ou nas hipóteses de 
urgência/determinação expressa do magistrado, 
esses atos processuais poderão ser praticados 
segundo as regras ordinárias, com posterior 
digitalização e armazenamento do documento físico.  

IV. Faculta-se, quando o rito processual autorizar, a 
apresentação de resposta oral e a entrega de 
documentos em audiência, hipótese em que será 
reduzida a termo e lançada, juntamente com os 
documentos, no sistema. 

 

Esta correto o que se afirma em: 
 

A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Apenas a afirmativa IV é falsa. 
C) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 
D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
Questão 49 
 

Na elaboração do processo legislativo, os poderes nele 
envolvidos podem se valer de instrumentos previstos na 
Constituição Federal/1988. Dentre as alternativas 
abaixo, qual contém pelo menos um instrumento que 
NÃO se enquadra como resultado do processo legislativo 
constitucional? 
 

A) Resoluções e leis complementares. 
B) Medidas Provisórias e emendas à constituição. 
C) Decretos Legislativos e leis delegadas. 
D) Decretos e leis ordinárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
 

O nascimento de João não foi registrado pelo pai, que 
nunca cumpriu o seu dever de assisti-lo, criá-lo e educá-
lo, embora a paternidade tenha sido reconhecida por 
decisão judicial quando ele ainda era menor. Observados 
os princípios constitucionais da família, do adolescente e 
do idoso, está correto afirmar que 
 

A) João está obrigado a ajudar o seu pai na velhice, 
carência ou enfermidade. 

B) no registro da nascimento de João deve constar que  
a sua filiação paterna foi reconhecida por decisão 
judicial. 

C) a relação entre João e seu pai deve ser entendida 
como uma entidade familiar. 

D) os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em asilos públicos. 

 
Questão 51 
 

Sempre de acordo com a Lei Complementar nº 59/2001, 
que contém a organização e a divisão judiciária do 
Estado de Minas Gerais, NÃO é correto afirmar: 
 

A) O Perito, o Depositário, o Síndico, o Administrador e 
o Intérprete são Auxiliares de Encargo. 

B) Aos servidores dos órgãos auxiliares dos Tribunais e 
da Justiça de Primeira Instância é proibido recusar fé 
a documentos públicos; promover manifestações de 
apreço e subscrever lista de donativos no recinto de 
trabalho; e praticar usura sob qualquer de suas 
formas. 

C) A responsabilidade civil do servidor decorre de ato 
omissivo ou comissivo, sempre doloso, que resulte 
em prejuízo ao erário ou a terceiro. 

D) A cassação de aposentadoria e de disponibilidade são 
penas disciplinares previstas no Regime Disciplinar 
dos Servidores do Poder Judiciário.  
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Questão 52 
 

Inconformada com a sua condenação a pagar alimentos 
em ação de reparação civil, a parte interpôs recurso de 
apelação pedindo a reforma da sentença, para ser 
desonerada da obrigação.  Como a sentença que 
condena a pagar alimentos produz efeitos 
imediatamente após a sua publicação, com receio de 
que a parte contrária peça a sua execução provisória, a 
parte apelante pode peticionar, requerendo a concessão 
do efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada 
 

A) ao Tribunal, mediante a interposição de recurso de 
agravo de instrumento, instruindo a sua petição com 
cópia da petição inicial, da contestação, da sentença, 
da certidão da data de intimação, do recurso de 
apelação e da prova de sua tempestividade,  do 
recolhimento do preparo e de outras peças que 
entender necessárias à compreensão da controvérsia. 

B)  ao Tribunal, no período compreendido entre a 
interposição e a distribuição do seu recurso,   
instruindo a sua petição com cópia da petição inicial, 
da contestação, da sentença, da certidão da data de 
intimação, do recurso de apelação e da prova de sua 
tempestividade,  do recolhimento do preparo e de 
outras peças que entender necessárias à 
compreensão da controvérsia  . 

C) ao Juiz prolator da sentença recorrida, quando o 
processo ainda não tiver sido enviado ao Tribunal. 

D) ao Relator, quando o seu recurso já estiver 
distribuído no Tribunal e ainda não estiver incluído 
em pauta para julgamento, instruindo a sua petição 
com cópia da petição inicial, da contestação, da 
sentença, da certidão da data de intimação, do 
recurso de apelação e da prova de sua 
tempestividade,  do recolhimento do preparo e de 
outras peças que entender necessárias à 
compreensão da controvérsia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 53 
 

De acordo com as regras de incompatibilidade, 
impedimento e suspeição prevista na Lei Complementar 
nº 59/2001, está correto afirmar que 
 

A) em uma mesma Secretaria do Juízo não podem 
trabalhar parentes consangüíneos ou afins, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, mesmo se 
aprovados em concurso. 

B) servidores que sejam companheiros por união estável 
reconhecida judicialmente se equiparam a servidores 
que sejam cônjuges, não podendo trabalhar na 
mesma Secretaria do Juízo. 

C) o servidor do foro judicial é proibido de praticar atos 
de seu ofício em que for interessado parentes 
consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau. 

D) ao Escrivão Judicial aplica-se a mesma regra de 
incompatibilidade prevista para os servidores em 
geral. 

 
Questão 54 
 

A propósito do acesso à Justiça garantido à criança e ao 
adolescente pela Lei nº 8.069/1995 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), está correto afirmar que 
 

A) há isenção de custas nas ações judiciais da 
competência da Justiça da Infância e da Juventude, 
aos que necessitarem de assistência judiciária. 

B) a divulgação de atos judiciais, policiais e 
administrativos que digam respeito a crianças e 
adolescentes a que se atribua autoria de ato 
infracional, somente pode ocorrer com o seu 
consentimento. 

C) qualquer notícia a respeito do fato que atribua 
autoria de ato infracional a criança ou adolescente 
não poderá identificá-lo, sendo vedada fotografia, 
referência a nome, apelido, filiação, parentesco, 
residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. 

D) é vedada a expedição de cópia ou certidão de atos 
judiciais, policiais e administrativos que digam 
respeito a crianças e adolescentes a que se atribua 
autoria de ato infracional. 
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Questão 55 
 

Amarildo contava com 64(sessenta e quatro) anos de 
idade quando foi citado para uma ação judicial. Como 
não tinha recursos financeiros para contratar um 
advogado, procurou a Defensoria Pública Estadual, que 
se encarregou de sua defesa. Na contestação oferecida 
por Amarildo, o seu defensor requereu prioridade na 
tramitação do seu processo. Dois anos depois de tal 
requerimento, Amarildo faleceu, sem que o processo 
ainda tivesse sido julgado. Consideradas as regras de 
acesso à Justiça, conferidas ao idoso pela                         
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) é correto afirmar 
que 
 

A) o defensor de Amarildo tinha razão quando reclamou 
dos servidores que movimentaram, antes do dele, o 
processo de um idoso que contava com mais de 80 
anos de idade. 

B) a prioridade concedida a Amarildo não cessou com a 
sua morte, estendendo-se em favor da sua 
companheira, com quem tinha uma união estável, 
que nada data do óbito contava com 55(cinquenta e 
cinco) anos de idade. 

C) antes mesmo da decisão judicial sobre o 
requerimento de prioridade feito por Amarildo, cabia 
aos servidores encarregados das movimentações do 
seu processo, verificando que ele fez prova de sua 
idade, anotar  essa circunstância em local visível nos 
autos. 

D) a Defensoria Pública Estadual concedeu atendimento 
preferencial a Amarildo, observando a regra de 
prioridade garantida ao idoso em relação aos Serviços 
de Assistência Judiciária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 56 
 

As partes contratantes da execução de uma pequena 
obra civil se desentenderam quanto a um dos seus itens, 
de valor inferior a 10(dez) salários mínimos. Foram 
aconselhados a se dirigirem ao Juizado Especial Cível do 
local onde os serviços eram prestados e lá chegando, 
foram atendidos, juntos, pelos servidores da Secretaria 
do Juízo e dos encarregados pela sessão de conciliação. 
Marque a alternativa que completa corretamente a frase 
parcialmente enunciada abaixo:  
 

Os servidores incorreram em erro na prática do ato 
processual, porque 
 

A) instauraram, desde logo, a sessão de conciliação, 
dispensando o registro prévio de pedido e a citação. 

B) reduziram a escrito o pedido oral feito pelas partes. 

C) realizaram a sessão de conciliação a portas fechadas, 
a pedido das partes. 

D) não permitiram que o contratante dos serviços 
formulasse pedido genérico, dele exigindo que 
indicasse quais eram os defeitos de execução, tendo 
em vista que ele demonstrou ter conhecimento da 
extensão da obrigação que exigia da parte contrária. 

 
 Questão 57 
 

Todas as afirmativas a seguir referem-se ao título II, 
Capítulo I, da Constituição Federal/1988 (Dos Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos), EXCETO: 
 

A) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal. 

B) A lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem. 

C) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 
filiado a sindicato. 

D) É garantido o direito de herança. 
 
Questão 58 
 

Na Constituição Federal/1988, na organização dos 
poderes 
 

A) cada Unidade da Federação não poderá ter menos de 
08 (oito) ou mais de 70 (setenta) deputados. 

B) cada senador será eleito com 03 (três) suplentes. 
C) cada Estado e o Distrito Federal elegerão 03 (três) 

senadores com 02 (dois) mandatos de 04 (quatro) 
anos cada. 

D) a Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos pelo sistema 
majoritário, em cada Estado, em cada território e no 
Distrito Federal. 
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Questão 59 
 

Conforme a Constituição Federal de 1988, o Estado tem 
o dever de amparar as pessoas idosas, devendo, 
EXCETO: 
 

A) Executar programas de amparo, exclusivamente, em 
seus lares. 

B) Garantir a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos aos maiores de 65 anos. 

C) Defender sua dignidade e bem-estar  
D) Assegurar sua participação na comunidade. 
 
Questão 60 
 

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios, 
EXCETO: 
 

A) Solução pacífica dos conflitos. 
B) Autodeterminação dos povos. 
C) Proibição de concessão ao asilo político. 
D) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
 
Questão 61 
 

No artigo 5° da Constituição Federal/1988, estão 
garantidos os seguintes direitos, EXCETO: 
 

A) De propriedade. 
B) De herança. 
C) De livre exercício do trabalho. 
D) De livre associação para fins paramilitares. 
 
Questão 62 
 

Quais os critérios orientam os processos que tramitam 
nos juizados especiais: 
 

A) Oralidade e simplicidade. 

B) Economia processual e formalidade. 

C) Formalidade e morosidade. 

D) Celeridade e complexidade. 

 
Questão 63 
 

Na Seção V da Lei 9.099/1995, o pedido 
 

A) não poderá ter dispensado seu registro prévio, 
mesmo que compareçam ambas as partes. 

B) assim que registrado, a secretaria do juizado 
designará sessão de conciliação, a realizar-se no 
prazo de 20 (vinte) dias. 

C) poderá ser oral ou escrito. 
D) pode ser formulado de forma genérica quando for 

possível determinar, desde logo, a extensão das 
obrigações. 

 
 

Questão 64 
 

Com relação ao acesso ao juizado especial, assinale a 
afirmação correta: 
 

A) Necessita do pagamento de custas em ambos os 
graus de jurisdição. 

B) Não há necessidade de preparo de recurso. 
C) A sentença de primeiro grau sempre condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado. 
D) Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado. 
 
Questão 65 
 

É assegurada prioridade na tramitação dos processos e 
procedimentos em que figure como parte pessoa com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em 
qualquer instância. Diante do exposto, aduz a legislação 
atinente à matéria, EXCETO: 
 

A) A prioridade se estende aos processos e 

procedimentos na administração pública. 

B) Para atendimento prioritário será garantido ao idoso 

o fácil acesso aos assentos e caixas. 

C) A prioridade cessará com a morte do beneficiário, 

não se estendendo em favor de cônjuge, mesmo que 

este tenha mais de 60 (sessenta) anos. 

D) O interessado na obtenção da prioridade fará prova 

de sua idade e requererá o benefício à autoridade 

judiciária. 

 
ATOS DE OFÍCIO 

 
Questão 66 
 

Sobre as atribuições dos auxiliares da justiça, dispostas 
no Código de Processo Civil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

A) O escrivão ou chefe de secretaria deverá obedecer à 
ordem cronológica de recebimento para publicação e 
efetivação dos pronunciamentos judiciais.  

B) Incumbe ao escrivão efetuar avaliações, quando for o 
caso.  

C) A guarda e a conservação de bens penhorados, 
arrestados, sequestrados ou arrecadados serão 
confiadas a depositário ou a administrador.  

D) O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça 
poderão ser responsabilizados civil e 
regressivamente, quando, sem justo motivo, se 
recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela 
lei ou pelo juiz a que estão subordinados.  
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Questão 67 
 

Segundo o Código de Processo Civil 2015,sobre os atos 
processuais, é correto afirmar : 
 

A) Em regra, dependem de forma determinada, 
considerando-se inválidos os realizados de outro 
modo, ainda que preenchida a finalidade essencial.  

B) São públicos, todavia, podem tramitar em segrego de 
justiça quando versarem sobre casamento, separação 
de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 
alimentos e guarda de crianças e adolescentes.  

C) É indispensável a intimação das partes para a prática 
de atos processuais, mesmo quando exista calendário 
fixado de comum acordo com o juiz.  

D) Autoriza-se o lançamento de cotas marginais ou 
interlineares nos autos, desde que devidamente 
identificadas.  

 

Questão 68 
 

Analise as afirmativas, sobre os prazos processuais, de 
acordo com o Código Processo Civil 2015: 
 

I. Quando tiver ciência da ordem emanada pelo Juiz, o 
serventuário deverá executar os atos processuais 
no prazo de 10 (dez) dias.  

II. Nos processos eletrônicos, a juntada de petições ou 
de manifestações em geral dependerá de ato de 
serventuário da justiça, que certificará o dia e a 
hora da prática do ato.  

III. Os litisconsortes que tiverem diferentes 
procuradores, de escritório de advocacia distintos, 
terão prazos contados em dobro para todas as suas 
manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, 
independentemente de requerimento, nos 
processos judiciais físicos e eletrônicos.  

IV. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se 
dia do começo do prazo a data de ocorrência da 
citação ou da intimação, quando ela se der por ato 
do escrivão ou do chefe de secretaria.  

 

Está correto o que se afirma em: 
 

A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Apenas a afirmativa I é falsa. 
C) Apenas a afirmativa IV é verdadeira. 
D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 69 
 

Considerando as disposições sobre os Juizados Especiais 
Cíveis, na Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar: 
 

A) Para acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de 
jurisdição, a parte autora deverá providenciar o 
pagamento de custas, taxas ou despesas, que não 
excederão o valor de um salário-mínimo.  

B) A citação far-se-á por oficial de justiça, desde que 
expedido mandado ou carta precatória.  

C) A audiência de conciliação será conduzida pelo Juiz 
togado ou leigo ou por conciliador sob sua 
orientação.  

D) Os embargos de declaração não interrompem o prazo 
para a interposição de recurso.  

 
Questão 70 
 

Segundo Lei estadual nº 14.939/2003, que dispõe sobre 
as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça 
Estadual de primeiro e segundo graus, é INCORRETO 
afirmar : 
 

A) São isentos do pagamento de custas a União, o 
Estado de Minas Gerais e seus Municípios, as 
respectivas autarquias e fundações, e as empresas 
públicas.  

B) O pagamento das custas devidas no Juízo de primeiro 
grau e nos processos de competência originária do 
Tribunal efetua-se no ato da distribuição, inclusive 
nas hipóteses de embargo à execução, ação 
monitória e ação penal privada.  

C) Não há incidência de custas nos processos de habeas 
corpus, de habeas data e nos feitos de competência 
do Juízo da Infância e Juventude.  

D) Haverá recolhimento das custas finais na hipótese de 
desistência da ação.  

 
Questão 71 
 

Observadas as normas previstas no Código de Processo 
Civil e no Código de Normas da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, ao receber a petição 
inicial que seja omissa quanto a algum dos requisitos de 
qualificação das partes, o servidor deverá 
 

A) promover os autos ao magistrado, informando 
quanto à falta de qualificação das partes. 

B) proceder regularmente à distribuição e lavrar 
certidão que especifique a omissão, realizando o 
cadastramento das partes, com posterior 
encaminhamento da peça à vara respectiva. 

C) determinar ao autor o atendimento dos requisitos 
legais e normativos da petição inicial. 

D) lavrar certidão que especifique a omissão, 
devolvendo a petição ao seu subscritor.    
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Questão 72 
 

Ao verificar que um determinado processo estava sem 
movimentação em prazo superior a trinta dias, 
certificando a ocorrência, o Escrivão o promoveu ao Juiz, 
que determinou a intimação da parte autora para dar 
andamento ao feito, sob pena de extinção e 
arquivamento. Feita a intimação, através do advogado, o 
prazo concedido transcorreu sem que nada fosse 
requerido. Então, o Juiz determinou a intimação pessoal 
da parte, pelo correio, mediante carta enviada ao seu 
endereço, conforme única declaração feita nos autos, 
que ali foi recebida por terceiro. Como mais uma vez o 
prazo assinalado para movimentação do processo 
escoou sem que nada fosse requerido, o Juiz decretou a 
extinção do processo, mandando arquivar os autos. 
Inconformada, a parte recorreu, alegando nulidade de 
sua intimação, tendo em vista que, de longa data, não 
mais residia no endereço para onde foi enviada a carta. 
Considerando as disposições contidas no Código de 
Processo Civil sobre as intimações e as nulidades, faça a 
avaliação das afirmativas expostas a seguir: 
 

I. A alegação de nulidade deve ser acolhida, pois  não 
foi efetiva a intimação recebida por terceiro, em 
endereço no qual não mais residia o interessado. 

II. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois há 
presunção legal de validade da intimação feita em 
tais circunstâncias.  

III. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois não 
pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. 

IV. A alegação de nulidade deve ser acolhida, pois a 
intimação não poderia ter sido feita por carta e sim 
através do cumprimento de mandado, por Oficial de 
Justiça.  

 

Está correto o que se afirma nos seguintes itens: 
 

A) I, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e IV, apenas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 73 
 

Ao verificar as citações feitas em quatro processos 
distintos, o Escrivão entendeu haver nulidade do ato, 
promovendo os autos ao Juiz, que descartou a existência 
de nulidade em apenas um deles, por entender não 
existir a nulidade imaginada à luz do que dispõe o 
Código de Processo Civil.  Nas alternativas abaixo estão 
reproduzidas as razões dadas pelo Escrivão em cada um 
dos processos. Assinale aquela que o Juiz acertadamente 
rejeitou  
 

A) Como o citando é pessoa de direito público, a sua 
citação não poderia ter sido feita por carta. 

B) A citação feita por edital não foi publicada na rede 
mundial de computadores.  

C) Foi juntada aos autos certidão de óbito do irmão do 
citando, provando que o seu falecimento ocorreu 
dois dias antes da citação, situação em que a lei veda 
a prática do ato. 

D) Embora devesse ser pessoal a citação de confinante 
na ação de usucapião de imóvel, o ato foi feito pelo 
correio, mediante carta endereçada ao apartamento 
vizinho ao que é objeto da ação, no prédio em 
condomínio.    

 
Questão 74 
 

Considerando as disposições contidas no Código de 
Processo Civil sobre os prazos processuais, faça a 
avaliação das afirmativas expostas a seguir: 
 

I. É tempestivo o ato praticado antes do termo inicial 
do prazo.  

II. Para efeito de definir o início da contagem do prazo, 
considera-se como data de publicação o primeiro dia 
útil seguinte ao da disponibilização da informação no 
Diário da Justiça eletrônico. 

III. Em relação aos atos processuais que lhe são impostos 
pela lei, incumbe ao serventuário executar, no prazo 
de 5(cinco) dias, aquele que lhe for cobrado pela 
parte com alegação de urgência, ainda que não 
houver concluído o ato processual anterior.  

IV. Ordenada pelo juiz a prática de um ato processual, o 
serventuário deve certificar o dia e a hora que a 
recebeu, dando cumprimento em 5(cinco) dias.  

 

Está correto o que se afirma nos seguintes itens: 
 

A) I, II e III. 
B) I, II e IV.  
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 75 
 

Considerando as disposições contidas no Código de 
Processo Civil sobre os atos do julgador, de primeira ou 
de segunda instância, marque o conceito que NÃO está 
completo: 
 

A) O acórdão é o ato pelo qual o Tribunal se manifesta, 
de forma colegiada, no julgamento que é de sua 
competência. 

B) A sentença é o ato pelo qual o julgador de primeira 
instância profere decisão extintiva da ação, julgando 
o seu mérito.  

C) O despacho é o ato pelo qual o julgador profere 
comando ordinatório para a movimentação do 
processo. 

D) A decisão interlocutória é o ato pelo qual o julgador 
profere decisão sobre questões que não têm o efeito 
de extinguir a ação ou o recurso. 

 
Questão 76 
 

Quanto aos pronunciamentos do juiz, é correto afirmar, 
EXCETO: 
 

A) Consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 
despachos. 

B) São despachos os pronunciamentos do juiz praticados 
exclusivamente a requerimento da parte. 

C) Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos 
tribunais. 

D) Os despachos, as decisões, as sentenças e os 
acórdãos serão assinados pelos juízes. 

 
Questão 77 
 

Com relação aos atos, o escrivão ou o chefe de 
secretaria NÃO devem 
 

A) numerar e rubricar todas as folhas dos autos. 
B) certificar os casos nos quais as pessoas que 

intervierem no processo, se recusarem assinar atos 
que tenham realizado. 

C) impedir a parte ou o seu procurador rubricar as 
folhas correspondentes nos atos em que intervierem. 

D) permitir o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de 
outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 78 
 

Os prazos processuais devem ser contados, salvo 
disposição em contrário, 
 

A) excluindo o dia do começo e incluindo o dia do 
vencimento. 

B) excluindo o dia do vencimento e incluindo o dia do 
começo. 

C) iniciando no segundo dia útil que seguir ao da 
publicação. 

D) incluindo o dia do começo e do vencimento. 
 
Questão 79 
 

Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do 
direito, 
 

A) de noivos, nos 05 (cinco) primeiros dias seguintes ao 
casamento. 

B) de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente 
do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na 
linha colateral em segundo grau, no dia do 
falecimento ou nos 7 (sete) dias seguintes. 

C) de doente, enquanto grave o seu estado. 
D) de quem estiver participando de ato ou culto 

religioso. 
 
Questão 80 
 

A citação será feita, EXCETO: 
 

A) por oficial de justiça. 

B) por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 

C) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citado 

comparecer em cartório. 

D) pelo advogado do autor, desde que o juiz o designe 

para tal ato. 

  



 



 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, feita de material 

transparente. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida pelo fiscal da 

sala, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. 

2. Não é permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação, nem utilizar ou 

portar, mesmo que desligados, durante a realização da prova objetiva de múltipla escolha, telefone celular, beep, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer tipo, tablet, mp3, bem como a utilização ou o porte de 

óculos escuros, protetor auricular, chapéu, boné, gorro etc. 

3. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 horas e abrange a assinatura e a transcrição das 

respostas para o Cartão de Respostas. 

4. Com vistas à garantia da segurança e lisura do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de coleta de 

impressão digital e, ainda, detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

5. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha.  Ao receber o material de realização das 

provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, 

se corresponde ao cargo/especialidade a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 

Respostas que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, 

ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 

correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada página, assim como 

com o TIPO/COR registrado na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que 

sejam tomadas as devidas providências. 

8. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. É PROIBIDA a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) em qualquer meio. 

10. O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova objetiva de múltipla escolha depois de 

transcorridas duas horas de sua duração. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas 

objetivas portando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto 

para o seu término.  

11. Será obrigatória a permanência dos três últimos candidatos de cada sala até que o último deles entregue a sua 

prova. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será 

lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos dois outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo 

Coordenador do local de provas. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O gabarito oficial dos cargos/especialidades oferecidos neste Concurso Público será publicado no Diário do Judiciário 

eletrônico – DJe e disponibilizado nos endereços eletrônicos www.tjmg.jus.br e www.consulplan.net em, no máximo, 

dois dias úteis após a realização da prova. 

- O candidato poderá apresentar recurso contra o gabarito e/ou as questões da prova objetiva de múltipla escolha à 

Comissão Examinadora no prazo de dois dias úteis, contado do primeiro dia subsequente ao da publicação. 

 




