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Participando do simulado e preenchendo o formulário de respostas, sua 
pontuação integrará o ranking automaticamente. Desta forma, se você ainda não 
conseguiu estudar todo o edital do TJ-MG, você pode veri�car como está seu 

rendimento no ranking.

Os gabaritos o�ciais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no 
endereço eletrônico www.estrategiaconcursos.com.br, no mesmo dia da aplicação, a partir 
das 14h (quatorze horas).

RESULTADOS

Você recebeu este PDF contendo sua folha de respostas e 80 questões objetivas com quatro 
alternativas.

As questões da prova terão peso 1. Resolva a prova entre 08h30 e 12h30. A duração da 
prova, portanto, é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas. 
Após resolver o simulado, visite o site do Estratégia ou abra sua caixa de email, para 
acessar o link do preenchimento do cartão de respostas eletrônico até as 13h30.
Se você pular ou deixar de resolver algumas questões, não precisa preenchê-las no cartão 
de respostas.
Assim que você terminar de preencher o cartão de respostas eletrônico, o sistema vai 
mostrar a sua nota.
O ranking será divulgado em 12 de agosto, no site do Estratégia Concursos.
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INSTRUÇÕES

Oficial de Apoio Judicial

SIMULADO GRATUITO TJ-MG
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Onde os fracos não têm vez 

Poucas vezes a mente doentia de um assassino 

foi tão bem construída como em uma particular 

cena de Onde Os Fracos Não Têm Vez (No 

country for old men). Nela, Anton Chigurh 

(Javier Bardem) entra em uma loja de 

conveniência de um posto de beira de estrada e, 

após um diálogo, mostra uma moeda ao 

atendente e pede para ele escolher cara ou 

coroa. Sem entender, mas sentindo-se 

ameaçado pelo teor da conversa, o atendente diz 

que não está apostando nada. Chigurh então diz 

que o homem está apostando a sua vida e não 

percebeu isso. O homem, sem opção, escolhe 

cara e ganha. Chigurh lhe entrega a moeda e 

repreende o homem por querer colocá-la no 

bolso. Ele diz que se ele colocar lá, ela se tornará 

uma moeda como qualquer outra. Que é 

exatamente o que ela é. 

Descrevendo assim, a cena pode até parecer 

cômica (e certamente há uma pitada de humor, 

principalmente com o desfecho), mas ela é 

extremamente efetiva no contexto do filme. Em 

todas as cenas que aparece – e ele rouba as 

atenções em todas elas - Bardem profere 

diálogos que acabam soando engraçadas de tão 

malucos. Nessa cena do posto, ele tem algumas 

expressões muito peculiares, além do próprio 

tom de voz dele ser amedrontador. 

(http://discutindocinema.blogspot.com.br/2014/11/onde-
os-fracos-nao-tem-vez-no-country.html, com adaptações, 

06/08/2017) 

1. Considerando o texto, pode-se afirmar 

que: 

a) em “...sem opção...” [...]” (1º§), podemos 

inferir que o homem não pôde escolher um dos 

lados da moeda.   

b) os adjetivos “doentia” (1º§) e “peculiares” 

(2º§), bem como os advérbios “bem” (1º§) e 

“extremamente” (1º§), foram utilizados com 

valor subjetivo, como marca linguística da 

opinião do autor. 

c) a iniciativa do atendente de apostar a própria 

vida justifica o adjetivo utilizado pelo autor na 

expressão “tão malucos” (2º§).  

d) O tom de voz amedrontrado do atendente 

sugere que ele entendia que estava apostando a 

própria vida.  

2. De acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa, quanto às estruturas 

linguísticas do período “Em todas as cenas 

que aparece – e ele rouba as atenções em 

todas elas - Bardem profere diálogos que 

acabam soando engraçadas de tão malucos. 

Nessa cena do posto, ele tem algumas 

expressões muito peculiares, além do 

próprio tom de voz dele ser amedrontador.” 

(2º§), analise as afirmativas a seguir. 

I. Cometeu-se erro de concordância nominal em 

“Bardem profere diálogos que acabam soando 

engraçadas de tão malucos”.  

II. Prejudica a correção gramatical a inserção da 

preposição “em” antes de “que aparece”.   

III. Desrespeita a correção gramatical a 

substituição de “além do próprio” por “além de o 

próprio”. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)   

a) I.   

b) III.   

c) I e II.   

d) II e III.   

3. A linguagem conotativa é um recurso 

expressivo muito produtivo na língua de 

modo que o falante nem sequer percebe 

quanto de seu discurso é figurado. Assinale 

a opção em que o autor utilizou esse tipo de 

linguagem.  

a) “...mostra uma moeda ao atendente e pede 

para ele escolher cara ou coroa...” 

b) “...Chigurh lhe entrega a moeda...” 

c) “...ele rouba as atenções em todas elas...” 

d) “...ela é extremamente efetiva no contexto do 

filme...”.   

4. Considerando as várias funções 

sintáticas que a palavra “que” pode assumir 

de acordo com as relações estabelecidas 

intrinsecamente na frase, assinale o 

fragmento em que o emprego de tal termo 

DIFERENCIA-SE dos demais em destaque:  

a)  “[...] que não está apostando nada.” (1º§) 

b) “[...] que se ele colocar lá.” (1º§) 

c) “[...] Que é exatamente o que ela é [...]” 

(1º§)  
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d) “[...] que o homem está apostando a sua 

vida, [...]” (1º§) 

5. Acerca do vocábulo “onde” no título 

“Onde os fracos não têm vez”, de acordo 

com a aplicação e relação estabelecida, é 

correto afirmar que 

a) tem função anafórica no discurso como 

substituto de um circunstante locativo.  

b) faculta-se a grafia “donde” tendo em vista o 

sentido original que lhe é atribuído. 

c) emprega-se de modo absoluto como visto no 

verso “Moro onde não mora ninguém”. 

d) tal advérbio interrogativo foi empregado em 

uma pergunta indireta em referência a lugar.   

6. No trecho “Ele diz que se ele colocar lá, 

ela se tornará uma moeda como qualquer 

outra”, a palavra destacada compartilha a 

mesma função verificada em:  

a) Os lutadores se abraçaram ao final da luta.  

b) As moças se vestiram rapidamente após o 

trabalho.  

c) Ele perguntou se não iríamos ajudar.  

d) Você acertaria qualquer questão, se 

estudasse o conteúdo.  

7. “Que é exatamente o que ela é.” (1º§) No 

trecho anterior, o ponto final ( . ) foi 

utilizado para 

a) marcar uma transcrição.  

b) enfatizar uma expressão. 

c) anteceder uma explicação.  

d) marcar pausa de longa duração. 

8. Na palavra “mente”, verifica-se um 

dígrafo, assinale a opção em que isso NÃO 

ocorre :  

a) Subtraiu 

b) cinco 

c) quebra 

d) disse  

Garra ou talento? 

Se você respondeu talento, acabou de errar. É a 

garra a responsável pelo seu sucesso na vida. A 

psicóloga  Ângela Duckworth explica que o 

segredo das grandes realizações não está no 

talento inato ou na sorte, e sim, na garra.  

Para muitos de nós, o sucesso está atrelado ao 

talento. Parece fácil olhar para alguém bem 

sucedido e vincular o seu sucesso às suas 

características. Isso desobriga quem observa a 

desenvolver-se ao mesmo patamar.  Se sucesso 

é uma questão de talento, o esforço é 

desnecessário, certo? Errado. Pessoas talentosas 

nem sempre têm sucesso. Ao acreditarmos no 

talento como a base do sucesso, nos permitimos 

entrar na zona de conforto, tendo ou não o 

talento. 

O que é o talento? É uma tendência natural para 

lidar com determinadas situações. Todos nós 

temos talentos, porém, poucos transformam 

esses talentos em forças, que geram resultados 

positivos na vida. “Sem esforço o seu talento não 

passa de potencial não concretizado. Sem 

esforço, sua habilidade não passa do que você 

poderia ter feito, mas não fez. “── conclui 

Ângela. 

Há pessoas que têm o talento da comunicação, 

rapidamente conectam-se com outras pessoas, 

mesmo sem nunca tê-las visto. São capazes de 

iniciar e conduzir uma conversa, por longas 

horas. Mas, se essa pessoa pensar que o seu 

talento natural a levará a ser um grande 

comunicador, sem empreender nenhum esforço, 

está completamente enganada. Assim como 

alguém com tendência à timidez não deve 

pensar que jamais será um grande comunicador. 

Talento não é habilidade. Para que o talento 

transforme-se em uma habilidade excepcional ou 

em um diferencial competitivo, requer treino, 

melhoria contínua e muita prática. 

As pesquisas demostram que as pessoas vistas 

como talentosas, esforçaram-se muito para esse 

talento transformar-se em uma habilidade 

notável. Anders Ericson evidenciou que a prática 

disciplinada requer contínuo aprimoramento até 

chegar à excelência, pelo menos dez mil horas. 

Para manter a prática é preciso desenvolver 

hábitos de sucesso. 

Oscar Schimidt, um dos maiores jogadores de 

basquete de todos os tempos, disse a seguinte 

frase, em uma entrevista, ao referir-se ao 

apelido “Mão Santa”. “Acho legal. Só que a mão 

não tem nada de santa. É muito treino”. Oscar 

complementa: “Sou produto de treinamento. 

Treine muito, mas muito mesmo, e quando 

estiver bem cansado, treine mais um pouquinho 

porque esse pouquinho vai te fazer melhor. “ 
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(https://www.cozex.com.br/garra-ou-talento, com 
adaptações, 08/08/2017) 

9. Em “É a garra a responsável pelo seu 

sucesso na vida... Se sucesso é uma 

questão de talento, o esforço é 

desnecessário, certo? Errado. Pessoas 

talentosas nem sempre têm sucesso. ” 

(1º§), a autora expõe seu ponto de vista 

acerca da causa determinante para o 

sucesso 

a)  através de uma oposição de ideias e 

perguntas retóricas. 

b) empregando linguagem conotativa, 

valorizando seus argumentos. 

c) a partir de uma condição para que o talento 

seja inevitável.  

d) utilizando como contra-argumento o 

questionamento de uma relação de causa-efeito.  

10. Quanto às regras de ortografia e o 

emprego de notações léxicas, marque V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas para o que se afirma a seguir:   

( ) Segundo regra geral prevista no novo acordo 

ortográfico, o advérbio “bem”, quando usado 

como prefixo, deve se unir à próxima palavra 

com hífen. Por essa razão, a grafia correta deve 

ser “bem-sucedido”. 

( ) As palavras “nós” e “há” recebem acentuação 

pela mesma regra.  

( ) O acento circunflexo em “têm” distingue essa 

forma verbal quanto à flexão de número.  

A sequência está correta em  

a) F, F, V. 

b)  F, V, F.  

c) F, V, V. 

d) V, V, V. 

11. As orações substantivas exercem as 

mesmas funções, no período, dos termos 

vistos na análise sintática das orações. 

Analisando sintaticamente o período: 

“Anders Ericson evidenciou que a prática 

disciplinada requer contínuo 

aprimoramento até chegar à excelência.” 

(5º§) pode-se identificar o mesmo tipo de 

oração substantiva vista em: 

a) Nunca duvidei de sua capacidade. 

b) Não ouvi as palavras que foram ditas.  

c) O professor permitiu que todos saíssem mais 

cedo. 

d) A sensação era de que sempre haveria outro 

desafio. 

12. A mesma obrigatoriedade para o 

emprego do sinal de crase em “requer 

contínuo aprimoramento até chegar à 

excelência [...]” (1º) é observada no 

exemplo: 

a) Aspiro àquela vaga específica, e não à sua.   

b) Ele veio à minha sala, para cobrar o aluguel. 

c) Dirigi-me até à sala de jantar, onde devorei 

doritos com nutella. 

d) Convocaria à qualquer pessoa que atendesse 

aos requisitos descritos.    

13. Quanto à adequada e rigorosa 

colocação dos pronomes, é adequado 

corrigir as frases abaixo, por haver palavra 

atrativa, EXCETO em 

a) mesmo sem nunca tê-las visto 

b) Para que o talento transforme-se em uma 

habilidade excepcional 

c) rapidamente conectam-se com outras 

pessoas, 

d) muito para esse talento transformar-se em 

uma habilidade notável 

14. No trecho: “Oscar Schimidt, um dos 

maiores jogadores de basquete de todos os 

tempos, disse a seguinte frase, em uma 

entrevista, ao referir-se ao apelido “Mão 

Santa”. “Acho legal. Só que a mão não tem 

nada de santa. É muito treino”. (6º§), as 

vírgulas se justificam porque 

a) isolam oração adjetiva restritiva 

b) isolam adjunto adverbial deslocado 

c) isolam um aposto explicativo 

d) isolam termos enumerados de mesma função 

15. Acentuar corretamente as palavras faz 

parte do apreço que se deve ter com a 

norma culta na redação de um texto. A 

alternativa que apresenta uma palavra do 

texto que é acentuada graficamente pela 

mesma regra que “tendência” é  

a) características 
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b) subtraí-los 

c) questão 

d) vigilância 

16. “Talento não é tudo. Nem todas as 

pessoas que o possuem têm sucesso na 

vida”. A partícula grifada no excerto 

anterior classifica-se como 

a) artigo definido.  

b) pronome demonstrativo. 

c) pronome pessoal. 

d) pronome de tratamento 

Quem é e como se comporta a Geração 

Millenium 

A geração Millenium é formada por jovens que 

nunca viveram sem internet, compartilham suas 

experiências e acreditam que têm a capacidade 

de mudar o mundo. Para as marcas, esta é uma 

oportunidade de contar suas histórias para criar 

um relacionamento. É o que diz Christina 

Smedley, Líder Global de Consumo e Marketing 

da Edelman, em entrevista para a TV Mundo do 

Marketing. 

Esta geração gastará, até 2050, US$ 2 trilhões a 

mais que a anterior. Eles são educados, 

influentes, colaborativos e utilizam uma 

perspectiva global na maneira com que se 

engajam com os outros. Estas novas 

características, no entanto, representam um 

desafio na maneira com que as empresas lidam 

com seus consumidores, e o que é esperado 

delas. 

Segundo Christina, as marcas e os profissionais 

de Marketing devem sempre considerar alguns 

fatores. Um deles é permitir que os clientes 

participem e cocriem conteúdo ou tecnologia. Em 

segundo lugar, é importante dá-los uma razão 

para acreditar na marca, um motivo social, já 

que esperam que as companhias recompensem 

a sociedade.  

(https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-
noticias/22089/quem-e-e-como-se-comporta-a-geracao-

millenium.html, acessado em 27/07/2017) 

17. Por sua estrutura e características, o 

texto em análise deve ser classificado 

predominantemente como 

a) injuntivo. 

b) narrativo. 

c) descritivo. 

d) dissertativo. 

18. De acordo com as informações textuais, 

podemos inferir que: 

a) A geração Millenium é formada por jovens e 

adultos influentes que querem mudar o mundo 

por meio do consumo de tecnologia.  

b) Um dos desafios das marcas e profissionais 

de Marketing é possibilitar que esse novo perfil 

de clientes participe ativamente da criação de 

conteúdo ou tecnologias. 

c) Esta geração tem relevante perfil de consumo 

e já gastou US$ 2 trilhões a mais que a anterior, 

razão por que esperam que as companhias 

recompensem a sociedade.  

d) Os profissionais de Marketing trabalham no 

compartilhamento de experiências, já que 

esperam que as companhias recompensem a 

sociedade.  

19. Assinale a alternativa em que o 

encontro vocálico está corretamente 

analisado. 

a) conteúdo – hiato. 

b) maneira – tritongo.  

c) histórias– ditongo decrescente. 

d) mais – ditongo crescente. 

20. Na frase “A geração Millenium é 

formada por jovens que nunca viveram sem 

internet, compartilham suas experiências e 

acreditam que têm a capacidade de mudar 

o mundo”, não é correto afirmar que:  

a) O termo “por jovens que nunca viveram sem 

internet” exerce função sintática de agente da 

passiva.  

b) O termo “de mudar o mundo” complementa o 

substantivo “capacidade”.  

c)  O primeiro “que” não tem função pronominal. 

d) O segundo “que” introduz oração substantiva, 

com função de complemento verbal.   

21. No fragmento: ... “Esta geração gastará, 

até 2050, US$ 2 trilhões a mais que a 

anterior. Eles são educados, influentes, 

colaborativos e utilizam uma perspectiva 

global na maneira com que se engajam com 

os outros.” 

https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/22089/quem-e-e-como-se-comporta-a-geracao-millenium.html
https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/22089/quem-e-e-como-se-comporta-a-geracao-millenium.html
https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/22089/quem-e-e-como-se-comporta-a-geracao-millenium.html
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O pronome “Eles” (2º parágrafo) tem papel 

coesivo anafórico e retoma:  

a) Profissionais 

b) Jovens 

c) Produtos 

d) Trilhões 

22. Considere o fragmento: “é importante 

dá-los uma razão para acreditar na marca, 

um motivo social, já que esperam que as 

companhias recompensem a sociedade”. 

Seria gramaticalmente correta a 

substituição de:  

a) “recompensem a sociedade” por 

“recompensem-la” 

b) “acreditar na marca” por “acreditá-la” 

c) “dá-los” por “dar-lhes” 

d) “esperam que as companhias recompensem 

a sociedade” por “esperam-nas”. 

23. Observam-se plenamente as normas de 

concordância verbal e a adequada 

articulação entre os tempos e os modos na 

frase: 

a) Caso quiséssemos fazer com que os jovens 

educados e influentes consumisse muitas 

tecnologias, bastará dar um motivo social aos 

que tem consciência.  

b) Convém fazermos uma análise das novas 

tendências de mercado, já que os clientes que 

vierem a confiar na marca serão fidelizados 

quando a campanha estiver sólida.  

c) Caso não podemos construir um mundo 

melhor, por culpa daqueles que se absteram de 

lutar por causas sociais, fazemos, ao menos, um 

mundo mais conectado. 

d) Quando vir a Campinas, visite aqueles velhos 

amigos que comporam as músicas da banda. 

Você não vai nem reconhecer quando os ver tão 

velhos.  

24. Considere os seguintes fragmentos:  

I. Os jovens já não podem viver mais sem 

internet e possuem mais recursos para 

compartilhar experiências.   

II. A geração Millenium, possivelmente a mais 

politizadas da sociedade contemporânea, não 

quer consumir por consumir: precisa também de 

um motivo social relevante.  

III. O acesso às tecnologias digitais fomentou o 

consumo nas últimas décadas.  

Assinale a alternativa incorreta:  

a) O advérbio “mais” em “possuem mais 

recursos” tem sentido intensidade.  

b) O termo “possivelmente a mais politizadas da 

sociedade contemporânea” tem valor 

explicativo.  

c) O acento grave em “às” marca a fusão da 

preposição exigida por “acesso” com o artigo 

feminino antes de “tecnologias”.  

d) Seria gramaticalmente correto substituir “às” 

por “a”. 

25. Está adequado o emprego da forma 

sublinhada na seguinte frase:  

a) Os jovens cujo o consumo se tornou um vício 

querem um mundo melhor.  

b) As causas porque lutam os jovens politizados 

são nobres.  

c) Muitos deles não sabem porque protestam, 

mas são firmes na revolta.  

d) O consumo prolifera naquelas sociedades em 

que a competitividade acompanha renda alta.  

 

26. Sobre componentes de 

microinformática, analise: 

I. Discos SSD são um sistema de 

armazenamento de alta capacidade de 

característica não volátil. Porém, os discos 

rígidos HD ainda são os mais utilizados do 

mercado, por possuírem maior velocidade de 

transmissão de dados. 

II. A memória RAM é um hardware de 

armazenamento randômico de característica 

volátil. DDR4, DDR4 e SDRAM são tipos desta 

memória. 

III. A memória cache é um tipo de memória 

não-volátil, de baixa capacidade de 

armazenamento e alto desempenho, que fica 

próxima ao processador e tem por objetivo evitar 

que o processador acesse a memória RAM. 
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Está(ão) correta(s) apenas a(s) 

afirmativa(s) 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II. 

27. Observe a figura a seguir, que ilustra o 

diagrama de um teclado genérico com 

agrupamentos de teclas. 

 

 

O grupo de teclas número 2, muito utilizado 

como recursos de atalho em navegadores 

web, representa teclas de:  

a) função;  

b) controle;  

c) navegação;  

d) digitação alfanumérica;  

28. Um usuário utiliza o Sistema 

Operacional Microsoft Windows 10 

(configuração padrão) para armazenar 

diversos processos do TJ/MG. 

Considerando a importância destas 

informações, deve-se realizar uma cópia de 

segurança dos arquivos. No Sistema 

Operacional em questão, tal operação 

poderá ser realizada através das 

Configurações, item: 

a) Sistema 

b) Contas 

c) Atualização e Segurança 

d) Privacidade 

 

 

 

29. Observe os itens do Menu Iniciar do 

Windows 10 enumerados na figura a seguir. 

 

Ao clicar no item número 2, será possível 

acessar a função:  

a) Alterar configurações da conta;  

b) Ligar/Desligar;  

c) Configurações;  

d) Explorador de Arquivos. 

30. No Windows 10, para abrir a Central de 

Ações, deve-se pressionar o comando de 

atalho: 

a) <Janela Windows> + <F>  

b) <Janela Windows> + <A> 

c) <Janela Windows> + <D> 

d) <Janela Windows> + <M> 

31. Com relação aos conceitos de 

organização e de gerenciamento de pastas 

e arquivos de imagem em ambiente 

Windows, assinale a alternativa correta. 

a) Via de regra, uma pasta zipada com vários 

arquivos JPEG possui tamanho muito próximo do 

conjunto dos arquivos de imagem originais, ou 

seja, sem compactação. 

b) Para diminuir o tamanho de um arquivo de 

imagem, pode-se utilizar uma alternativa: 

compactar um arquivo já compactado várias 

vezes até que o tamanho seja diminuído 

consideravelmente. 

c) Ao compactar (zipar) arquivos de imagem, 

como, por exemplo, JPEG, que tem taxas de 

compactação muito altas, o usuário terá uma 

economia de espaço de aproximadamente 80%. 
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d) Não é possível compactar arquivos de 

imagem, uma vez que alguns desses tipos de 

arquivo já são muito compactados. 

32. Considere o período a seguir: 

“O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 

tem 22 novos juízes a partir desta sexta-feira, 4 

de agosto. Os magistrados foram empossados 

em solenidade realizada hoje à tarde, no 

auditório do Anexo I, em Belo Horizonte. Os 

novos juízes foram aprovados em um concurso 

público que teve início em 2013. Durante a 

solenidade, os novos magistrados fizeram a 

leitura do termo de compromisso de atuação no 

cargo. Também assinaram o termo de posse.” 

Utilizando o Libreoffice Writer, versão 5, 

com o idioma PT-BR, a fim de formatar esse 

parágrafo em negrito, pode-se clicar 

a) três vezes com o botão esquerdo em qualquer 

parte da frase e pressionar as teclas Ctrl+B. 

b) quatro vezes com o botão direito em qualquer 

parte da frase e pressionar as teclas Ctrl+N. 

c) quatro vezes com o botão esquerdo em 

qualquer parte da frase e pressionar as teclas 

Ctrl+B. 

d) duas vezes com o botão direito em qualquer 

parte da frase e pressionar as teclas Ctrl+N. 

33. No LibreOffice Calc 5, em português, um 

servidor do TJ/MG deseja fazer um 

levantamento com a idade dos servidores 

do seu Departamento. Após criar a nova 

planilha, na coluna Idade, o servidor deseja 

restringir os valores desta coluna a 

somente números inteiros, para evitar a 

colocação de dados incorretos. Para tal, o 

servidor deverá selecionar este critério a 

partir de um clique na opção Validação... do 

menu 

a) Formatar. 

b) Ferramentas. 

c) Dados. 

d) Inserir. 

34. No LibreOffice Calc 5, a função 

=ARRED(350,2345;-2) irá retornar 

a) -350,23  

b) 400  

c) 350,23  

d) #VALOR  

35. Objetivando-se enviar informações por 

meio de uma rede de computadores, é 

necessário organizar esse processo de 

comunicação por meio de protocolos. Esses 

protocolos estabelecem regras para 

diversos tipos de aplicações e envio de 

mensagens. Para que seja possível usar 

navegadores na internet de forma segura e 

enviar e-mails, são utilizados, 

respectivamente, os protocolos 

a) HTTP e FTP. 

b) HTTPS e SMTP. 

c) HTML e IRC. 

d) Assinatura digital e SSH. 

36. No Mozilla Firefox 54, para definir a 

pasta em que serão realizados os 

Downloads da Internet, deve-se escolher, 

no menu Opções, item:  

a) Conteúdo. 

b) Aplicativos.  

c) Geral. 

d) Segurança. 

37. Ronaldo precisa enviar uma mensagem 

de e-mail para seus colegas de trabalho 

sem expor os endereços eletrônicos aos 

demais destinatários endereçados. Para 

isso, Felipe deve usar o seguinte 

endereçamento no cabeçalho do e-mail: 

a) De: Ronaldo@emailbox.com 

Para: joao@emailbox.com, 

maria@emailbox.com, 

jose@emailbox.com, antonio@emailbox.com 

Assunto: Acesso Restrito 

b) De: ronaldo@emailbox.com 

Para: ronaldo@emailbox.com 

Assunto: Acesso Restrito à 

joao@emailbox.com, 

maria@emailbox.com, jose@emailbox.com, 

antonio@emailbox.com 

c) De: ronaldo@emailbox.com 

Para: ronaldo@emailbox.com 

Cco: joao@emailbox.com, 

maria@emailbox.com, 

jose@emailbox.com, antonio@emailbox.com 

Assunto: Acesso Restrito 

d) De: ronaldo@emailbox.com 
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Para: ronaldo@emailbox.com 

Cc: joao@emailbox.com, maria@emailbox.com, 

jose@emailbox.com, antonio@emailbox.com 

Assunto: Acesso Restrito 

38. Valéria, servidora do TJ/MG, precisa 

modificar a senha de acesso do seu email. 

Para tal, além de digitar as senhas antigas 

e novas, ela precisa digitar um código de 

seis dígitos gerado em um aplicativo em seu 

smartphone. 

A forma de autenticação que combina uma 

senha pessoal e um token é chamada de: 

a) Single sign-on; 

b) Senha forte; 

c) Certificado digital; 

d) Verificação em duas etapas. 

39. Malwares são programas criados com o 

intuito de prejudicar usuários e sistemas de 

informação. Mas também existem outras 

formas de atacar e prejudicar tais sistemas. 

Sobre malwares e ataques, relacione 

adequadamente as colunas a seguir.  

(  ) Hijacker. 

(  ) Key logger. 

(  ) Ransomware. 

(  ) Worm. 

(  ) Cavalo de Troia (Trojan). 

(  ) Phishing. 

(  ) Backdoor.  

1 - É um programa de computador do tipo 

spyware cuja finalidade é monitorar tudo o que 

a vítima digita, a fim de descobrir dados pessoais 

ou sigilosos. 

2 - Não infectam outros arquivos. Normalmente 

é um arquivo executável, recebido de forma 

inofensiva, que executa suas próprias funções, 

bem como outras operações sem o 

conhecimento do usuário. 

3 - São cavalos de Troia que modificam a página 

inicial do navegador. 

4 - Consiste em um ataque que impede o acesso 

do usuário a seus dados, normalmente 

envolvendo criptografia. Após o ataque, o 

sequestrador solicita um resgate ao usuário para 

liberar o acesso aos seus dados. 

5 - É um programa que induz uma “brecha” de 

segurança intencionalmente colocada no micro 

da vítima para permitir que tenha sempre uma 

porta aberta para o invasor poder voltar àquele 

micro. 

6 - Consiste em um ataque que impede o acesso 

do usuário a seus dados, normalmente 

envolvendo criptografia. Após o ataque, o 

sequestrador solicita um resgate ao usuário para 

liberar o acesso aos seus dados. 

7 - É um programa capaz de se propagar 

automaticamente através de várias estruturas 

de redes (como e-mail, web, bate-papo, 

compartilhamento de arquivos em redes locais 

etc.), enviando cópias de si mesmo de 

computador para computador. 

A sequência está correta em 

a) 1, 6, 7, 2, 4, 5, 3. 

b) 3, 1, 6, 7, 2, 4, 5.  

c) 6, 7, 2, 4, 5, 3, 1. 

d) 3, 4, 2, 5, 1, 7, 6. 

40. Ricardo e Nádia são servidores do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais e foram 

designados para lidar com processos 

judiciais que correm em caráter sigiloso. 

Em virtude da natureza do trabalho, Ricardo 

e Nádia costumam criptografar os arquivos 

que trocam entre si pela Internet para 

evitar acessos indevidos a eles. Para 

assegurar a integridade da mensagem, 

ambos estão enviando também um resumo, 

utilizando uma chave secreta na origem 

para codificar o arquivo e uma pública no 

destino para decodificar o arquivo. O 

recurso baseado em uso de chave secreta e 

chave pública utilizado por Ricardo e Nádia 

é: 

a) Certificado digital;  

b) ICP-Brasil;  

c) Chave simétrica;  

d) Assinatura digital. 
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41. Ronaldo e Evilásio, estudantes de 

Direito, estão produzindo um trabalho a ser 

apresentado no IX Congresso Brasileiro de 

Direito Constitucional. A pesquisa trata dos 

“Princípios Fundamentais da República 

Federativa do Brasil”. 

Após muito debater, Ronaldo e Evilásio 

chegaram às seguintes conclusões:  

I. São princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil, dentre outros, construir 

uma sociedade livre, justa e solidária e garantir 

o desenvolvimento nacional.  

II. Por representar a República Federativa do 

Brasil no plano internacional, a União é dotada 

de soberania.  

III. A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural 

dos povos da América do Sul, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana 

de nações. 

IV. A República Federativa do Brasil adota a 

democracia semidireta, sendo o poder político 

exercido por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, por meio de plebiscito, referendo 

ou iniciativa popular.  

Dentre as afirmativas acima, são corretas 

as seguintes: 

a) III e IV 

b) I e IV 

c) II e III 

d) I e II 

42. Antônio Carlos é Prefeito de Uberlândia 

e tem um ambicioso plano para 

modernização da infraestrutura local. Para 

colocá-lo em prática, todavia, precisará 

desapropriar imóveis urbanos, a fim de 

construir viadutos.  

Sobre o direito de propriedade, assinale a 

alternativa correta: 

a) O direito de propriedade é norma de eficácia 

limitada.  

b) A lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa 

e posterior indenização em dinheiro.  

c) A desapropriação confiscatória ocorrerá 

somente quando a propriedade urbana ou rural 

estiver sendo usada para o cultivo ilegal de 

plantas psicotrópicas.  

d) No caso de iminente perigo público, a 

autoridade competente poderá usar de 

propriedade particular, assegurada ao 

proprietário indenização ulterior, se houver 

dano.  

43. Rony, embaixador brasileiro nos EUA, é 

casado com Marie, de nacionalidade 

francesa. Após 5 anos de residência nos 

EUA, nasce Bernardo, filho do casal, em 

território norte-americano. 

Acerca da situação apresentada, assinale a 

alternativa correta: 

a) Bernardo poderá naturalizar-se brasileiro, 

desde que venha a residir no Brasil.  

b) Bernardo será brasileiro nato, desde que seja 

registrado em repartição brasileira competente 

ou venha a residir no Brasil e opte, a qualquer 

tempo, após atingida a maioridade, pela 

nacionalidade brasileira. 

c) Bernardo será brasileiro nato, uma vez que 

seu pai é brasileiro e está no exterior a serviço 

da República Federativa do Brasil.  

d) Bernardo somente seria brasileiro nato caso 

Marie fosse brasileira, nata ou naturalizada.  

As funções típicas do Poder Legislativo são 

legislar e  

44. fiscalizar. Acerca das competências do 

Poder Legislativo, assinale a alternativa 

correta: 

a) É competência exclusiva do Congresso 

Nacional autorizar o Presidente da República a 

declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que 

forças estrangeiras transitem pelo território 

nacional ou nele permaneçam temporariamente, 

ressalvados os casos previstos em lei 

complementar.  

b) É competência exclusiva do Congresso 

Nacional aprovar, por maioria absoluta e por 

voto secreto, a exoneração, de ofício, do 

Procurador-Geral da República antes do término 

de seu mandato. 

c) É competência privativa da Câmara dos 

Deputados suspender a execução, no todo ou em 

parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

d) É competência privativa do Senado Federal 

proceder à tomada de contas do Presidente da 
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República, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após 

a abertura da sessão legislativa.  

45. Michel Ratón, Presidente da República, 

foi acusado pelo Procurador-Geral da 

República pela prática de crime de 

corrupção passiva.  

Diante da situação apresentada, assinale a 

alternativa correta: 

a) O Presidente da República ficará afastado de 

suas atribuições a partir do momento em que a 

Câmara dos Deputados autorizar o recebimento 

da denúncia.  

b) Nos crimes comuns, o Presidente da 

República será processado e julgado pelo Senado 

Federal.  

c) Caso a denúncia seja recebida pelo STF, serão 

realizadas eleições indiretas, dentro de 30 dias 

após a última vaga.  

d) O STF somente poderá receber a denúncia 

após aprovação por 2/3 (dois terços) dos 

membros da Câmara dos Deputados, em juízo de 

admissibilidade político.  

46. Assinale a alternativa correta a respeito 

da composição do Órgão Especial: 

a) constituído pelos doze desembargadores mais 

antigos e por treze desembargadores eleitos, 

observado o quinto constitucional. 

b) constituído pelos treze desembargadores 

mais antigos e por doze desembargadores 

eleitos, sem necessidade de observância do 

quinto constitucional. 

c) constituído pelos dez desembargadores mais 

antigos e por onze desembargadores eleitos, 

sem necessidade de observância do quinto 

constitucional. 

d) constituído pelos treze desembargadores 

mais antigos e por doze desembargadores 

eleitos, observado o quinto constitucional. 

47. Assinale a alternativa correta a respeito 

da composição da Comissão de Ética do 

TJMG: 

a) é composta pelo Presidente do Tribunal, que 

a presidirá, pelo Corregedor-Geral de Justiça e 

por quatro desembargadores e dois juízes de 

direito da Comarca de Belo Horizonte, escolhidos 

pelo Órgão Especial. 

b) os desembargadores podem ser integrantes 

do Órgão Especial ou da Comissão de Promoção. 

c) os juízes de direito serão escolhidos entre seis 

magistrados indicados pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça. 

d) é composta pelo Presidente do Tribunal, que 

a presidirá, pelo Corregedor-Geral de Justiça e 

por seis desembargadores e três juízes de direito 

da Comarca de Belo Horizonte, escolhidos pelo 

Tribunal Pleno. 

48. Em geral cabe ao Presidente do 

Tribunal, EXCETO: 

a) exercer a superintendência geral dos serviços 

da secretaria do Tribunal. 

b) presidir as sessões do Tribunal Pleno, do 

Órgão Especial e do Conselho da Magistratura, 

nelas exercendo o poder de polícia, na forma 

estabelecida neste regimento. 

c) votar nos julgamentos de incidente de 

inconstitucionalidade e nas ações diretas de 

inconstitucionalidade. 

d) expedir, em seu nome e com sua assinatura, 

ordem que não dependa de acórdão ou não seja 

de competência do relator. 

49. Analise as afirmações abaixo sobre as 

atribuições do Corregedor-Geral de Justiça: 

I. apreciar pedido de intervenção em município. 

II. exercer a direção do foro da Comarca de Belo 

Horizonte, podendo designar juiz auxiliar da 

Corregedoria para o seu exercício e delegar as 

atribuições previstas em lei. 

III. verificar e identificar irregularidades nos 

mapas de movimento forense das comarcas e de 

operosidade dos juízes de direito, adotando as 

necessárias providências saneadoras. 

IV. organizar a secretaria e os serviços auxiliares 

do Tribunal de Justiça e os dos juízos que lhe 

forem vinculados. 

São atribuições do Corregedor-Geral de 

Justiça as previstas em: 

a) II e III 

b) I e IV 

c) I e III 

d) II e IV 
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50. Quando o recurso de apelação for 

recebido somente no efeito devolutivo, o 

apelante poderá, desde que demonstre a 

probabilidade de provimento do recurso ou, 

sendo relevante a fundamentação, se 

houver risco de dano grave ou de difícil 

reparação, requerer a concessão do efeito 

suspensivo ou de tutela recursal 

antecipada: 

a) ao Tribunal, após a distribuição; 

b) ao Tribunal, no período compreendido entre a 

sua interposição e a distribuição, ficando o 

relator designado para seu exame prevento para 

julgá-la; 

c) ao Presidente do Tribunal, antes de distribuída 

a apelação 

d) Ao 1º Vice-Presidente do Tribunal, após 

distribuída a apelação 

51. Analise as assertivas abaixo a respeito 

dos requisitos para a criação de comarca 

previstas na LODJ do TJMG: 

I.  número de eleitores superior a quinze mil na 

comarca;  

II. população mínima de dezoito mil habitantes 

na comarca; 

III. movimento forense anual, nos municípios 

que compõem a comarca, de, no mínimo, 

quatrocentos feitos judiciais, conforme 

estabelecer resolução do órgão competente do 

Tribunal de Justiça; 

IV. edifício público de domínio do Estado com 

capacidade e condições para a instalação de 

fórum, delegacia de polícia, cadeia pública e 

quartel do destacamento policial; 

Estão corretas as afirmações listadas em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e IV 

d) II e IV 

52. Sobre os cargos de Direção, assinale a 

alternativa que está em consonância com o 

previsto na LODJ do TJMG: 

a) O Presidente, os Vice-Presidentes e o 

Corregedor-Geral de Justiça terão mandato de 

dois anos, permitida uma a reeleição, e serão 

eleitos entre os Desembargadores mais antigos 

do Tribunal, pela maioria de seus membros. 

b) É obrigatória a aceitação do cargo, salvo 

recusa manifestada logo após a eleição. 

c) O Desembargador que tiver exercido cargo de 

direção por seis anos não figurará entre os 

elegíveis até que se esgotem todos dos nomes 

na ordem de antiguidade. 

d) Havendo renúncia de cargo ou assunção não 

eventual do titular a outro cargo de direção no 

curso do mandato, considerar-se-ão, para todos 

os efeitos, como completados os mandatos para 

os quais foi eleito o Desembargador. 

53. Assinale a alternativa incorreta sobre 

os Juízes Auxiliares da Corregedoria: 

a) O Corregedor-Geral de Justiça poderá indicar 

até oito Juízes de Direito titulares de varas, de 

unidades jurisdicionais ou Auxiliares da Comarca 

de Belo Horizonte para exercerem a função de 

Juiz Auxiliar da Corregedoria, os quais serão 

designados pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal 

de Justiça.  

b) A designação será feita para período 

correspondente ao mandato do Corregedor-

Geral de Justiça que fizer a indicação, permitida 

a recondução, ficando o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria afastado das funções jurisdicionais. 

c)  A vara ou o cargo da unidade jurisdicional de 

que o Juiz designado for titular ou o cargo de Juiz 

de Direito Auxiliar por ele ocupado 

permanecerão vagos durante o período de seu 

exercício na função de Juiz Auxiliar da 

Corregedoria. 

d) Cessado o exercício da função de Juiz Auxiliar 

da Corregedoria, o Juiz de Direito reassumirá, 

imediatamente, o exercício na vara ou no cargo 

da unidade jurisdicional de que é titular, e o Juiz 

de Direito Auxiliar retornará à sua função 

anterior. 

54. A jurisdição de primeiro grau não é 

exercida por: 

a) Juiz de Direito 

b) Tribunal do Júri 

c) Juiz de Paz 

d) Juizados Especiais 

55. Analise as afirmações abaixo a respeito 

do sorteio dos jurados: 

I. O sorteio dos jurados será realizado no 

período de quinze a trinta dias antes da data 

designada para a reunião. 
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II. Não havendo processo a ser julgado, não 

será convocado o Júri, e, caso já o tenha sido, o 

Juiz de Direito declarará sem efeito a 

convocação, por meio de edital publicado pela 

imprensa, sempre que possível. 

III. O Presidente do Tribunal do Júri fará 

semestralmente a revisão da lista de jurados na 

forma prevista na legislação nacional per trinta 

dias contados da conclusão do processo, para o 

devido registro. 

Estão corretos os itens previstos em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III 

56. Escolha a alternativa que não 

corresponda a um auxiliar de encargo: 

a) o Perito 

b) o Depositário 

c) o Leiloeiro 

d) o Administrador 

57. Sobre a responsabilização do servidor 

público, assinale a alternativa correta: 

a) A responsabilidade civil-administrativa 

decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou 

culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a 

terceiros. 

b) A responsabilidade civil resulta de ato 

omissivo ou comissivo praticado no desempenho 

do cargo ou da função. 

c) O servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de 

suas atribuições 

d) As ações civis, penais e administrativas não 

poderão cumular-se, sendo independentes entre 

si. 

58. Os Juizados Especiais Cíveis serão 

criados nas três esferas da Federação com 

a finalidade de promover a conciliação, 

processo, julgamento e execução de causas 

consideradas de menor valor. Segundo a Lei 

9.099/1995, o processo nos juizados é 

orientado por alguns critérios. Entre eles 

não se encontra: 

a) economia processual e simplicidade. 

b) simplicidade e oralidade. 

c) celeridade e cognição aprofundada. 

d)  economia processual e informalidade 

59. Entre tantas facilidades existentes nos 

processos que tramitam perante os 

Juizados Especiais Cíveis, está a 

desnecessidade de contratação de 

advogados para postular em juízo nas 

causas de valor: 

a) até 10 salários mínimos. 

b) até 20 salários mínimos. 

c) até 30 salários mínimos. 

d) até 40 salários mínimos. 

60. A execução da sentença nos processos 

que observam a Lei 9.099/1995 serão 

processadas no próprio Juizado Especial 

Civil, observando um rol de regras 

específicas. Considerando, avalie: 

I. Não cumprida voluntariamente a sentença 

transitada em julgado, e tendo havido solicitação 

do interessado, que poderá ser verbal, proceder-

se-á à execução, após nova citação. 

II. As sentenças serão preferencialmente 

líquidas. 

III. A intimação da sentença será feita, sempre 

que possível, na própria audiência em que for 

proferida. Nessa intimação, o vencido será 

instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu 

trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do 

seu descumprimento. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Estão corretos os itens I e III, apenas. 

b) Estão corretos os itens II e III, apenas. 

c) Está correto apenas o item III. 

d) Todos os itens estão corretos.  

61. De acordo com a Lei 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, assinale a alternativa 

correta em relação às partes que podem 

atuar como autores ou réus neste 

procedimento especial. 

a) Apenas pessoas físicas podem ser autoras. 

b) A União pode ser ré. 
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c) Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas 

podem ser autoras indistintamente. 

d) Microempresa e empresa de pequeno porte 

podem ser autoras. 

62. A Lei 10.741/2003 dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso, que se destina a regular 

direitos às pessoas: 

a) com idade superior a 60 anos. 

b) com idade superior a 65 anos. 

c) com idade igual ou superior a 60 anos. 

d) com idade igual ou superior a 65 anos. 

63. Em relação à prática do ato processual 

no termo final do prazo processual, 

segundo que dispõe a Lei 11.419/2006, 

assinale a alternativa correta: 

a) A parte poderá protocolizar a petição até as 

18 horas do último dia do prazo. 

b) A parte poderá protocolizar a petição até as 

24 horas do último dia do prazo. 

c) A parte poderá protocolizar a petição até as 

23h 59m do último dia do prazo. 

d) A parte deverá protocolizar a petição dentro 

do horário de funcionamento do fórum, que está 

disciplinado em normas regulamentares internas 

do Tribunal de Justiça. 

64. No que diz respeito à disciplina da Lei 

8.069/1990, Estatuto da Criança e do 

Adolescente), assinale a alternativa 

incorreta: 

a) A assistência judiciária gratuita será prestada 

aos que dela necessitarem, através de defensor 

público ou advogado nomeado. 

b) É admitida, mediante autorização judicial, a 

divulgação de atos judiciais, policiais e 

administrativos que digam respeito a crianças e 

adolescentes a que se atribua autoria de ato 

infracional. 

c) Os procedimentos regulados pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente adotam, 

subsidiariamente, as normas gerais previstas na 

legislação processual civil. 

d) Garante-se a prioridade absoluta na 

tramitação dos processos e procedimentos 

previstos no ECA, assim como na execução dos 

atos e diligências judiciais a eles referentes. 

65. Os prazos que vencerem no dia da 

ocorrência de indisponibilidade de 

quaisquer dos serviços do PJe, segundo o 

que prevê a Resolução CNJ 185/2009, 

serão prorrogados para o dia útil seguinte, 

quando: 

a) a indisponibilidade for superior a 60 minutos, 

ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; 

ou se ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. 

b) a indisponibilidade for superior a 120 

minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 

6h e 23h; ou se ocorrer indisponibilidade entre 

23h e 24h. 

c) a indisponibilidade for superior a 60 minutos, 

ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 22h; 

ou se ocorrer indisponibilidade entre 22h e 24h. 

d) a indisponibilidade for superior a 30 minutos, 

ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 

23h30; ou se ocorrer indisponibilidade entre 

23h30 e 24h. 

 

66. Quanto aos pronunciamentos do juiz, 

assinale a alternativa correta: 

a) Os pronunciamentos do juiz consistirão em 

sentenças, decisões interlocutórias, despachos e 

atos ordinatórios. 

b) São despachos todos os demais 

pronunciamentos do juiz praticados no processo, 

de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente do caráter decisório. 

c) Sentença é, entre outros conceitos, a decisão 

que põe fim à fase cognitiva do processo. 

d) Acórdão é o julgamento colegiado proferido 

pelos tribunais ou pelos relatores quando 

extinguir a execução ou por fim à fase de 

conhecimento. 

67. Considere a situação fática abaixo: 

João, autor da ação, foi intimado pessoalmente 

em sua casa, em 8/8/2017 (terça-feira), no 

período da tarde, para comparecer a uma 

audiência na qual será ouvido, marcada já para 

o dia 9/8/2017, devido à efetividade e ao não 

acúmulo de serviço no cartório. 

Diante disso pergunta-se: 

a) João é obrigado a comparecer a audiência, 

pois o juiz pretende ouvi-lo. 
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b) João não é obrigado a comparecer, pois a 

intimação deveria ser enviada ao seu advogado. 

c) João não é obrigado a comparecer, pois não 

decorreu 48 horas a contar da intimação. 

d) João é obrigado a comparecer por se tratar 

de parte autora nos autos. 

68. De acordo com o Novo Código de 

Processo Civil, poderá ser feita a citação do 

réu: 

a) caso esteja doente, ainda que grave seu 

estado de saúde. 

b) cujo primo, bastante próximo, morreu 

tragicamente. 

c) noivo nos três primeiros dias seguintes ao 

casamento. 

d) que estiver participando de ato de culto 

religioso. 

69. O juiz proferirá: 

I. os despachos no prazo de 5 dias. 

II. as decisões interlocutórias no prazo de 10 

dias. 

III. as sentenças no prazo de 30 dias. 

Está(ão) correto(s) apenas: 

a) o item I. 

b) os itens II e III 

c) os itens I, II e III 

d) os itens II e III 

70. Um dos princípios que orientam o 

processo civil é o princípio da publicidade. 

Trata-se de princípio constitucionalmente 

previsto e adotado expressamente no Novo 

Código de Processo Civil, que impõe a 

publicidade dos atos processuais. A 

restrição à publicidade dos atos somente 

poderá ocorrer nas hipóteses legais. Tendo 

em vista o exposto e com base no que 

disciplina o Novo Código de Processo Civil, 

considere as situações hipotéticas abaixo e 

assinale quais devem tramitar em segredo 

de Justiça. 

I. Processo que envolve a possibilidade de 

contaminação de água que abastece cidade do 

interior de Minas Gerais. 

II. Processo que discute investigação de 

paternidade. 

III. Carta arbitral para execução de medida 

liminar, em compromisso de arbitragem sem 

cláusula de confidencialidade estipulada. 

Tramita(m) em segredo de justiça: 

a) apenas o item I e II. 

b) apenas o item II. 

c) apenas o item I e III. 

d) os itens I, II e III. 

71. João, primário e de bons antecedentes, 

praticou o crime de furto simples (art. 155 

do CP), cuja pena cominada é de 01 a 04 

anos de reclusão, e multa. 

Paulo, também primário e de bons 

antecedentes, praticou o crime de desacato 

(art. 331 do CP), cuja pena cominada é de 

seis meses a 02 anos de detenção, ou 

multa. 

Neste caso, e considerando que estão 

presentes os demais requisitos previstos 

nos arts. 76 e 89 da Lei 9.099/95, pode-se 

afirmar que: 

a) Os benefícios da suspensão condicional do 

processo e da transação penal são cabíveis tanto 

para João quanto para Paulo. 

b) Os benefícios da suspensão condicional do 

processo e da transação penal não são cabíveis 

nem para João nem para Paulo. 

c) O benefício da suspensão condicional do 

processo é cabível para ambos, mas o benefício 

da transação penal só é cabível para Paulo. 

d) O benefício da suspensão condicional do 

processo é cabível para ambos, mas o benefício 

da transação penal só é cabível para João. 

72. Pedro está sendo acusado em processo 

criminal pela prática do delito de 

estelionato, e não foi encontrado para ser 

citado, estando em local incerto e não 

sabido; Jonas está sendo processado pela 

prática do crime de roubo e, apesar de seu 

endereço ser conhecido pelo Juízo, o Oficial 

de Justiça acredita que Jonas está se 

ocultando para não ser citado, ou seja, está 

se esquivando para não receber o mandado 

de citação. 

Neste caso, a citação deverá se dar: 

a) Por carta rogatória em relação a Pedro, e por 

edital em relação a Jonas. 
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b) Por edital em relação a Pedro, e por hora certa 

em relação a Jonas. 

c) Por edital em relação a ambos. 

d) Por hora certa em relação a Pedro, e por edital 

em relação a Jonas. 

73. Com base no que dispõe o Provimento 

n.º 161/2006, assinale a opção correta 

a) O atendimento ao público nas Secretarias de 

Juízo e nos Serviços Auxiliares da Justiça de 1ª 

Instância do Estado de Minas Gerais será 

realizado de segunda a sexta-feira, no horário 

das 8 às 18 horas, no mínimo, 

ininterruptamente. 

b) Para cumprimento do horário de atendimento 

ao público, poderão ser organizados três turnos 

de trabalho. 

c) Os Juízes de Direito e os Diretores de Foro 

poderão adequar a jornada de trabalho dos 

servidores das respectivas Secretarias de Juízo e 

dos Serviços Auxiliares, respeitadas as 

limitações legais. 

d) Caso o atendimento ao público seja 

organizados por turnos de trabalho, estes 

deverão ser de 9h00 às 15h e de 12h00 às 

18h00. 

74. Nos termos do Provimento n.º 

161/2006, assinale quem está em 

constante fiscalização sobre os serviços de 

distribuição da primeira instância. 

a) A pedido do peticionante, é permitido ao 

Serviço Auxiliar de Distribuição reter 

documentos destinados à distribuição. 

b) A reclamação quanto à irregularidade da 

distribuição deverá ser dirigida, por escrito, ao 

Diretor do Foro que, em 48 (quarenta e oito) 

horas decidirá, formalmente, sobre a 

reclamação. 

c) Decidindo ou não o Diretor do Foro sobre a 

reclamação, poderá o interessado dirigir-se à 

Corregedoria-Geral de Justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias, após a data em que interpôs a sua 

reclamação ao Diretor do Foro. 

d) A distribuição de feitos atenderá aos critérios 

de proporcionalidade, igualdade e aleatoriedade, 

sendo proibida a compensação.  

 

 

75. Nos termos do Provimento n.º 

161/2006, as certidões referentes às ações 

cíveis e criminais serão emitidas no prazo 

de  

a) 24 horas 

b) 48 horas 

c) 3 dias úteis 

d) 5 dias úteis. 

76. Nos termos do Provimento n.º 

161/2006, os mandados serão expedidos 

em  

a) 03 vias no caso de mandados de citação. 

b) 05 vias no caso de mandados de prisão. 

c) 03 vias no caso de alvarás de soltura. 

d) 04 vias os mandados que envolvam atos 

contínuos de citação, penhora e avaliação 

77. Conforme disposto no Provimento n.º 

161/2006, caberá à Secretaria de Juízo, ao 

receber pedidos de desarquivamento, 

providenciar o seu encaminhamento ao 

setor responsável que, no prazo máximo de 

_______ dias, salvo nos casos urgentes, 

que serão atendidos  no 

________________________. 

Preenche corretamente as lacunas acima a 

alternativa 

a) 24 horas; mesmo dia do recebimento 

b) 48 horas; 24 horas. 

c) 3 dias; primeiro dia útil ao recebimento do 

pedido. 

d) 3 dias; segundo dia útil dos pedidos. 

78. À luz do Provimento n.º 161/2006, os 

livros obrigatórios mantidos pela Secretaria 

terão, em cada volume 

a) 50 páginas 

b) 100 páginas 

c) 200 páginas 

d) 300 páginas 
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79. Conforme disposto na Lei n.º 

14.939/2003, há incidência de custas nos 

processos de 

a) competência dos juizados especiais. 

b) habeas corpus. 

c) habeas data. 

d) competência do Juízo da Infância e 

Juventude. 

80. Conforme expresso no Provimento 

Conjunto n.º 15/2010, o prazo de validade 

da GRCTJ 

a) 30 dias para guias em geral 

b) 15 dias para guias em geral 

c) 10 dias para custas e despesas processuais 

d) 5 dias para custas e despesas processuais 

 

 



CARTÃO DE RESPOSTAS

• Veri�que o seu nome, o número da sua inscrição e os demais dados impressos neste CARTÃO DE RESPOSTAS. Escreva o 
seu nome e assine nos locais apropriados somente quando autorizado pelo aplicador da prova, no momento da 
identi�cação.
    

• Marque as resposta neste CARTÃO DE RESPOSTAS, no campo correspondente a cada questão. 
    

• O CARTÃO DE RESPOSTAS  é o único documento que será utilizado para a correção da sua prova objetiva. Não amasse, 
não dobre, nem rasure o seu CARTÃO DE RESPOSTAS. As marcações no CARTÃO DE RESPOSTAS só podem ser feitas com        
caneta esferográ�ca de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, 
lapiseira (gra�te) e (ou) borracha.
    

• Em nenhuma hipótese haverá substituição deste CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento do candidato.
    

• Não é permitida marca identi�cadora nesta parte do CARTÃO DE RESPOSTAS.
    

• Após o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS passe as respostas para o formulário ONLINE para participar do 
ranking geral do Simulado Gratuito TJ-MG.
    

• O formulário pode ser acessado no blog do Estratégia Concursos.
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