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Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do TJM-MG; 

2 – A prova contém 50 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
FUMARC, com questões de múltipla escolha A, B, C, D. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-TJM-MG-30-05-20 
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PORTUGUÊS 
Décio Terror 

Não parece que o mundo onde vamos 
desembarcar depois da pandemia seja o mesmo do qual 
saímos. O vírus originado no interior da China abalou o 
planeta e colocou a população em quarentena. Chegou 
deixando o futuro para trás, com planos, trabalhos, 
compromissos e projetos suspensos. Desde 11 de março, 
quando a OMS declarou pandemia do novo coronavírus, a 
vida mudou radicalmente. 

Enfrentamos uma das maiores crises da história 
recente da humanidade. São milhares de vítimas, colapso nos 
sistemas de saúde, uma legião de desempregados, fronteiras 
fechadas, crianças sem aula, trabalho remoto, economia 
derretida e indústrias paradas. Enquanto a humanidade 
espera uma vacina contra a doença, começamos a 
experimentar um "novo normal" – que de normal parece não 
ter nada. A pandemia está remodelando a forma como nos 
relacionamos com o mundo, com os outros e com nós 
mesmos. 

Abriremos espaço para uma tecnologia mais 
emocional? A educação, enfim, vai se reinventar? Quais são 
as habilidades que lideranças devem ter? Como a análise de 
dados pode ajudar? Seremos mais cautelosos no contato? 
Vamos abraçar de vez a digitalização no trabalho? Saberemos 
regenerar nossa relação com a natureza? 

Ecoa ouviu pessoas de diferentes áreas para saber 
o que elas estão pensando ao imaginar o mundo pós-Covid-
19. É um exercício para tentar dar uma cara a esse futuro que 
nos espera – e assusta. A crise global vai trazer inúmeros 
impactos negativos. Além das mortes, corremos o risco de 
uma recessão generalizada aumentar a desigualdade social e 
deixar pessoas em vulnerabilidade em situação ainda mais 
crítica, para citar alguns deles. Mas também podem surgir 
oportunidades. Pelo olhar dos especialistas, no lugar onde 
vamos desembarcar, o professor, a ciência e o feminismo são 
valorizados, buscamos o essencial, as relações são mais 
empáticas e teremos a chance de criar novas narrativas para 
o conceito de humanidade. É possível enxergar beleza em 
meio ao caos. 

Essas reflexões serão publicadas em uma série de 
artigos, abordando temas como tecnologia, trabalho, ciência 
e saúde, alimentação, espiritualidade, novas economias, 
cidades, comportamento, meio ambiente e educação. A ideia 
não é tentar prever o futuro, mas refletir sobre possíveis 
cenários e sobre como podemos nos adaptar a eles, além de 
discutir como as escolhas atuais podem construir um 
caminho para um destino mais desejável - seja por meio de 
transformações radicais ou por tendências aceleradas pela 
pandemia. 

Ao que parece, a tempestade vai passar. Mas, 
quando passar, será diferente. 

https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/o-mundo-
pos-covid-19-indice-da-serie/#tematico-1 

 

01. O objetivo do texto é: 

a) argumentar que a pandemia vai trazer aspectos 
positivos para a humanidade. 

b) dissertar sobre os pontos positivos e negativos da 
pandemia. 

c) tornar público que haverá lançamento de vários 
artigos sobre diversos temas envolvendo o período 
pós-pandemia. 

d) defender o ponto de vista de que os aspectos 
positivos sobrepujam os negativos no período pós-
pandemia. 

 

02. Infere-se do texto que: 

a) o Brasil está demonstrando mais dificuldade de sair 
da crise do que os demais países. 

b) há uma tentativa de previsão do futuro, com 
possíveis cenários econômicos e sociais. 

c) os resultados negativos serão maiores do que os 
positivos, por isso o tom textual pessimista. 

d) a pandemia está modificando nosso comportamento 
no e com o mundo. 

 

03. Marque a alternativa em que não há explicitamente 
um comentário do autor, uma consideração dele 
sobre informação anterior no texto. 

a) “Ecoa ouviu pessoas de diferentes áreas para saber o 
que elas estão pensando ao imaginar o mundo pós-
Covid-19.” 

b) “Enquanto a humanidade espera uma vacina contra a 
doença, começamos a experimentar um "novo 
normal" – que de normal parece não ter nada.” 

c) “É um exercício para tentar dar uma cara a esse 
futuro que nos espera – e assusta.” 

d) “Além das mortes, corremos o risco de uma recessão 
generalizada aumentar a desigualdade social e deixar 
pessoas em vulnerabilidade em situação ainda mais 
crítica, para citar alguns deles.” 
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04. A expressão “novo normal” (2º parágrafo) encontra-
se entre aspas devido a 

a) separar vocábulo muito empregado ao longo dos 
anos no Brasil. 

b) destacar uma citação direta, isto é, a fala de alguém. 

c) destacar uma expressão que apresenta vocábulos 
que contrastam. 

d) enfatizar que a mudança será para melhor. 

 

05. O emprego das vírgulas na frase “São milhares de 
vítimas, colapso nos sistemas de saúde, uma legião de 
desempregados, fronteiras fechadas, crianças sem 
aula, trabalho remoto, economia derretida e 
indústrias paradas.” ocorre pela mesma regra da(s) 
encontrada(s) em: 

a) “A pandemia está remodelando a forma como nos 
relacionamos com o mundo, com os outros e com nós 
mesmos.” 

b) “Desde 11 de março, quando a OMS declarou 
pandemia do novo coronavírus, a vida mudou 
radicalmente.” 

c) “Além das mortes, corremos o risco de uma recessão 
generalizada aumentar a desigualdade social e deixar 
pessoas em vulnerabilidade em situação ainda mais 
crítica, para citar alguns deles.” 

d) “A ideia não é tentar prever o futuro, mas refletir 
sobre possíveis cenários e sobre como podemos nos 
adaptar a eles” 

 

06. A frase “É possível enxergar beleza em meio ao 
caos.” (4º parágrafo) revela no texto: 

a) sarcasmo 

b) desesperança 

c) otimismo 

d) ironia 

 

07. A respeito das perguntas “Quais são as habilidades 
que lideranças devem ter? Como a análise de dados 
pode ajudar?”, julgue as afirmações e marque a 
alternativa correta. 

I – O vocábulo “Quais” é um pronome 
interrogativo. 

 

II – O vocábulo “Como” é uma conjunção. 

III – O vocábulo “que” é um pronome relativo na 
função sintática de sujeito. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

c) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

08. Em relação ao primeiro período do texto (“Não 
parece que o mundo onde vamos desembarcar depois 
da pandemia seja o mesmo do qual saímos.”), julgue 
as afirmações e marque a alternativa correta. 

I –  O verbo “parece” é transitivo direto. 

 

II –  Há quatro orações, sendo uma 
principal, duas subordinadas adjetivas e uma 
substantiva. 

III –  O vocábulo “onde” pode ser substituído 
por “em que”, mantendo-se a correção 
gramatical e o sentido. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

c) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

09. No período “A pandemia está remodelando a forma 
como nos relacionamos com o mundo, com os outros 
e com nós mesmos.”, o autor empregou corretamente 
a expressão “com nós”. Marque a alternativa em que 
esse emprego também está correto: 

a) Ele falou com nós sobre isso e não deu maiores 
detalhes. 

b) Se tivesse falado isso com nós dois, teríamos 
resolvido o problema. 

c) Deixe com nós! A solução do problema será agora. 

d) Se o equipamento está com nós, por que ele quer 
resolver sozinho? 
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10. O tipo de sujeito presente na oração “Mas também 
podem surgir oportunidades.” (4º parágrafo) é:  

a) oração sem sujeito.  

b) sujeito indeterminado.  

c) sujeito simples.  

d) sujeito composto.  

 

11. Marque a alternativa em que preposição “para” tem 
valor de finalidade. 

a) “Chegou deixando o futuro para trás, com planos, 
trabalhos, compromissos e projetos suspensos.” 

b) “Abriremos espaço para uma tecnologia mais 
emocional?” 

c) “Ecoa ouviu pessoas de diferentes áreas para saber o 
que elas estão pensando ao imaginar o mundo pós-
Covid-19.” 

d) “Pelo olhar dos especialistas, no lugar onde vamos 
desembarcar, o professor, a ciência e o feminismo são 
valorizados, buscamos o essencial, as relações são 
mais empáticas e teremos a chance de criar novas 
narrativas para o conceito de humanidade.” 

 

12. Em relação ao período “É possível enxergar beleza 
em meio ao caos.”, marque a alternativa incorreta. 

a) há predicado nominal. 

b) há predicado verbal. 

c) “beleza” é objeto direto 

d) “enxergar beleza em meio ao caos” é uma oração 
que completa o sentido do adjetivo “possível”. 

 

13. No período “Enquanto a humanidade espera uma 
vacina contra a doença, começamos a experimentar 
um "novo normal" – que de normal parece não ter 
nada.”, a conjunção sublinhada tem o valor de: 

a) simultaneidade 

b) proporcionalidade 

c) comparação 

d) concessão 

 

 

 

Leia os três trechos a seguir, para responder às 
questões de números 14 a 17. 

No dia 26 de maio de 2020, o professor Décio Terror se 
valeu da última frase do texto I (“Ao que parece, a 
tempestade vai passar. Mas, quando passar, será 
diferente.”), colocando-a em seu perfil numa rede 
social e fez a seguinte pergunta aos seus seguidores: 

“O que você espera da humanidade no pós-pandemia?” 

De várias respostas, ele destacou algumas, as quais 
seguem abaixo: 

@...oliveira_rj Eu esperava que as pessoas ficassem 
mais compreensivas, mais tolerantes, mais empáticas. 
Mas vejo que o efeito é contrário. É muito ódio: pelos 
pobres, negros, índios, desempregados, gays. A 
humanidade está mostrando cada vez mais seu lado 
ruim. E a pandemia está evidenciando bastante todas 
essas características. Muitas máscaras caindo. Vamos 
aproveitar pra selecionar melhor as pessoas a nossa 
volta pois, apesar de tudo, ainda existe gente boa 
nesse mundo perdido. 

@...novaes Tudo igual. Adoro essa utopia de "agora vai 
ser diferente" ... é uma questão de história e memória! 

      

@...fernanda Essa pandemia escancara as 
desigualdades que são herança da colonização. Espero 
que no período pós-pandemia já tenhamos condições 
de repensar nossa conjuntura social e política. Após 
ter tido nossas mazelas históricas escancaradas, 
causando-nos tanto sofrimento, possamos nos 
reerguer alicerçados em uma nova forma de pensar a 
sociedade. 

Observação: a primeira parte do nome dos internautas 
foi excluída para evitar exposição desnecessária. 

 

14. Com base nessas três frases, infere-se que 

a) as respostas apresentam somente pessimismo 
quanto ao futuro. 

b) respostas agressivas demonstram estresse e abalo 
emocional. 

c) é percebida alguma esperança, mesmo sabendo do 
lado negativo da humanidade. 

d) todas as respostas transmitem que o futuro, o 
período pós-pandemia, será melhor. 
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15. Nas frases “Eu esperava que as pessoas ficassem 
mais compreensivas, mais tolerantes, mais 
empáticas.” e “Mas vejo que o efeito é contrário.”, 
que se encontram na primeira resposta ao professor 
nas redes sociais, observa-se que: 

a) o futuro do pretérito esperaria deveria ser 
empregado no lugar do pretérito imperfeito do 
indicativo “esperava”, a fim de corrigir erro 
gramatical. 

b) os processos verbais no passado “esperava” e 
“ficassem” já antecipam o tom de pessimismo, que é 
reforçado na frase “Mas vejo que o efeito é 
contrário”. 

c) a conjunção “Mas” inicia uma oração conclusiva, isto 
é, que transmite resultado natural de uma ação 
anterior. 

d) na primeira frase se pode inferir que as pessoas não 
são, hoje em dia, compreensivas, nem tolerantes, nem 
empáticas. 

 

16. A expressão “Muitas máscaras caindo.”, constante 
na primeira resposta ao professor nas redes sociais, 
transmite: 

a) valor literal, pois se refere às máscaras usadas no 
combate ao coronavírus. 

b) valor figurativo, pois se refere aos comportamentos 
simulados que acabam sendo descobertos. 

c) valor próprio, pois se refere às máscaras dos 
governantes que estão se dedicando 
incontestavelmente ao bem público. 

d) valor figurado, remete às organizações que 
promovem ajuda à sociedade. 

 

17. Em relação à linguagem empregada nas respostas 
ao professor na rede social, marque a alternativa que 
apresenta linguagem informal: 

a) “Vamos aproveitar pra selecionar melhor as pessoas 
a nossa volta pois, apesar de tudo, ainda existe gente 
boa nesse mundo perdido.” 

b) “A humanidade está mostrando cada vez mais seu 
lado ruim.” 

c) “Tudo igual. Adoro essa utopia de "agora vai ser 
diferente" ... é uma questão de história e memória! 

 

d) “Essa pandemia escancara as desigualdades que são 
herança da colonização.”  

 

18. Assinale a opção na qual as palavras foram 
acentuadas pelo mesmo motivo que "nômade", 
"prioritário", "café”, respectivamente. 

a) córrego, ausência, crachá. 

b) rotatória, déspota, saída.  

c) ausência, alaúde, Itajaí.  

d) farmacêutico, síndrome, Piauí.  

 

19. Identifique a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente. 

a) desinteria – privilégio 

b) imprescindível – pajem 

c) enxarcar – pesquisar 

d) prazeirosamente – consciência 

 

20. Marque a alternativa em que o gênero dos 
substantivos não está corretamente empregado. 

a) a omoplata  

b) o apendicite 

c) o trema 

d) a cal 

 

21. O correto plural do adjetivo composto está na 
seguinte alternativa.  

a) programas infanto-juvenis  

b) camisas castanhas-escuras  

c) pessoas surda-mudas 

d) ternos azul-marinhos 

 

22. Assinale a opção a próclise é facultativa. 

a) O professor me emprestou o livro. 

b) Nunca se empresta algo cuja posse não é nossa. 

c) Primeiro, resolva; depois, traga-me as informações.  

d) Sempre me vejo numa situação mais fácil do que 
realmente é. 
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23. Em relação à concordância verbal, marque a 
alternativa incorreta.  

a) Não participarão do novo projeto empresarial tu e 
ela.  

b) Tu e ela não participareis do novo projeto 
empresarial.  

c) Colaboradores, empresários e demais funcionários 
não desistirão do novo projeto empresarial.  

d) Poucos recursos, falta de interesse e mercado pouco 
estável, nada os farão desistir do novo projeto 
empresarial. 

 

24. Marque a alternativa cuja regência está correta.  

a) Custo a acreditar que existem pessoas que 
desprezam o bem público.  

b) A mídia sempre lembra de dar destaque às notícias 
de economia.  

c) O não pagamento implica cancelamento de contas e 
mais dívidas.  

d) Algumas pessoas preferem as notícias 
sensacionalistas do que a sobriedade da informação 
confirmada e verificada. 

 

25. Marque a alternativa cujo emprego do acento 
indicativo de crase está correto. 

a) O evento iniciará às dez horas da manhã. 

b) A empresa solicita à todos os clientes a utilização de 
máscaras.  

c) A Covid-19 retornou à Roma com mais 1.000 casos. 

d) O emprego de máscaras evita a transmissão durante 
a fala face à face. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
Emerson Bruno 

26. A respeito do processo legislativo, assinale a 
alternativa correta. 

a) O quórum para aprovação de lei complementar é de 
2/3 de votos. 

b) O Presidente da República poderá solicitar urgência 
apenas nos projetos de sua iniciativa privativa. 

 

c) É admissível emenda que aumente despesas nos 
projetos sobre organização dos serviços da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais 
federais e do Ministério Público, mas não nos projetos 
que fixem os efetivos das Forças Armadas. 

d) É vedada a edição de medidas provisórias sobre 
matéria relativa a direito penal, direito civil, 
processual penal e processual civil. 

 

27. O STF é competente para julgar 

a) os governadores dos estados e do Distrito Federal em 
caso de crimes comuns. 

b) os desembargadores dos tribunais de justiça dos 
estados em caso de crimes de responsabilidade. 

c) lei local válida contestada em face de lei federal por 
meio de recurso extraordinário. 

d) os conflitos de atribuições entre autoridades 
administrativas e judiciárias da União. 

 

28. Conforme previsto no art. 5º da Constituição da 
República, é reconhecida a instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei. Contudo, NÃO é 
característica do Tribunal do Júri: 

a) O sigilo das votações. 

b) A soberania dos veredictos. 

c) A plenitude de defesa. 

d) A competência para o julgamento dos crimes contra 
a vida. 

 

 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MINAS 
GERAIS  

Emerson Bruno 

29. De acordo com a Constituição Estadual, é garantida 
a liberação do servidor público para exercício de 
mandato eletivo em diretoria de entidade sindical. 
Dessa forma, os servidores eleitos para cargos de 
direção ou de representação serão liberados, na 
seguinte proporção para cada sindicato, EXCETO: 

a) de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) 
representante; 
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b) acima de 10.000 (dez mil) filiados, 5 (cinco) 
representantes; 

c) de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados, 3 
(três) representantes; 

d) de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 
(dois) representantes. 

 

30. O processo legislativo na Constituição do Estado 
compreende a elaboração dos seguintes atos 
normativos, EXCETO: 

a) emenda à Constituição; 

b) lei complementar; 

c) medida provisória; 

d) lei ordinária. 

 
 
ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIA DE 

MINAS GERAIS 
Paulo Guimarães 

A Lei Complementar Estadual nº 59/2001 dispõe sobre 
a organização e a divisão judiciárias do Estado de 
Minas Gerais. De acordo com esta lei responda às 
questões abaixo: 

 

31. Considerando as disposições da LC nº 59/2001, 
considere as seguintes proposições. 

I. A fim de atender o objetivo de classificação das 
comarcas em entrância especial, primeira e 
segunda entrância, utiliza-se a comprovação do 
número de habitantes por estimativa anual. 

II. O cargo de desembargador será acessado 
mediante promoção por antiguidade e por 
merecimento, alternadamente, apurados entre 
os Juízes de Direito integrantes da primeira 
entrância. 

III. Com a instalação da Comarca, haverá, no 
distrito sede da comarca instalada, os seguintes 
serviços notariais e de registros: dois Serviços 
de Tabelionato de Notas nas comarcas de 
primeira e segunda entrância, e, nas de 
entrância especial, mais um Tabelionato de 
Notas por vara acima de dez, até o máximo de 
dez Tabelionatos de Notas na comarca; um  

 

     Serviço de Registro de Imóveis; um Serviço de 
Registro das Pessoas Naturais, Interdições e 
Tutelas; um Serviço de Protestos de Títulos; um 
Serviço de Títulos e Documentos e das Pessoas 
Jurídicas. 

IV. Será permitida a permuta de titulares de 
delegação da entrância especial com serventias 
de primeira instância, mediante apresentação 
de requerimento conjunto dos interessados e 
comprovação de efetivo exercício no Estado por 
mais de quatro anos como titulares. 

a) I, II, III e IV. 

b) I e III, apenas. 

c) I e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

 

32. São instituídas nas comarcas do Estado as Centrais 
de Conciliação, às quais competirá, a critério do Juiz 
de Direito da Vara, promover a prévia conciliação 
entre as partes, nas causas que versem sobre direitos 
que admitam transação. A este respeito julgue as 
assertivas abaixo: 

I- Compete à Corte Superior do Tribunal de Justiça, 
mediante resolução, regulamentar o 
funcionamento das Centrais de Conciliação e 
autorizar a sua instalação. 

II- As Centrais de Conciliação funcionarão sob a 
coordenação de Juiz de Direito designado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

III- Atuarão nas Centrais de Conciliação 
conciliadores, escolhidos entre pessoas de 
reconhecida capacidade e reputação ilibada, 
facultada a escolha entre estagiários dos cursos 
de Direito, de Psicologia, de Serviço Social e de 
Relações Públicas. 

Assinale a alternativa que indica as assertivas 
verdadeiras.  

a) I. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 
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33. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais, tem sede na 
Capital e jurisdição em todo o território do Estado. 

b) São cento e quarenta os cargos de Desembargador 
do Tribunal de Justiça, dos quais um será o de 
Presidente; três, os de Vice-Presidentes; e um, o de 
Corregedor-Geral de Justiça. 

c) Um terço dos lugares do Tribunal de Justiça será 
preenchido por advogados e membros do Ministério 
Público, em conformidade com o disposto na 
Constituição Federal. 
d) Os Juizados Especiais são constituídos de unidades 
jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juízes 
de Direito. 

 
 
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

CIVIS 
Paulo Guimarães 

Acerca da Lei nº 869/1952, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas 
Gerais, responda às questões abaixo: 

34. Os cargos públicos podem ser providos por: 

a) Contratação direta 

b) Remoção 

c) Transferência 

d) Progressão 

 

35. Assinale a alternativa correta.  

a) O funcionário gozará, obrigatoriamente, por ano 
trinta úteis de férias, observada a escala que for 
organizada de acordo com conveniência do serviço, 
não sendo permitida a acumulação de férias. 

b) Durante as férias, o funcionário terá direito ao 
vencimento ou remuneração e a todas as vantagens, 
como se estivesse em exercício inclusive a gratificação 
por serviço extraordinário. 

c) O funcionário promovido, transferido ou removido, 
quando em gozo de férias, não será obrigado a 
apresentar-se antes de terminá-las. 

 

 

d) O funcionário não poderá permanecer em licença por 
prazo superior a 18 meses salvo o portador de 
tuberculose, lepra ou pênfigo foliáceo, que poderá ter 
mais três prorrogações de 12 meses cada uma, desde 
que, em exames periódicos anuais, não se tenha 
verificado a cura. 

 
 

REGIMENTO INTERNO TJM-MG 
Emerson Bruno 

36. De acordo com o Regimento Interno do TJMMG, são 
cargos de direção do Tribunal, EXCETO: 

a) Presidente. 

b) Corregedor-Geral da Justiça Militar. 

c) Vice-Presidente. 

d) 1º Vice-Presidente. 

 

37. De acordo com o Regimento Interno do TJMMG, são 
atribuições do Tribunal Pleno, EXCETO: 

a) aplicar pena disciplinar aos Juízes de Direito do Juízo 
Militar. 

b) homologar concurso de servidor da Justiça Militar. 

c) decidir sobre a remoção, disponibilidade ou 
aposentadoria compulsória de Juiz de Direito do Juízo 
Militar quando ocorrer motivo de interesse público. 

d) encaminhar ao Tribunal de Justiça a proposta 
orçamentária do Tribunal de Justiça Militar, bem 
como os pedidos de créditos adicionais e especiais; 

 

38. De acordo com o Regimento Interno do TJMMG, são 
atribuições do Presidente, EXCETO: 

a) responder pelo plantão permanente, nos dias em que 
não houver expediente forense e, nos dias úteis, antes 
do expediente administrativo normal ou após o seu 
término, quando outro Juiz do Tribunal não houver 
sido designado 

b) dar posse, atendidos os requisitos de lei e prestado o 
compromisso legal, a Juiz substituto ou titular do Juízo 
Militar, a diretores e titulares de cargos 

c) prover os cargos de servidores da Justiça Militar; 

d) exercer a função de Ouvidor da Justiça Militar. 
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LEI 8.666/93  
Fabiano Pereira 

39. Analise os itens a seguir, que versam sobre o tema 
licitação, e aponte a afirmativa correta. 

a) A alienação de bens da Administração Pública será 
sempre precedida de avaliação e licitação. 

b) A licitação deve proporcionar que a Administração 
Pública selecione a proposta que lhe seja mais 
vantajosa, além de respeitar os princípios norteadores 
do sistema jurídico, em especial o da isonomia. 

c) As etapas da licitação podem ser decretadas como 
sigilosas pelo Administração Pública, a exemplo do 
que ocorre quanto ao conteúdo das propostas.  

d) A modalidade de licitação entre interessados 
previamente cadastrados, convidados em número 
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, é 
denominada convite. 

 

40. Acerca dos princípios que regem o processo 
licitatório, pode-se afirmar: 

a) que as empresas públicas estão dispensadas de 
licitar.  

b) que os Estados estão sujeitos às suas respectivas leis 
de licitação e não ao teor da Lei 8.666/1993. 

c) que toda e qualquer contração a ser feita pela 
Administração Pública exige a realização de licitação. 

d) que a licitação destina-se a selecionar a proposta 
mais vantajosa ao interesse público e não 
necessariamente a de menor valor. 

 

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS  
HUMANOS  

Ricardo Torques 

41. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH) foi elaborada por representantes de 
diferentes origens jurídicas e culturais de todas as 
regiões do mundo e proclamada em 1948 pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas. Sobre os direitos 
previstos na DUDH, é correto afirmar que: 

 

 

 

a) Sob o aspecto formal, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos tem natureza jurídica de tratado 
internacional sobre direitos humanos. 

b) A DUDH prevê que ninguém poderá ser exilado. 

c) Embora seja um tema bastante voltado à vida privada 
dos indivíduos, a DUDH protege expressamente o 
matrimônio e a família. 

d) A Declaração garante a propriedade privada do ser 
humano, desde que sozinho. 

 
 

DIREITO PENAL MILITAR  
Paulo Guimarães  

Considerando o estabelecido no Decreto-Lei nº 
1.001/1969 (Código Penal Militar), responda as 
questões abaixo: 

42. Considera-se praticado o crime 
_________________. Complete corretamente a 
assertiva anterior. 

a) apenas no local onde se produziu ou deveria 
produzir-se o resultado. 

b) apenas no local onde se desenvolveu a atividade. 

c) no momento da ação ou omissão, ainda que outro 
seja o do resultado. 

d) no momento do resultado, ainda que outro seja o da 
ação ou da omissão. 

 

43. De acordo com o disposto no Código Penal Militar 
assinale a alternativa correta: 

a) Para os crimes comissivos, o CPM adota a teoria da 
ubiquidade. 

b) Para os crimes omissivos, o CPM adota a teoria da 
ubiquidade. 

c) Para os crimes omissivos aplica-se a teoria da 
atividade, devendo o lugar do crime ser considerado 
aquele em que foi produzido o resultado. 

d) Para os crimes comissivos aplica-se a teoria da 
atividade, devendo o lugar do crime ser considerado 
aquele em que deveria ser realizada a ação omitida. 
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44. Assinale a alternativa correta:  

a) Os militares estrangeiros, quando em comissão ou 
estágio nas forças armadas, ficam sujeitos à lei penal 
estrangeira, ressalvado o disposto em tratados ou 
convenções internacionais. 

b) O militar da reserva ou reformado, 
independentemente de estar empregado na 
administração militar, equipara-se ao militar em 
situação de atividade, para o efeito da aplicação da lei 
penal militar. 

c) O defeito do ato de incorporação exclui a aplicação 
da lei penal militar. 

d) O militar da reserva, ou reformado, conserva as 
responsabilidades e prerrogativas do posto ou 
graduação, para o efeito da aplicação da lei penal 
militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime 
militar. 

 

45. Ficam sujeitos às disposições do Código Penal 
Militar os crimes praticados em prejuízo de país em 
guerra contra país inimigo do Brasil: 

I - se o crime é praticado por brasileiro. 

II - se o crime é praticado no território nacional, ou 
em território estrangeiro, militarmente 
ocupado por força brasileira, qualquer que seja 
o agente. 

III - sempre que o crime for praticado em território 
sem nacionalidade ou em alto mar. 

Estão corretos os itens: 

a) I. 

b) I e II. 

c) II. 

d) III. 

 
 

INFORMÁTICA  
João Antônio 

46. Em relação aos atalhos de teclado no Microsoft 
Windows 10, versão português, correlacione as 
colunas a seguir:  

Atalho 

I. Tecla do logotipo do Windows + L  

II. Tecla do logotipo do Windows + I  

 

III. Tecla do logotipo do Windows + P  

IV. Tecla do logotipo do Windows + M  

Ação  

(  ) Abrir a Janela de Configurações 

(  ) Bloquear o computador 

(  ) Minimizar todas as Janelas abertas 

(  ) Acessar o painel de configurações de Projeção da 
tela  

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 

a) I, II, III, IV 

b) II, I, IV, III 

c) II, III, I, IV 

d) III, II, IV, I 

 

47. Considere a planilha a seguir: 

 

 São afirmativas verdadeiras em relação ao uso de 
fórmulas no Microsoft Excel, versão em português do 
Office 365, exceto: 

a) A célula A3 pode ser resultado da fórmula 
=MAIOR(A1:D2;5) 

b) A célula B3 pode ser resultado da fórmula 
=MÉDIA(A2;D2) 

c) A célula C3 pode ser resultado da fórmula 
=MOD(B1;C2) 

d) A célula D3 pode ser resultado da fórmula 
=MÁXIMO(A1;D4) 
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48. Considere a imagem a seguir, que apresenta um 
trecho da guia Inserir do Microsoft Word 365, em 
português: 

 

Por meio da opção _______________, é possível inserir, 
no documento do Word, 
________________________. Assinale a alternativa 
que preencher corretamente as duas lacunas acima: 

a) Imagens / Linhas, círculos e outros polígonos 
editáveis. 

b) Instantâneo / gráficos de pizza, linha e colunas. 

c) Ícones / imagens variadas, incluindo recortes de 
modelos humanos. 

d) Formas / uma imagem de captura da tela do 
computador. 

 

49. Em relação às ferramentas de mídias sociais, 
correlacione as colunas a seguir: 

Ferramenta de mídia social // Característica  

I. Facebook  (  ) Aceita no máximo 
mensagens de 280 caracteres. 

II. Instagram  (  ) Aceita, no máximo, 5000 
amigos por perfil.  

III. Twitter   (  ) Rede com foco em 
compartilhamento de fotos e vídeos. 

IV. Linkedin   (  ) Rede profissional, foco em 
trabalho. 

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 

a) III, I, II, IV 

b) II, I, III, IV 

c) I, II, IV, III 

d) III, II, I, IV 

 

 

 

 

 

50. No motor de busca do Google (www.google.com), é 
possível realizar pesquisas por páginas que possuam a 
expressão direito penal, porém, sem incluir o direito 
penal militar. A pesquisa mais exata (que traz os 
resultados mais precisos) deve ser feita com: 

a) "direito penal" militar 

b) direito penal -militar 

c) "direito penal" -militar 

d) "direito penal -militar" 
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Preencha o Gabarito! 
 

https://bit.ly/Simulado-TJM-MG-30-05-20 
 

Conheça nosso sistema de questões! 
 

 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais 
questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no banner e 
aproveite os descontos e bônus imperdíveis! 

 
 

 
 

 

Não é assinante? 
  

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 
participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 

 

https://bit.ly/Simulado-TJM-MG-30-05-20
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/sistema-de-questoes/#/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/

