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1 – Este provão conta com questões focadas no concurso do TJ-SP; 
2 – A prova contém 100 questões que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais do concurso; 
3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil dos últimos 
concursos do TJ-SP. 
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 8:30 às 13:30 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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 
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PORTUGUÊS 

Luiz Felipe 

TEXTO 1 - Ativos aos 80 anos 
Em 1940, a expectativa de vida média do 

brasileiro era de 45,5 anos. Pois foi precisamente naquela 
década que nasceram os homens e mulheres que dão a 
cara à revolução na qual vivemos hoje: os octogenários 
cheios de vida. Eles demonstram que não só estamos 
vivendo mais, mas também muito melhor. Os 
octogenários de hoje são ativos e vivem plenamente. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2016 o Brasil tinha 3,4 milhões de 
idosos com mais de 80 anos. Projeções indicam que hoje 
já seriam 4,2 milhões. E o número de octogenários segue 
crescendo. Em 2060, acredita-se que serão 19 milhões. 
Todo mundo quer uma vida longa. Mas, sobretudo, todo 
mundo quer viver bem. Para o epidemiologista Alexandre 
Kalache, do Centro Internacional de Longevidade, do Rio, 
os idosos têm hoje outro papel na sociedade. 

— Queremos envelhecer não no aposento, que 
inspira a palavra aposentadoria, mas na sala da frente. 
Quando nasci, em 1950, tinham 14 milhões de pessoas 
com mais de 80 anos no mundo. Depois dos 60, a pessoa 
já estava envelhecida, era invisível, e era excepcional 
alcançar os 80. Em 2050, chegará a 388 milhões. Hoje, o 
grupo da população que mais cresce é dos com mais de 
80. Estamos em plena revolução da longevidade. 

Dois fatores foram preponderantes para essa 
mudança: a prevenção e a detecção precoce de doenças. 
No caso da prevenção, houve uma conscientização sobre 
o que faz bem e o que faz mal. Por exemplo, há 40 anos, 
o Brasil era um país de fumantes, e hoje conseguiu 
reverter esse cenário. O Vigitel, que realiza a vigilância de 
fatores de risco e proteção para doenças crônicas por 
inquérito telefônico, apontou no último levantamento 
que só 9,8% dos brasileiros eram fumantes. A noção do 
que é uma alimentação saudável ou da importância da 
prática de atividade física também cresceu. 

Detectar os problemas no início foi a chave para 
que as doenças crônicas associadas ao envelhecimento 
pudessem ser controladas. "Hoje, máquinas poderosas 
encontram um câncer ainda capaz de ser curado. Ou um 
problema cardíaco, com cânulas no interior do coração. 
Os exames de ultrassom, ressonância e tomografia 
computadorizada foram revolucionários. E houve avanços 

do tratamento que eram como ficção científica. Eu era 
estudante de medicina quando se falava em marca passo, 
e hoje temos os stents. A catarata era um perrengue, hoje 
a cirurgia é tranquila" — diz Kalache. 

O que se tenta fazer é empurrar doenças 
inerentes ao envelhecimento para o mais tarde possível. 
Se não for possível prorrogar, tem que controlar. Mas, 
apesar dos  

 

avanços, há desafios. Na parte científica, talvez um dos 
maiores seja o Alzheimer. Na parte social, a diferença 
entre ricos e pobres, como afirma a geriatra Maísa 
Kairalla, coordenadora do ambulatório de transição de 
cuidados da Geriatria e Gerontologia da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp): — A desigualdade social, 
que foi avassaladora na pandemia, mostra como as 
pessoas envelhecem de maneiras diferentes. A 
expectativa de vida no mundo nesse período diminuiu 
três anos. Envelhecer não é mais tranquilo porque ainda 
é difícil pegar o ônibus, buscar o remédio. 

Para envelhecer bem, é preciso se preparar, não 
só fisicamente, mas também econômica e 
emocionalmente. "A genética conta menos para a 
longevidade, apenas 25% a 30%. Quem faz a diferença é 
a gente. E nunca é tarde para se preparar, fazendo 
atividade física, poupando recursos, criando vínculos 
sociais, de família e amigos. Envelhecer não pode ser um 
problema, a pessoa tem que estar ativa, seja trabalhando, 
viajando, namorando ou cuidando dos netos. Para 
envelhecer bem é preciso ter resiliência física e 
psicológica, ir se adaptando" — diz Kalache, que conclui: 
— E ter vontade de viver, ter propósito. 

Sobre essa vontade de viver, a antropóloga 
Mirian Goldenberg acaba de lançar o livro “A invenção de 
uma bela velhice” (ed. Record). Segundo ela, pessoas 
acima de 80 anos que são lúcidas, saudáveis e ativas são 
chamadas de “superidosos”. 

— Essas pessoas conseguem chegar nessa fase 
com saúde, projetos, alegria de viver, lucidez, amizades, 
e muito aprendizado. São superidosos porque superam 
as expectativas para a idade deles, muitos estão melhores 
do que pessoas bem mais jovens. O que eles têm de 
diferente? Valorizam o tempo presente, não reclamam de 
passado, não pensam muito no futuro, não falam em 
morte. Têm um amor pela vida que não encontro nas 
outras gerações. Sabem que o bem mais precioso não é 
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ter milhões de cliques, ganhar dinheiro, ficar magra, é o 
tempo presente — afirma. 

(Constança Tatsch: 2021. Disponível em 
https://oglobo.globo.com/saude. Adaptado) 

 

01. De acordo com o texto, entende-se que  

a) o emocional é o fator que mais contribui para um 
envelhecimento saudável 

b) os superidosos são aqueles que vivem acima da 
expectativa de vida populacional 

c) desde 1950 até os dias atuais, a expectativa de 
vida média quase dobrou no Brasil. 

d) o envelhecimento saudável está associado a três 
fatores: físico, econômico e psicológico. 

e) o avanço da medicina é o principal fator para 
envelhecer bem. 

 

02. As informações textuais permitem afirmar 
corretamente que o texto I é predominantemente 

a) narrativo, pois discorre acerca da trajetória da 
expectativa de vida até os dias atuais. 

b) dissertativo, uma vez que apresenta um assunto 
de forma objetiva. 

c) descritivo, pois detalha as condições para o 
envelhecimento saudável. 

d) injuntivo, trazendo conselhos para que se viva 
mais. 

e) argumentativo, demonstrando o ponto de vista de 
especialistas  

 

03. O texto apresenta um sentido conotativo no 
seguinte trecho 

a) "Essas pessoas conseguem chegar nessa fase com 
saúde, projetos, alegria de viver, lucidez, amizades, 
e muito aprendizado." 

b) "A noção do que é uma alimentação saudável ou 
da importância da prática de atividade física 
também cresceu." 

c) "O que se tenta fazer é empurrar doenças 
inerentes ao envelhecimento para o mais tarde 
possível." 

d) "Valorizam o tempo presente, não reclamam de 
passado, não pensam muito no futuro, não falam 
em morte" 

e) "A desigualdade social, que foi avassaladora na 
pandemia, mostra como as pessoas envelhecem 
de maneiras diferentes" 

 

04. Considere as passagens: 

...acredita-se que serão 19 milhões - 2º parágrafo 

Se não for possível prorrogar... - 6º parágrafo 

... ir se adaptando - 7º parágrafo 

Os vocábulos em destaque podem, 
respectivamente, ser classificados como 

a) partícula apassivadora, conjunção, índice de 
indeterminação  

b) índice de indeterminação, partícula apassivadora, 
índice de indeterminação 

c) pronome reflexivo, conjunção, pronome reflexivo 

d) parte integrante do verbo, conjunção, partícula 
apassivadora 

 

e) índice de indeterminação, conjunção, parte 
integrante do verbo 

 
05. Assinale a alternativa que segue a lei 

fundamental da concordância, de acordo com a 
norma-padrão. 

a) Aqueles automóveis bastantes modernos 
cruzaram a avenida em alta velocidade. 

b) Não se viu como foi construído aquela estação tão 
rapidamente 

c) Tudo estava no lugar: as lideranças debatiam, 
discursavam e, ao final do dia, chegava a uma 
conclusão. 

d) Devem haver  outros candidatos a essa vaga. 
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e) A maior parte dos alunos foi aprovada. 

 

06. Considere os trechos: 

"Mas, apesar dos avanços, há desafios" 

"hoje são ativos e vivem plenamente" 

As expressões destacadas apresentam, correta e 
respectivamente, as circunstâncias de: 

a) concessão e modo 

b) consequência e ênfase 

c) ressalva e afirmação 

d) concessão e modo 

e) oposição e ênfase 

 

07. Assinale a alternativa em que a regência está 
correta, conforme a norma padrão da língua 
portuguesa.  

a) Ainda que todos prefiram as férias do que os 
meses de trabalho, eu estou feliz com meu 
emprego. 

b) Os membros do grupo discordavam com as 
atitudes do líder. 

c) A notícia não agradou o público. 

d) Preferimos comprar além do que necessitamos a 
poupar para o futuro. 

e) Antes do filme, ele gostava e simpatizava com os 
autores. 

 
 
 
 
08. Na frase – Viver bem deve ser prioridade, 

principalmente em um momento ______  tudo 
parece ser uma ilusão. – a alternativa que preenche 
adequadamente a lacuna é: 

a) onde 

b) cujo 

c) que 

d) do qual  

e) em que 

 
09. Assinale a alternativa que completa, 

corretamente, a frase, de acordo com a norma-
padrão da conjugação verbal. – Caso eu _______ 
para casa, ligarei para meus amigos. 

a) vir 

b) venha 

c) vier 

d) viesse 

e) venho 

 

TEXTO 2   
Escrever é esquecer. A literatura é a maneira 

mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as 
artes visuais animam, as artes vivas (como a dança e a arte 
de representar) entretêm. A primeira, porém, afasta-se da 
vida por fazer dela um sono; as segundas, contudo, não 
se afastam da vida - umas porque usam de fórmulas 
visíveis e, portanto, vitais, outras porque vivem da mesma 
vida humana. Não é o caso da literatura. Essa simula a 
vida. Um romance é uma história do que nunca foi e um 
drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a 
expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem 
que ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso. 

(Fernando Pessoa) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
10. De acordo com o autor,  



5 
3º Simulado TJ-SP – 18/09/2021 

 

a) O que diferencia a literatura é sua relação com a 
vida  

b) Apenas a dança e a atuação são vitais 

c) Todas as artes afetam igualmente o ser humano. 

d) A literatura não é uma arte 

e) O poema é algo abstrato por não poder ser lido 

 

11. Em "A primeira, porém, afasta-se da vida por 
fazer dela um sono; as segundas, contudo, não se 
afastam da vida", os numerais foram utilizados 

a) na tentativa de se estabelecer uma ordem de 
importância. 

b) como elemento de coesão 

c) como quantificadores 

d) para qualificar termos anteriores 

e) como modificadores de outras palavras 

 

12.  Os termos destacados em “A primeira, porém, 
afasta-se da vida por fazer dela um sono; as 
segundas, contudo, não se afastam da vida" 
podem ser substituídos respectivamente por 

a) embora / todavia 

b) mas / todavia 

c) pois / embora 

d) entretanto / todavia 

e) mas / entretanto 

 
13. Foi ____ mais de um século que, numa região 

distante, propôs-se a criação de uma organização 
que conectasse os escritores  ____  seus leitores: 
chegava _________ cidade um novo conceito 
artístico. 

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas 
dos enunciados devem ser preenchidas, 
respectivamente, com: 

a) há, a, àquela 

b) a, a, naquela 

c) há, à, aquela 

d) à, a, àquela 

e) há, a, naquela 

 
 

14. Um vocábulo em destaque empregado no texto 
com ideia de finalidade é: 

a) "A arte existe porque a vida não basta" 

b) Para o autor, a literatura tem a capacidade de 
simular a realidade. 

c) As crianças, para se tornarem adultos leitores, 
precisam ser incentivadas pela escola e pela 
família. 

d) Todos que leram foram marcados pela obra de 
Fernando Pessoa 

e) Quando descobriu as artes, aquele jovem foi para 
um outro lugar. 

 

 
TEXTO 3 - A urgência de fazer o que não pode ser 

adiado 
 

“Adia tudo”, tenta-me Fernando Pessoa, 
através de Bernardo Soares, no “Livro do desassossego”: 
“Nunca se deve fazer hoje o que se pode deixar de fazer 
também amanhã.” 

Às vezes penso em organizar uma igreja e ir de 
casa em casa com o “O Livro do desassossego” na mão: 

— Boa tarde, o senhor já conhece Pessoa? 

Pessoa não te ama. O seu apóstolo, Bernardo 
Soares, também não te ama. Não haver ninguém que te 
ame pode ser a maior das libertações. No fim, desisto de 
implementar a minha igreja, porque isso seria um projeto 
contrário ao espírito do desassossego. O livro inteiro é 
uma exaltação da não-ação. Vive para dentro, insiste o 
poeta de muitas formas diferentes. O teu interior é mais 
vasto do que o universo etc. Resultou com Fernando 
Pessoa, suponho, mas nem todos temos tanto interior. Eu 
não tenho. 
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“O Livro do desassossego” é o melhor que há 
em matéria de literatura de antiajuda, e talvez por isso 
seja tão bom e tão necessário. Pessoa não te ama. Pessoa 
não te quer ajudar. Pessoa testemunha, com uma lucidez 
sem misericórdia, a falta de lucidez das ações humanas. 
Assim, paradoxalmente, o múltiplo autor português 
mostra-nos as feridas do mundo; os absurdos em que nos 
deixamos enredar, e, ainda que não seja essa a sua 
intenção, ajuda-nos a agir. 

Fico pensando em tudo o que posso não fazer 
hoje, e que poderia não fazer amanhã. Posso não ir à 
praia. Posso não terminar de ver “A Casa de Papel”. 
Posso não perder meia hora no Instagram. Depois, penso 
naquilo que tem de ser feito hoje; naquilo que se não fizer 
agora, já não poderei fazer amanhã, nem nunca mais, 
porque não haverá amanhã.  

 

Preciso respirar, por exemplo. Preciso comer. Tudo o que 
mantém meu corpo vivo. Mas também preciso escrever, 
ler, brincar e conversar com amigos; ouvir Chico Buarque 
e Caetano, enfim, tudo o que mantém meu espírito vivo. 
E ainda amar, namorar, perdoar, me emocionar — tudo o 
que mantém meu coração vivo. 

Enquanto cidadãos, também são inúmeras as 
situações que exigem uma ação imediata: não podemos 
deixar para amanhã nada que contribua para atenuar o 
cataclismo climático em curso. Precisamos vigiar a nossa 
pegada ecológica, viajar menos, não consumir alimentos 
vindos de lugares distantes, repensar o nosso regime 
alimentar, separar o lixo ou recusar sacolas de plástico. 

Também não podemos deixar para amanhã a 
defesa da democracia. Isto é verdade em qualquer lugar. 
A democracia tem de ser defendida em casa, no trabalho 
e nas ruas. E tem de ser defendida agora! É preciso que 
todos se  

 

empenhem em estender pontes para antigos desafetos 
políticos. 

(José Eduardo Agualusa. O Globo. Adaptado) 

 

15. Infere-se do texto que 

a) Para vivermos bem, precisamos viver sem 
compromissos e preocupações. 

b) A não-ação não diz respeito ao que realmente 
importa 

c) o autor desiste da implementação da igreja 
porque "O livro do desassossego" não fala sobre 
amor 

d) A obra "O Livro do desassossego" traz prejuízos 
para o leitor, opondo-se a literaturas de autoajuda. 

e) Todas as coisas podem ser deixadas para depois. 

 

16. O trecho "Resultou com Fernando Pessoa, 
suponho" está reescrito sem prejuízo gramatical e 
sem alteração do sentido original em 

a) Deram resultados com Fernando Pessoa, suponho 

b) Dava efeito com Fernando Pessoa, imagino 

c) Houve resultado com Fernando Pessoa, acredito 

d) Fazia efeito com Fernando pessoa, penso 

e) Dá resultado com Fernando pessoa, imagino 

 

 
 
 
17. A mesma regra para o emprego da vírgula em 

"O Presidente, que foi eleito democraticamente, 
será novamente candidato" pode ser observada 
em 

a) Assim que anoiteceu, todos foram dormir. 

b) Os alunos, muito inteligentes e atentos, foram 
aprovados. 

c) Os carros, as motos, as bicicletas e as pessoas 
lotam o centro da cidade. 

d) A chegada da encomenda, quando estávamos em 
tempos normais, não demorava muito. 

e) Se todos fossem iguais, sobrariam talentos 
desperdiçados. 

 

18. No trecho “Fez-se uma grande festa em sua 
chegada", o sujeito é 
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a) inexistente 

b) indeterminado 

c) desinencial 

d) composto 

e) simples 

 

19. Assinale a opção que indica o erro de norma 
culta presente no fragmento abaixo. 

“Em relação à obrigação de ser feliz, ama-se os 
maus enquanto os bons esperam o encontro que 
os liberte da solidão”. 

a) a falta de concordância na forma verbal "ama-se". 

b) a ortografia de "maus". 

c) a colocação pronominal em "que os liberte" 

d) uso inadequado do acento grave em "à 
obrigação". 

e) O emprego do conectivo "enquanto". 

 

20. Em "Fico pensando em tudo o que posso não 
fazer hoje", os vocábulos sublinhados são, 
respectivamente, 

a) artigo e pronome relativo 

b) pronome demonstrativo e pronome interrogativo 

c) artigo e conjunção integrante 

d) pronome demonstrativo e pronome relativo 

e) pronome relativo e conjunção integrante 

 

 
21. O termo destacado em “porque não haverá 

amanhã” (6º parágrafo) exerce a função de 

a) Adjunto adverbial 

b) Sujeito 

c) Objeto direto 

d) Adjunto adnominal 

e) Predicativo 

 

22. Assinale a alternativa em que a colocação 
pronominal esteja em conformidade com a norma 
padrão. 

a) Nos sentimos ainda mais preocupados com tudo 
isso. 

b) Pediria-lhe que não repetisse esse ato. 

c) Todos que achegavam-se ao grupo deveria 
contribuir 

d) Eles nunca se sentiram tão realizados. 

e) Em tratando-se de assuntos polêmicos, não 
pouparei opiniões. 

 
23. O termo destacado em “Todos consideram 

aqueles alunos inteligentes” exerce a função 
sintática de 

a) Adjunto adnominal 

b) Predicativo do sujeito 

c) Complemento nominal 

d) Adjunto adverbial 

e) Predicativo do objeto 

 

24. “Pensam que a Literatura que transforma é 
somente aquela do cânone”. Nesse segmento, o 
vocábulo destacado exerce a mesma função do 
item destacado em: 

a) Os eleitores estavam dispostos a mudar o cenário. 

b) Há muitas perguntas sem resposta. 

c) Chegaram todos os livros comprados 

d) O menino inquieto encontrou calmaria no colo da 
mãe. 

e) Estivemos concentrados durante o processo. 

 

 

 
DIREITO PENAL 

Antônio Pequeno 

25. Falsificar, no todo ou em parte, documento 
emanado de entidade paraestatal, as ações de 
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sociedade comercial e o testamento particular 
configura o crime de  

a) falsificação de documento público.  

b) falsificação de documento particular.  

c) falsidade ideológica.  

d) falsidade material de atestado ou certidão.  

e) falsificação do selo ou sinal público. 

 

26. Deixar o funcionário, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu infração 
no exercício do cargo ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente, corresponde ao crime de  

a) advocacia administrativa.  

b) violação de sigilo funcional.  

c) condescendência criminosa.  

d) corrupção passiva.  

e) corrupção ativa. 

 
27. Considere a seguinte situação hipotética: o 

servidor municipal X tem sob sua responsabilidade 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais destinados ao 
abastecimento de cinco veículos oficiais do setor 
que coordena; entretanto, em janeiro último, 
utilizou, parte desse montante, R$ 300,00 
(trezentos reais), para o conserto de duas 
impressoras a laser, um computador e o 
bebedouro, utilizados por todos que ali exercem 
suas funções. Diante disso, a conduta do servidor 
municipal X configura 

a) peculato culposo.  

b) excesso de exação.  

c) peculato.  

d) emprego irregular de verbas ou rendas públicas.  

e) advocacia administrativa. 

 

 

 
 
 

28. O dentista, funcionário público, que, no 
exercício de sua função pública, emite atestado 
falso, em favor do amigo, certificando consulta 
inexistente, para abono de falta no trabalho, 
pratica o crime de  

a) certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 
301, do CP).  

b) falsidade de atestado médico (art. 302, do CP).  

c) falsidade material de atestado ou certidão (art. 
301, parágrafo 1º , do CP).  

d) prevaricação (art. 319, do CP).  

e) corrupção passiva (art. 317, do CP). 

 

29. Tício, funcionário público, por equívoco da 
pessoa responsável pelo setor de recursos 
humanos, igualmente funcionário público, por três 
meses, recebeu benefício financeiro indevido 
acrescido a seus vencimentos. Tício não tinha 
conhecimento da irregularidade, já que acreditava 
verdadeiramente fazer jus ao benefício. Verificado 
o erro pela administração pública, uma vez 
notificado, Tício prontamente devolveu todo o 
valor recebido, mas ingressou com ação judicial 
visando manter o benefício. Diante da situação 
hipotética, assinale a alternativa correta.  

a) Tício praticou crime de peculato mediante erro de 
outrem, previsto no art. 313.  

b) Tício praticou crime de peculato, previsto no art. 
312, do CP.  

c) Tício não praticou qualquer crime.  

d) Tício praticou o crime de emprego irregular de 
verbas ou rendas públicas, previsto no art. 315, do 
CP.  

e) Tício praticou crime de prevaricação, previsto no 
art. 319, do CP. 
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30 - No que concerne ao conceito de funcionário 

público e equiparados, para fins penais (CP, art. 
327), é correto afirmar que 

a) a falta de remuneração impede a caracterização 
do indivíduo como funcionário.  

b) a transitoriedade da função pública afasta a 
possibilidade de caracterização do indivíduo como 
funcionário.  

c) aquele que trabalha para empresa prestadora de 
serviço contratada para a execução de atividade 
típica da Administração Pública é equiparado a 
funcionário.  

d) por ausência de expressa previsão legal, aquele 
que exerce cargo em entidade paraestatal não é 
considerado funcionário. 

e) o funcionário que trabalha em função de direção 
em fundação instituída pelo poder público, ao 
cometer crime contra a Administração, terá a pena 
aumentada de metade. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

31. Com relação a Lei nº 9.099/95 (arts. 60 a 83; 88 
e 89), assinale a alternativa correta: 

a) Nos crimes em que a pena mínima cominada for 
igual ou inferior a um ano, o Ministério Público, ao 
oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão 
do processo, por um a três anos, desde que o 
acusado não esteja sendo processado ou não 

tenha sido condenado por outro crime, presentes 
os demais requisitos que autorizariam a suspensão 
condicional da pena. 

b) Consideram-se infrações penais de menor 
potencial ofensivo, somente os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 
cumulada ou não com multa. 

c) A competência do Juizado será determinada, 
como regra, pelo foro de domicílio do réu. 

d) Os embargos de declaração serão opostos por 
escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, 
contados da ciência da decisão. 

e) A apelação será interposta no prazo de quinze 
dias, contados da ciência da sentença pelo 
Ministério Público, pelo réu e seu defensor. 

 
32. Segundo o Código de Processo Penal, o juiz 

deverá absolver sumariamente o acusado quando 
verificar: 

a) A falta de justa causa para o exercício da ação 
penal. 

b) Que a denúncia ou queixa é manifestamente 
inepta. 

c) Que o acusado é comprovadamente inimputável. 

d) A falta de pressuposto processual ou condição 
para o exercício da ação penal. 

e) Que o fato narrado evidentemente não constitui 
crime. 

 

33. No que tange as causas de impedimento e 
suspeição do juiz, é correto afirmar que: 

a) O juiz será considerado suspeito, se ele próprio 
houver servido como testemunha. 

b) Se o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de 
qualquer das partes, será considerado impedido 
de exercer a jurisdição no processo. 

c) O juiz será suspeito, se ele, seu cônjuge, ou 
parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro 
grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a 
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processo que tenha de ser julgado por qualquer 
das partes. 

d) Ocorrerá impedimento, se o juiz for sócio, 
acionista ou administrador de sociedade 
interessada no processo. 

e) O impedimento ou suspeição decorrente de 
parentesco por afinidade cessará pela dissolução 
do casamento que Ihe tiver dado causa, ainda que 
sobrevindo descendentes. 

 

34. De acordo com o Código de Processo Penal, 
caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:    

a) Da decisão que não receber a denúncia ou a 
queixa. 

b) Da sentença de pronúncia contra o réu. 

c) Quando houver erro ou injustiça no tocante à 
aplicação da pena ou da medida de segurança, das 
decisões do Tribunal do Júri. 

d) Quando a sentença condenatória for contrária ao 
texto expresso da lei penal ou à evidência dos 
autos. 

e) Da decisão que revogar a medida de segurança.  

 
 

 

 
35. A respeito da citação do acusado, assinale a 

alternativa correta. 

a) Estando o acusado no estrangeiro, em lugar 
sabido, será citado mediante carta precatória, 
suspendendo-se o curso do prazo de prescrição 
até o seu cumprimento. 

b) Não sendo encontrado o acusado, será procedida 
a citação por hora certa. 

c) Se o réu estiver preso, será citado por intermédio 
do diretor do estabelecimento prisional. 

d) Se o réu não for encontrado, será citado por 
edital, com o prazo de 10 (dez) dias. 

e) Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o 
processo e o curso do prazo prescricional, 
podendo o juiz determinar a produção antecipada 
das provas consideradas urgentes e, se for o caso, 
decretar prisão preventiva. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Ricardo Torques 

36. Sâmia, advogada, é casada com José, Juiz de 
Direito do Estado de São Paulo. Um dos processos 
do escritório de advocacia de Sâmia foi distribuído 
a José. Sobre essa situação, podemos afirmar 
corretamente que:  

a) José deverá se declarar suspeito para o 
julgamento do processo, devendo determinar a 
remessa dos autos a seu substituto legal. 

b) caso outro advogado do escritório de Sâmia atue 
no processo, sem que ela atue diretamente, não 
incidirá qualquer hipótese de suspeição ou 
impedimento em razão desse fato. 

c) a parte contrária poderá pleitear que atue no 
processo o substituto legal de José em razão de 
suspeição ou impedimento, mas a parte 
representada pelo escritório de Sâmia não poderá 
exercer essa prerrogativa, já que isso violaria a boa-
fé objetiva.  

d) caso a parte contrária pretenda arrazoar a 
suspeição ou impedimento, isso deverá ser 
alegado em sede de contrarrazões sob pena de 
preclusão, vedada a apresentação do fato por 
meio de petição autônoma.   

e) José poderá reconhecer situação de suspeição ou 
impedimento de ofício. Nesse caso, não será 
necessária a remessa do processo ao TJ-SP, 
devendo  

 
José determinar imediatamente a remessa dos autos 

ao seu substituto legal. 
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37. O Código de Processo Civil de 2015 traz 
disciplina minudente sobre o tempo dos atos 
processuais. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta: 

a) Os atos processuais serão realizados em dias 
úteis, das 6 (seis) às 19 (dezenove) horas. 

b) As penhoras podem ser realizadas no período de 
férias forenses independentemente de autorização 
judicial.  

c) A prática eletrônica de ato processual pode 
ocorrer em qualquer horário até as 22 (vinte e duas) 
horas do último dia do prazo. 

d) Dias em que não haja expediente forense não são 
considerados como feriado, salvo se houver 
previsão específica em lei municipal.  

e) As ações de alimentos permanecem suspensas 
durante o período de férias forenses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
38. Assinale a alternativa que indica situação em que 

foi concedida tutela de evidência: 

a) A empresa Alfa é titular de concessão do serviço 
de transporte intraurbano do município de 
Campinas. Os ônibus da sua frota estão emitindo 
gases poluentes em desacordo com as normas 
ambientais. O Ministério Público do Estado propôs 
ação civil pública com a intenção de forçar a 
empresa ao cumprimento dos limites de emissão 
de poluentes. O juiz, após audiência de justificação 
prévia, deferiu tutela provisória para que a 
empresa promova desde logo a instalação de 
filtros no escapamento dos veículos.  

b) Mário é réu em ação monitória promovida por 
João Santana. No curso do processo, João 
verificou que Mário está promovendo diversos atos 
de alienação gratuita do seu patrimônio a 
familiares, o que foi comprovado através de 
certidões de registro de imóveis. Através de 
petição no processo, João busca o deferimento de 
medida que estabeleça o bloqueio dos bens de 
Mário, o que foi deferido liminarmente pelo juiz. 

c) A empresa Ômega foi autuada por auditores 
fiscais do Estado de São Paulo que determinaram 
o recolhimento de ICMS sobre operação de 
remessa de mercadorias a outro estabelecimento 
de sua propriedade em Estado diverso. A empresa 
ingressou com Mandado de Segurança em que 
pede, liminarmente, a suspensão da eficácia da 
autuação. O juiz, verificando que os fatos estão 
comprovados documentalmente e que há tese de 
repercussão geral favorável à empresa, deferiu 
liminarmente a tutela provisória.  

d) Fabrício foi notificado pelo Banco Safira de que 
seria promovida a sua inscrição em cadastro de 
maus pagadores em razão do não pagamento de 
débito que ele teria assumido na qualidade de 
sócio da empresa Ômicron. O advogado de 
Fabrício, analisando os documentos da empresa na 
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Junta Comercial, constatou que sua assinatura foi 
forjada no ato que o incluiu como sócio. Ele então 
propôs ação de inexistência de relação jurídica, 
requerendo tutela provisória para que se 
determinasse ao Banco a não inscrição no 
cadastro, o que foi deferido pelo juiz.  

e) Carolina é portadora de visão monocular e se 
inscreveu em determinado concurso público na 
qualidade de pessoa com deficiência. A comissão 
responsável pelo concurso, na fase de avaliação da 
deficiência, optou por excluir Carolina do certame,  

 

apontando que a sua condição não caracterizaria 
deficiência. Carolina propôs Mandado de 
Segurança buscando a anulação do ato de 
exclusão com pedido de tutela provisória que lhe 
facultasse a participação nas fases posteriores do 
concurso, o que foi deferido pelo juiz.   

 
39. Cassiano é réu de ação de indenização por 

danos morais proposta por Daniela. O juiz de 
primeiro grau julgou a ação procedente, fixando o 
valor da condenação em dez mil reais, sentença 
que foi confirmada pelo TJ-SP. Cassiano interpôs 
recurso especial em face do acórdão, o qual foi 
inadmitido. Dessa decisão, Cassiano interpôs 
agravo em recurso especial, o qual está pendente 
de julgamento. Concomitantemente, Daniela deu 
início ao cumprimento provisório da decisão. 
Sobre essa situação, assinale a alternativa correta:  

a) Se Cassiano, após ser intimado, deixar de pagar o 
débito, este será acrescido de honorários de 
advogados de dez por cento, mas não se aplica 
multa, já que o cumprimento de sentença é 
provisório. 

b) Se Cassiano efetuar o pagamento do débito para 
se furtar a eventuais acréscimos do débito, o seu 
recurso deverá ser extinto sem julgamento do 
mérito ante a perda superveniente do objeto.  

c) Cassiano poderá impugnar o cumprimento 
provisório de sentença desde que preste garantia 

de ao menos quarenta por cento do valor do 
débito. 

d) Se Cassiano fizer o pagamento em dinheiro, 
Daniela não precisará prestar caução para levantar 
o depósito.  

e) Cassiano poderá requerer ao juiz responsável pelo 
cumprimento o parcelamento do débito em até 
seis meses caso comprove o prévio depósito de 
trinta por cento do valor devido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
40. Analise as situações abaixo e assinale a 

alternativa que indica demanda que poderá ser 
julgada pelos juizados especiais da fazenda 
pública:  

a) Sara é cidadã e pretende propor ação popular 
com a intenção de anular ato do Governador do 
Estado de São Paulo que determinou a compra 
com dispensa de licitação de respiradores para o 
tratamento do COVID. 

b) Paulo é proprietário de imóvel rural no Município 
de Presidente Prudente. O Município pretende 
desapropriar faixa do imóvel com a intenção de 
duplicar uma estrada, no entanto, as partes não 
entraram em consenso quanto ao valor da 
indenização, de modo que o Município irá propor 
a competente ação de desapropriação.  

c) Manoel da Costa é prefeito do Município de 
Ribeirão Preto e utilizou bens da prefeitura em 
benefício próprio. O Ministério Público do Estado 
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de São Paulo pretende propor ação de 
improbidade administrativa em face de Manoel.  

d) Zélia é aposentada pelo regime próprio de 
previdência do Estado de São Paulo e pretende 
promover em juízo a revisão do seu benefício para 
inclusão de tempo de contribuição prestado 
perante a iniciativa privada.  

e) Alberto é procurador do Município de Bauru e foi 
punido com a pena de demissão em razão de 
descumprimento reiterado dos seus deveres de 
ofício. Alberto pretende anular a pena disciplinar 
aplicada em juízo. 

 
41. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis, Lei nº 

9.099/1995, permite que as partes estejam 
presentes ao Juizado independentemente da 
assistência de advogado. No entanto, há situações 
em que a Lei exige a assistência por advogado. É 
exigível a presença de advogado nos Juizados 
Especiais Cíveis quando:  

a) a parte contrária estiver assistida por advogado. 
b) o juiz reputar a assistência conveniente para 

resguardar os interesses da parte desassistida.  

c) for caso de intervenção obrigatória do Ministério 
Público.  

d) for parte no processo pessoa jurídica de direito 
público.  

e) o valor da causa for superior a vinte salários-
mínimos. 

 

 
DREITO CONSTITUCIONAL 

Emerson Bruno 
42. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, 

assinale a alternativa correta.  

a) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
admitida a de caráter paramilitar. 

b) As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar 
seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 

c) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurado ao proprietário o direito à 
prévia e justa indenização. 

d) A prática do terrorismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei. 

e) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 
brasileiro nato, em caso de crime comum, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins. 

 

43. O Prefeito do Município de Guarujá do Sul 
praticou ato lesivo à moralidade administrativa. 
Para anular o referido ato, qualquer cidadão é 
parte legítima para propor 

a) Habeas Data. 

b) ação popular. 

c) mandado de segurança individual. 

d) mandado de segurança coletivo. 

e) mandado de injunção. 

 
44. De acordo com a Constituição Federal é 

reconhecida a instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei, assegurado(a), 
EXCETO, 

a) a plenitude de defesa. 

b) a soberania dos veredictos. 

c) o sigilo dos votos. 

d) a competência para julgar crimes de terrorismo e 
hediondos. 

e) a competência para julgar os crimes dolosos 
contra a vida. 

 
 

 

45. Penélope Charmosa, 35 anos de idade, é 
brasileira naturalizada, brilhante advogada com 
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seis livros publicados e mais de quinze anos de 
efetiva atividade profissional, com notável saber 
jurídico e reputação ilibada. De acordo com a 
Constituição Federal, Penélope poderá ocupar 
cargo de 

a) Ministra de Estado da Defesa. 

b) Oficial das Forças Armadas. 

c) Ministra do Supremo Tribunal Federal. 

d) Ministra do Superior Tribunal de Justiça. 

e) Presidente do Senado Federal. 

 

46. Conforme previsto na Constituição Federal, são 
órgãos do Poder Judiciário com competência 
jurisdicional, EXCETO: 

a) o Supremo Tribunal Federal. 

b) o Tribunal Superior Eleitoral. 

c) o Conselho Nacional de Justiça. 

d) o Tribunal Superior do Trabalho 

e) o Superior Tribunal Militar. 

 

47. Em conformidade com a disciplina constitucional 
relativa aos órgãos, entidades e servidores da 
Administração pública: 

a) é vedado a todo servidor público civil o direito à 
livre associação sindical. 

b) o prazo de validade do concurso público será de 
até um ano, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

c) os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis apenas aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedada, 
em qualquer hipótese, a contratação de 
estrangeiros 

d) é admitida a contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, de acordo com os 
casos estabelecidos em lei. 

e) é permitida a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

 
 

 

 

DIREITO DAS PESSOASL COM DEFICIÊNCIA 
Lilian Novakoski 

48. Com base na Lei n.º 13.146/2015 (Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência)  assinale a 
alternativa incorreta: 

a) A pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário, sendo prevista, entre 
outras situações, a preferência na restituição do 
imposto de renda. 

b) As operadoras de planos e seguros privados de 
saúde são obrigadas a garantir à pessoa com 
deficiência, no mínimo, todos os serviços e 
produtos ofertados aos demais clientes. 

c) Fica assegurado à pessoa com deficiência o 
recebimento de boletos, recibos, extratos e 
cobranças de tributos em formato acessível, 
quando solicitar.  

d) Nos processos seletivos para ingresso e 
permanência nos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior e de educação 
profissional e tecnológica, públicas, poderá ser 
deferida dilação de tempo, conforme demanda 
apresentada pelo candidato com deficiência, tanto 
na realização de exame para seleção quanto nas 
atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação 
e comprovação da necessidade.  

e) Nos teatros e cinemas deve ser garantido espaços 
livres e assentos para a pessoa com deficiência, de 
acordo com a capacidade de lotação da 
edificação, não podendo ser cobrada taxa extra no 
valor do ingresso.  
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49. Com base na Lei n.º 13.146/2015 (Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência) assinale a 
alternativa correta: 

a) Os serviços notariais e de registro não podem 
negar ou criar óbices, salvo  condições 
diferenciadas em razão de uma deficiência, na 
prestação de seus serviços em razão de deficiência 
do solicitante, devendo reconhecer sua 
capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. 

b) Para emissão de documentos oficiais, não será 
exigida a situação de curatela da pessoa com 
deficiência. 

c) Maria é viúva, sem filhos, idosa com 70 anos e com 
deficiência mental que a incapacita para atos da 
vida civil. Maria vive com sua sobrinha, Joana, que 
também é sua curadora. A família, acreditando que 
a idosa vinha sendo negligenciada por Joana, que 
impedia qualquer familiar de visitar Maria, após 
uma vizinha relatar que a idosa aparenta estar 
muito magra e que Joana as vezes fica dias sem 
aparecer na casa, ficando a idosa sozinha, sem 
qualquer assistência, buscaram as autoridades 
policiais.  Em investigações policiais, foi 
constatado, além dos maus tratos, que Joana 
retirava todo o valor do benefício previdenciário de 
Maria e transferia para sua conta poupança. Neste 

caso, Joana cometeu crime, previsto aumento em 
½ da pena no Estatuto da Pessoa com Deficiência.    

d) A pessoas com deficiência será assegurado o 
direito de votar e de ser votada, devendo ter a 
garantia do livre exercício do direito ao voto e, 
para tanto, sempre que necessário e independente 
de pedido, permissão para que a pessoa com 
deficiência seja auxiliada na votação por pessoa 
capacitada pela Justiça Eleitoral para auxiliar.  

e) Nos Os telecentros e as lan houses  deverão ser 
disponibilizados computadores acessíveis no 
mínimo de 20% (vinte por cento) sendo assegurado 
pelo menos 1 (um) equipamento, quando o 
resultado percentual for inferior a 1 (um). 

 
 

 
 
 

 
 
 

50. A Lei Brasileira de Inclusão prevê que produtos, 
equipamentos, dispositivos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivem promover a funcionalidade, relacionada 
à atividade e à participação da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à 
sua autonomia, independência, qualidade de vida 
e inclusão social refere-se a: 

a) Acessibilidade 

b) Barreiras 

c) Tecnologia assistiva ou ajuda técnica 

d) Desenho Universal  

e) Mobiliário Urbano  

 

51. A pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário, sobretudo com a 
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finalidade, de acordo com o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência:  

I - disponibilização de recursos, tanto humanos 
quanto tecnológicos, que garantam atendimento 
em igualdade de condições com as demais 
pessoas 

II- tramitação processual e procedimentos judiciais e 
administrativos em que for parte ou interessada, 
em todos os atos e diligências 

III- acesso a informações e disponibilização de 
recursos de comunicação acessíveis 

Estão corretas:  

a) I 

b) I e II 

c) II e III 

d) I, II e III 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

52. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao 
público, de uso público ou privado de uso coletivo 
e em vias públicas, devem ser reservadas vagas 
próximas aos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas, para veículos que 
transportem pessoa com deficiência com 
comprometimento de mobilidade, desde que 
devidamente identificados, no percentual, 
conforme lei de inclusão: 

a) 2% das vagas 

b) 3% das vagas 

c) 4% das vagas 

d) 6% das vagas 

e) 10% das vagas 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Antônio Daud 

53. Caracteriza ato de improbidade que viola 
princípio da Administração Pública, nos termos 
disciplinados na Lei 8.429/1992: 

a) deixar de cumprir, de maneira culposa, a 
exigência de requisitos de acessibilidade previstos 
na legislação.  

b) frustrar a licitude de licitação. 

c) prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

d) descumprir normas relativas à celebração de 
parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas. 

e) perceber vantagem econômica para deixar de 
praticar, indevidamente, ato de ofício.  

 

54. Havendo a caracterização de ato de 
improbidade na categoria de enriquecimento 
ilícito, nos termos da Lei 8.429/1992, o agente 
público se sujeitará à sanção de: 

a) perda dos direitos políticos.  

b) ressarcimento integral do dano, quando houver. 

c) suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. 

d) pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor 
da remuneração do agente público. 

e) cassação da função pública.  

 

55. Em relação ao que dispõe a lei de improbidade 
administrativa, assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) A aplicação das sanções previstas na Lei de 
Improbidade independe da efetiva ocorrência de 
dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena 
de ressarcimento.  

b) A aplicação das sanções previstas na Lei de 
Improbidade independe da aprovação ou rejeição 
das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 
Tribunal de Contas. 

c) Para apurar qualquer ilícito previsto ne referida 
Lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento 
de autoridade administrativa ou mediante 
representação, poderá requisitar a instauração de 
inquérito policial ou procedimento administrativo. 

d) A perda da função pública só se efetiva com o 
trânsito em julgado da sentença condenatória. 

e) A multa civil só se efetiva com o trânsito em 
julgado da sentença condenatória.  

 
56. Em relação à sindicância prevista no Estatuto dos 

funcionários públicos do Estado de São Paulo (Lei 
10.261/1968), é INCORRETO afirmar que: 

a) deverá estar concluída no prazo de 60 dias.  

b)  autoridade sindicante e cada acusado poderão 
arrolar até 3 testemunhas. 

c) com o relatório, a sindicância será enviada à 
autoridade competente para a decisão. 

d) permite a aplicação das penalidades de 
repreensão, multa ou suspensão. 

e) são competentes para determinar sua instauração 
apenas o Governador, Secretários de Estado, o 
Procurador Geral do Estado e os Superintendentes 
de Autarquia.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

57. Assinale a alternativa que apresenta, de acordo 
com o Estatuto dos funcionários públicos do 
Estado de São Paulo (Lei 10.261/1968), uma 
característica da apuração preliminar: 

a) prazo para conclusão de 45 dias, como regra.  

b) natureza acusatória e punitiva. 

c) indicada quando a infração estiver 
suficientemente caracterizada e definida a autoria. 

d) possibilidade de resultar, ao final, em 
arquivamento, instauração de sindicância ou de 
processo administrativo. 

e) possibilidade de arrolamento de, no máximo, 3 
testemunhas.  

 

58. De acordo com o Estatuto dos funcionários 
públicos do Estado de São Paulo (Lei 
10.261/1968), será aplicada a pena de demissão a 
bem do serviço público ao funcionário que: 

a) aplicar indevidamente dinheiros públicos.  

b) praticar procedimento irregular, de natureza 
grave. 

c) praticar insubordinação grave. 

d) faltar no cumprimento de seus deveres funcionais. 

e) praticar, em serviço e em legítima defesa, ofensas 
físicas contra funcionários.  

 

 

NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Tiago Zanolla 

59. A função correcional consiste na orientação, 
reorganização e fiscalização dos Órgãos e serviços 
judiciários, não tendo poder fiscalizatório sobre 

a) Polícia Militar 

b) Polícia Judiciária 

c) Estabelecimentos prisionais  
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d) Juízes de primeiro grau 

e) Servidores de primeiro grau 

 

 
 
 
 

 

60. A função correcional é exercida, no Estado de 
São Paulo, pelo (s) ____________ e, nos limites de 
suas atribuições, pelos ________________ 

Completa corretamente as lacunas 

a) Presidente do Tribunal de Justiça e Juízes de 
Primeiro Grau 

 b) Escrivães e Juízes de Primeiro Grau 

 c) Corregedor-Geral de Justiça e Juízes de Primeiro 
Grau 

 d) Corregedor-Geral de Justiça e Desembargadores 
de Primeiro Grau 

 e) Corregedor-Geral de Justiça e o Vice-Corregedor 

 

61. As certidões de teor de decisão serão expedidas 
no prazo de 

 a) 2 dias, contados da data do recebimento em 
cartório do respectivo pedido. 

 b) 3 dias, contados da data do recebimento em 
cartório do respectivo pedido. 

 c) 5 dias, contados da data do recebimento em 
cartório do respectivo pedido. 

 d) 15 dias, contados da data do recebimento em 
cartório do respectivo pedido. 

 e) 30 dias, contados da data do recebimento em 
cartório do respectivo pedido. 

 

62. Os livros não poderão exceder de 

 a) 50 folhas em cada volume. 

 b) 100 folhas em cada volume. 

 c) 150 folhas em cada volume 

 d) 200 folhas em cada volume. 

 e) N.D.A. 

 

63. Os mandados serão entregues ou encaminhados 
aos encarregados das diligências mediante 

a) Anotação 

 b) Autuação 

 c) Desentranhamento 

 d) Carga 

 e) Volume 

 
 
64. A solicitação e o recebimento de informações da 

Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço 
ou a situação econômico-financeira da parte em 
processo judicial serão realizadas pelo 

a) Projudi 

 b) Infojud 

 c) Protocolo físico 

 d) Alvará Eletrônico  

 e) Certificado Digital 

 
 

ATUALIDADES 
Leandro Signori 

65. “O assassinato do presidente do Haiti, Jovenel 
Moïse, foi precedido por meses de instabilidade 
política e de segurança pública no país. 

Ondas de protestos contra o governo, 
frequentemente violentos, haviam tomado as ruas 
do país desde o início do ano pedindo a renúncia 
do presidente.” 

Disponível em:  
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
57752302. Acesso em: 13/09/2021. Adaptado. 

Os protestos contra o governo tinham como 
principal motivação 



19 
3º Simulado TJ-SP – 18/09/2021 

 

a) barrar um projeto de aumento de impostos. 

b) a transição do sistema de governo para uma 
democracia parlamentarista. 

c) a censura e repressão do governo aos jornalistas 
de oposição. 

d) a rejeição de um acordo comercial celebrado com 
a França. 

e) a renúncia do presidente que deveria ter deixado 
o poder, segundo a oposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. “Milhares de cubanos saíram às ruas no domingo 
(11) no que já é o maior protesto da história 
recente no país. Pela primeira vez em mais de 60 
anos, pessoas protestaram em cerca de 20 vilarejos 
e cidades em toda a ilha gritando "liberdade" e 
"abaixo a ditadura".” 

Disponível em: https://tinyurl.com/hmz6k9sw. 
Acesso em: 13/09/2021. 

Os protestos em Cuba estão relacionados  

a) ao embargo norte-americano que têm sufocado a 
economia do país. 

b) à situação da pandemia e a crise econômica no 
país. 

c) ao unipartidarismo político do sistema de 
governo.  

d) aos anseios de abertura econômica e adoção da 
propriedade privada. 

e) às restrições de acesso à internet por parte da 
população cubana.  

 

67. “O Talibã declarou nesta quinta-feira (19) que o 
Afeganistão passou a ser o _______________, 
mesmo nome adotado no país quando o grupo 
extremista assumiu o poder pela primeira vez, em 
1996.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/udnnb2cu. 
Acesso em 13/09/2021. Adaptado. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
coluna: 

a) Estado Islâmico do Afeganistão. 

b) Emirados Árabes Unidos do Afeganistão. 

c) Emirado Islâmico do Afeganistão. 

d) Estado Árabe do Afeganistão. 

e) República Islâmica do Afeganistão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. “A pior seca em 91 anos reduziu a níveis críticos 
os reservatórios das hidrelétricas do Centro-Oeste 
e do Sul, fontes de 70% da energia hidráulica do 
país, à medida que a economia se recupera após o 
colapso provocado pela pandemia de coronavírus.  

A crise se tornou palpável para os consumidores na 
conta de luz, que voltou a subir na terça-feira em 
quase 7% para cobrir os custos de produção de 
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outras fontes alternativas mais caras e 
importações.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/wd5t57ye. 
Acesso em 13/09/2021. 

Sobre o assunto em questão, assinale a alternativa 
correta: 

a) Foi descartada a adoção na conta de luz da 
bandeira tarifária vermelha P2 e adotada a 
bandeira de escassez hídrica. 

b) Especialistas descartaram a relação entre o 
desmatamento na Amazônia e a crise hídrica.   

c) O fenômeno climático El Niño é apontado como 
uma das causas da falta de chuvas. 

d) A falta de chuvas traz impactos negativos para as 
exportações e no preço final dos produtos.  

e) Para economizar energia, o governo federal 
anunciou a volta do horário de verão. 

 

69. O Atlas da Violência 2021, publicado no início 
no mês de agosto, mostra que, no Brasil, 

a) Entre 2009 e 2019, 53% das vítimas de homicídio 
tinham entre 15 e 29 anos. 

b) a taxa de homicídios apresentou aumento entre 
2018 e 2019. 

c) diferente dos outros estados, o Amazonas teve 
queda na taxa de homicídios.  

d) Em 2019, São Paulo apresentou a menor taxa de 
homicídios e o Ceará a maior. 

e) Na década de 2009 a 2019, houve redução da 
taxa de mortes violentas de indígenas.  

 
 
 

 
 
 

 

70. “O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil recuou 
0,1% no 2º trimestre de 2021, na comparação com 
os três meses imediatamente anteriores, conforme 
divulgado nesta quarta-feira (1) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Os números do IBGE mostram que a economia 
brasileira perdeu fôlego, após ter avançado de 
1,2% nos 3 primeiros meses do ano, completando 
3 trimestres seguidos de alta.” 

Disponível em: https://tinyurl.com/vxhy9z78. Acesso 
em 07/09/2021. 

Entre os fatores que contribuíram para a queda do 
PIB, é correto identificar 

a) o crescimento negativo da construção civil. 

b) a diminuição das exportações, devido ao baixo 
crescimento da economia chinesa. 

c) a segunda onda de covid-19, com a variação delta 
do vírus. 

d) a queda da agropecuária, afetada por quebra de 
safras. 

e) o aumento dos gastos do governo com benefícios 
emergenciais. 

 

 

MATEMÁTICA 
Carlos Henrique 

71. A média aritmética simples dos preços de 5 
bolas, expressos em reais, é igual a R$ 44,00. Se 
for retirada a bola de maior valor, a média 
aritmética simples dos preços das 4 bolas restantes 
será igual a R$ 37,00. Então, o preço da bola de 
maior valor é igual a 

a) R$ 64,00. 

b) R$ 66,00. 

c) R$ 68,00. 

d) R$ 70,00. 

e) R$ 72,00. 
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72. Um carro se desloca por uma rampa inclinada. 

Essa rampa possui 60 metros de comprimento e 
altura máxima de 10 metros, conforme a imagem: 

 
A distância entre os pontos A e B é de 

aproximadamente: 

a) 45 metros 

b) 50 metros 

c) 55 metros 

d) 58 metros 

e) 59 metros 

 

73. Há dez anos, Pedro tinha o triplo da idade de 
Joana. Se continuarem vivos, daqui a dez anos, 
Pedro terá o dobro da idade de Joana.  
Quando Joana nasceu, Pedro tinha 

a) 28 anos 

b) 32 anos 

c) 36 anos 

d) 38 anos 

e) 40 anos 

 

74. Sistematicamente, Brunno Lima e CH vão a um 
mesmo restaurante: Brunno Lima a cada 15 dias e 
CH a cada 18 dias.  Se em 10 de outubro de 2024 
ambos estiveram em tal restaurante, outro 
provável encontro dos dois nesse restaurante 
ocorrerá em: 

a) 10 de janeiro de 2025 

b) 9 de janeiro de 2025 

c) 8 de janeiro de 2025 

d) 10 de dezembro de 2024 

e) 9 de dezembro de 2024 

 

 
75. De acordo com as informações do texto acima, 

o volume diário de petróleo produzido no País, em 
milhares de barris, é: 

a) 1000 

b) 1200 

c) 1500 

d) 1800 

e) 2000 

 
 76. Considere que, dos 22 tanques citados na 

reportagem, 10 sejam do tipo A e os restantes, do 
tipo B. Se os tanques do tipo B podem armazenar, 
cada um, 5 mil barris a mais do que os do tipo A, a 
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capacidade de armazenamento de cada tanque do 
tipo B, em milhares de barris, é: 

a) 50 

b) 55 

c) 60 

d) 70 

e) 75 

 
 

 
 
 
 

 
 

INFORMÁTICA 
Emanuelle Gouveia 

77. Um usuário de um computador com o sistema 
operacional Windows 7, deletou um atalho 
presente na Área de Trabalho. Então é correto 
afirmar que:  

  a) o atalho será colocado na Lixeira e o arquivo 
associado ao atalho será preservado. 

  b) o atalho será destruído, sem ser colocado na 
Lixeira. 

  c) o atalho será retirado da Área de Trabalho e 
transferido para a pasta na qual se encontra o 
arquivo associado ao atalho. 

  d) tanto o atalho como o arquivo associado ao 
atalho serão colocados na Lixeira. 

  e) tanto o atalho como o arquivo associado ao 
atalho serão destruídos, sem serem colocados na 
Lixeira 

 

78. No Windows, em sua configuração padrão, um 
usuário arrastou um arquivo presente em uma 
pasta na unidade de disco C para uma pasta na 

unidade de disco D. Sobre essa ação, é correto 
afirmar que o 

  a) arquivo e sua pasta serão movidos para a pasta 
da unidade de disco D. 

  b) arquivo será copiado para a pasta da unidade de 
disco D. 

  c) arquivo será movido para a pasta da unidade de 
disco D 

  d) arquivo e sua pasta serão copiados para a pasta 
da unidade de disco D. 

  e) comando não terá efeito, pois só se pode 
arrastar arquivos em uma mesma unidade de disco. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
79. O ícone de atalho do aplicativo no Windows, 

cuja funcionalidade principal é gerenciar arquivos 
e pastas arquivos e pastas é: 

a)  

b)  
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c)  

 

d)  

e)  

 

80.  No Word, um documento está em modo 
paisagem e outro em modo retrato, mas ambos 
com a mesma fonte e tamanho de letra, e margens. 
Comparando os dois, assinale a alternativa correta. 

  a) O documento em modo paisagem tem mais 
caracteres por linha do que o documento em 
modo retrato. 

  b) O documento em modo retrato tem menos 
linhas do que o documento em modo paisagem. 

  c) Ambos os documentos têm a mesma quantidade 
de caracteres por linha. 

  d) O documento em modo paisagem tem menos 
caracteres por linha do que o documento em 
modo retrato. 

  e) O documento em modo paisagem só pode ser 
configurado como tamanho A4. 

 

 

81. Considere a seguinte palavra, editada em um 
documento no Word: 

analista 

Um usuário selecionou a letra final “a" dessa palavra 

e, em seguida, clicou sobre o botão , 
localizado no grupo Fonte da guia Página Inicial. 
Essa palavra ficará escrita na forma: 

  a) analista 

  b) analista 

  c) analista 

  d) analista 

  e) analista 

 

82. No Word, ao posicionarmos ao clicarmos o 
mouse sobre uma palavra iremos: 

a) selecionar todo o parágrafo. 

b) selecionar a palavra. 

c) posicionar o cursor no local clicado. 

d) selecionar a linha. 

e) essa ação não realiza nenhuma operação. 

 

83. No Word, um determinado documento é 
manipulado por vários usuários simultaneamente. 
Qual recurso deve ser utilizado para gerenciar 
essas alterações evitando assim que o trabalho de 
um atrapalhe o do outro. 

a) Macros. 

b) Verificação Ortográfica. 

c) Estilo. 

d) Controle de Alterações. 

e) Proteção. 

 

84. Tem-se, a seguir, a seguinte planilha criada 
Excel. 
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Assinale a alternativa que apresenta o resultado 
correto da fórmula =CONTAR.SE (A2:D4;"<6"), 
inserida na célula B5. 

  a) 2 

  b) 4 

  c) 7 

  d) 12 

  e) 13 

 

85. Quais os tipos de referências encontradas no 
Excel? 

a) Relativa, Mista, Privada. 

b) Privada, Oculta, Nativa. 

c) Relativa, Absoluta, Total. 

d) Total, Mista, Simples. 

e) Relativa, Mista e Absoluta 

 

86. No Excel, a sintaxe correta da função SE é: 

a) = SE(TESTE; VALOR SE O TESTE FOR 
VERDADEIRO; VALOR SE O TESTE FOR FALSO) 

b) =SE(CONDIÇÃO, FALSO, VERDADEIRO) 

c) = SE(TESTE; VALOR SE O TESTE FOR FALSO; 
VALOR SE O TESTE FOR VERDADEIRO) 

d) =SE(TESTE, VALOR SE O TESTE FOR 
VERDADEIRO, VALOR SE O TESTE FOR FALSO 

e) = SE( TESTE; VALOR SE O TESTE FOR 
VERDADEIRO: VALOR SE O TESTE FOR FALSO 

 

87. No serviço de email, a pasta padrão de Saída 
tem a função de armazenar 

  a) as mensagens que foram recebidas pelo usuário 

  b) as mensagens que o usuário redigiu e não 
conseguiu, por qualquer motivo, enviar. 

  c) as mensagens que o usuário escreveu e salvou, 
mas não enviou. 

  d) a cópia das mensagens que já foram enviadas 
pelo usuário. 

  e) as mensagens excluídas pelo usuário. 

 
 

 
 

88. Para que uma mensagem possa ser enviada pelo 
serviço de correio eletrônico é imprescindível a 
inclusão 

  a) do nome completo do destinatário no campo 
Para:. 

  b) de pelo menos uma palavra no campo Assunto 
ou Subject 

  c) do endereço de e-mail nos campos Para:, ou Cc: 
ou Cco:. 

  d) de pelo menos uma letra no corpo da 
mensagem. 

  e) da mensagem em formato texto. 

 

89. No site de pesquisas Google, quando é usado(a) 
um(a) ____________  antes de uma palavra ou site, 
ele exclui os resultados de pesquisas que incluem 
essa palavra ou site. 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a 
lacuna do enunciado. 

  a) asterisco 

  b) apóstrofo 

  c) símbolo de $ 

  d) hashtag 

  e) traço 

 

90. Assinale a alternativa correta em relação aos 
conceitos de internet e intranet. 

  a) Internet e intranet são sinônimos. 

  b) Um usuário não pode acessar recursos de uma 
intranet de uma instituição se não estiver 
fisicamente (presente) na instituição. 
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  c) Intranet é o nome dado à maior rede de 
computadores do mundo. 

  d) Intranet é uma rede privada, interna a uma 
instituição. 

  e) Internet é uma rede privada, interna, que pode 
ser acessada por todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
Carlos Henrique 

91. Na tabela a seguir, P e Q são proposições, e V e 
F representam os valores lógicos Verdadeiro e 
Falso, respectivamente: 

 
Uma proposição composta que substitui 

corretamente a interrogação (?) é: 

a) P v Q 

b) P ^ Q 

c) P →  ~ Q 

d) P ↔ Q 

e) ~P v Q 

 
92. Considere a sentença: “Se Moriarty foi à 

academia então Carlos Henrique foi ao teatro.” 

É correto concluir que 

a) se Moriarty não foi à academia então Carlos 
Henrique não foi ao teatro. 

b) se Carlos Henrique foi ao teatro então Moriarty foi 
à academia. 

c) Moriarty foi à academia ou Carlos Henrique foi ao 
teatro. 

d) Moriarty foi à academia e Carlos Henrique foi ao 
teatro. 

e) Moriarty não foi à academia ou Carlos Henrique 
foi ao teatro. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
93. Considere a proposição Q: “Todo professor do 

ESTRATÉGIA CONCURSOS é um professor 
fantástico”.  Uma proposição equivalente a Q é: 

a) um professor é professor do ESTRATÉGIA 
CONCURSOS e é um professor fantástico 

b) um professor não é professor do ESTRATÉGIA 
CONCURSOS ou é um professor fantástico 

c) um professor é professor do ESTRATÉGIA 
CONCURSOS ou não é um professor fantástico 

d) um professor não é professor do ESTRATÉGIA 
CONCURSOS e não é um professor fantástico. 

e) um professor é um professor do ESTRATÉGIA 
CONCURSOS e não é um professor fantástico 

 
94. Qual é a negação da proposição “Alguma vela 

está acesa e todas as lanchonetes estão fechadas”? 
a) Todas as velas estão apagadas ou alguma 

lanchonete está aberta. 
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b) Todas as velas estão apagadas e alguma 
lanchonete está aberta. 

c) Alguma vela está apagada e nenhuma lanchonete 
está aberta. 

d) Alguma vela está apagada ou nenhuma 
lanchonete está aberta. 

e) Alguma vela está apagada e todas as lanchonetes 
estão abertas. 

 
95. A sede do ESTRATÉGIA CONCURSOS fica no 

centro da cidade. Sabe-se que 60% das pessoas 
que trabalham no curso são homens, que metade 
das mulheres que trabalham na empresa moram no 
centro da cidade e que 30% do total de pessoas 
que trabalham na empresa moram no centro da 
cidade. O ESTRATÉGIA CONCURSOS possui 90 
funcionários homens que não moram no centro da 
cidade. Então, o número total de funcionários do 
ESTRATÉGIA CONCURSOS é:  

a) 120 

b) 140 

c) 160 

d) 180 

e) 200 

 

 

 

 
96. Paulo e Paulino são dois primos que têm o hábito 

de escolher a mesma cor para os pares de meia 
que vão calçar. Assim, por exemplo, se um deles, 
em certo dia, usa meias azuis, o outro também usa 
meias azuis nesse dia. Eles guardam suas meias em 
um mesmo saco que está sempre desorganizado, 
de modo que as meias estão misturadas e não 
estão arrumadas em pares de mesma cor. Um certo 
dia, o saco tinha um total de 12 meias amarelas, 16 
meias azuis e 30 meias rosas. Nesse dia, para 
decidir qual cor usariam, começaram a tirar uma 
meia por vez do saco até que fossem tiradas quatro 
meias da mesma cor. O número máximo de 

retiradas que eles farão do saco até conseguirem 
as meias desejadas será 

a) 16. 

b) 4. 

c) 8. 

d) 10. 

e) 12. 
 

97. Considere que um agente federal, ao interrogar 
Carla e Joana, já sabia que, na quadrilha à qual 
estas pertenciam, os membros ou falavam sempre 
a verdade ou sempre mentiam. Considere, ainda, 
que, no interrogatório, Carla disse: Joana só fala a 
verdade, e Joana disse: Carla e eu somos de tipos 
opostos. Nesse caso, com base nessas 
declarações, seria correto o agente federal concluir 
que  

a) Carla mentiu e Joana falou a verdade 

b) Carla falou a verdade e Joana mentiu 

c) Ambas mentiram 

d) Ambas falaram a verdade 

e) Nada se pode concluir 
 

98. Arlete, Dora e Emília são três amigas. Duas delas 
têm 66 anos e sempre mentem.  A outra tem 48 
anos e sempre diz a verdade. 

Se Arlete disse “− A idade de Dora não é 66 anos”, 
então, é correto afirmar que 

a) Emília e Dora dizem a verdade. 

b) Arlete e Emília mentem. 

c) Emília tem 48 anos. 

d) Arlete diz a verdade. 

e) Arlete tem 48 anos. 

 
99. Em relação a uma família em que todos os filhos 

são de uma mesma união entre pai e mãe, sabe-se 
que a mãe de Sônia é irmã do meu irmão gêmeo. 
Sendo assim, o avô materno de Sônia é meu 
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a) pai 

b) irmão. 

c) primo. 

d) filho. 

e) tio. 

 
 100. Hoje é domingo.  Anteontem eu tinha 18 anos 

e ano que vem farei 21 anos.  O dia primeiro de 
fevereiro deste ano cai em uma 

a) segunda-feira 

b) terça-feira 

c) quarta-feira 

d) quinta-feira 

e) sexta-feira 
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Preencha o Gabarito! 

 
 

https://bit.ly/Simulado-TJ-SP-18-09  
 

NÃO É ASSINANTE? 
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 5 

 
 


