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APRESENTAÇÃO
Em comparação com outros editais, é perceptível o quanto está enxuto o do concurso 

para escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em vez de mencionar 
uma porção de tópicos, quem o elaborou teve o cuidado de selecionar minuciosamente o que 
será cobrado na prova. Em Direito Penal, por exemplo, foram selecionados uns poucos artigos 
da Parte Especial do Código Penal. A Parte Geral, tema frequente em concursos, foi deixada 
de fora.

Por um lado, tamanha parcimônia tem suas vantagens. A primeira e mais óbvia, o 
candidato não perderá tempo estudando assuntos sem qualquer chance de cair na prova. 
Ademais, dá reais esperanças a quem começou o estudo recentemente, pois é possível vencer 
o conteúdo nesse curto espaço de tempo entre a publicação do edital e a realização da prova, 
no dia 31 de outubro de 2021. No entanto, como tudo na vida, há um preço a ser pago: sem 
dúvida alguma, a nota de corte será altíssima.

A nota mínima para a aprovação não ficará distante do acerto de cem por cento das 
questões. Na verdade, não ficaremos surpresos com o fato de que alguém venha a gabaritar a 
prova. Fazemos essa afirmação com base na conjunção de dois fatores: centenas de milhares 
de inscritos e um edital, como já foi dito, sucinto, cujo conteúdo pode ser zerado até a data da 
prova. Portanto, para o TJSP, o candidato tem de estar preparado para obter resultado próximo 
à perfeição, sem erros.

E como obter, em poucas semanas, esse nível de preparo? O primeiro passo – e que já 
foi por você dado – é querer. Além disso, é imprescindível possuir um plano de estudos, um 
passo a passo a ser seguido nessas semanas que restam. É a missão deste cronograma. Elabo‑
ramos um roteiro de trinta dias com conteúdo sugerido para estudo diário. Dessa forma, você 
poderá acompanhar a evolução em sua preparação, dando fim à sensação de estar em meio 
ao oceano, perdido, sem rumo.

Para o máximo aproveitamento deste material, leia as instruções a seguir, em que en‑
sinamos como utilizá‑lo. Caso, ao final, reste alguma dúvida, não pense duas vezes em fazer 
contato por e‑mail ou por meio das redes sociais (@professorfabioroque e @leonardocastro‑
professor). Bons estudos!
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COMO UTILIZAR O CRONOGRAMA
Em nosso outro cronograma, também publicado pela editora Rideel – Cronograma Passe 

na OAB –, dentre as centenas de avaliações recebidas em alguns sites de varejo, uma chamou 
nossa atenção. Um dos leitores reclamou: é apenas um cronograma. De fato, trata‑se de um 
cronograma, a representação gráfica de tarefas que devem ser executadas para que seja al‑
cançado determinado objetivo – em nosso caso, a aprovação em uma prova. Quem o adquirir 
imaginando que encontrará alguma surpresa ficará decepcionado.

Por qual razão, então, alguém deve utilizar um cronograma na preparação para con‑
cursos públicos? Um primeiro motivo é a organização. Em regra, as pessoas têm dificuldade 
em definir uma estratégia a ser seguida em busca de um objetivo. No início dos estudos, não 
é incomum se sentir perdido a ponto de desistir. Por meio de um cronograma, temos, pelo 
menos, um mapa a seguir, um norte. Não saber como começar ou o que estudar passa a ser 
página virada.

Provavelmente, você ainda não começou seu estudo por este cronograma – ou, se 
começou, teve alguma dificuldade e está em busca de ajuda neste tópico. Seja qual for a 
situação, o conselho é genérico: procure vencer o conteúdo diário sugerido. Quer estudar 
mais de um dia de uma só vez? Não há problema, desde que, é claro, consiga absorver tanto 
conteúdo. Da forma como dividimos os dias de estudo, o leitor terá uma boa carga de estudo, 
mas que é possível de ser vencido.

Por mais que o edital esteja enxuto, estamos tratando da aprovação em um concurso 
muito disputado com umas poucas semanas de dedicação. Portanto, é claro, você terá de 
abraçar essa missão, ciente de que terá dias difíceis pela frente. Temas que não são agradáveis 
terão de ser enfrentados – para a maioria, matemática será, provavelmente, o principal alvo 
de ranço –, mas isso acontece em qualquer concurso público. Além disso, sua capacidade de 
memorização será essencial para a vitória.

Cada banca organizadora de concurso tem sua forma de trabalhar. Em provas da 
VUNESP, prevalece a cobrança de lei seca, a literalidade da legislação. Copia e cola, e nada mais. 
Portanto, nos dias em que o cronograma trouxer o estudo de lei, tenha em mente que o con‑
teúdo terá de ser memorizado. Ao saber disso, veja que, embora o conteúdo trazido no edital 
não seja extenso, sua capacidade de decorar será colocada à prova. O art. 5º da CF, por si só, 
demanda muitas horas de estudo.

Quando decidimos pela elaboração deste cronograma, cogitamos trazer comentários 
à legislação. Não nos daria mais trabalho, pois ambos temos livros nesse formato publicados. 
Bastaria reaproveitá‑los. Contudo, por ser um concurso em que as questões exigirão, princi‑
palmente, o conhecimento de lei seca, não faria sentido acrescentar algumas centenas de pá‑
ginas a este cronograma, tornando‑o muito mais caro, com conteúdo que de nada servirá. Na 
verdade, já não há mais tempo suficiente para estudar algo além da literalidade da legislação 
exigida no edital.

Estudando a legislação: nos dias em que o cronograma trouxer o estudo da lei, 
procure memorizar os artigos elencados. Dê especial atenção ao que tem cara de 
coisa que pode cair em prova, a exemplo de prazos ou outros dados objetivos. Uma 
única leitura não será suficiente para que o conteúdo seja assimilado. Por isso, volte 
a estudar, sempre que possível, os artigos vistos nos dias anteriores. Para quem tem 
dificuldade em memorizar grande volume de informação, sugerimos a revisão espa‑
çada – no YouTube, há muitos canais que tratam do tema.

Para os demais assuntos do edital, alguns terão de ser efetivamente aprendidos. Ma‑
temática e interpretação de texto em língua portuguesa são dois bons exemplos em que a 
simples memorização de nada serve. Para não ter de gastar com material, sugerimos, mais 
uma vez, o YouTube. O motivo: há dezenas de apostilas e livros à venda por aí. Entretanto, fica 
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CONTEÚDO DO DIA:

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

ASSUNTOS MAIS COBRADOS

LÍNGUA PORTUGUESA

M Interpretação 
de texto M Noção de texto

M Níveis de 
linguagem

M Linguagem culta
M Linguagem coloquial
MM Linguagem regional
MM Gírias
Linguagem vulgar

M Funções da 
linguagem

M Função referencial (ou denotativa)
Função emotiva (ou expressiva)
M Função conativa (ou apelativa)
Função metalinguística
Função fática
Função poética

CONHECIMENTOS GERAIS – ATUALIDADES

Fonte de notícia Link do site Seção do site Foco do estudo

M Uol M https://uol.com.br/ M Folha de S.Paulo

M Conhecimento da localização do sujeito da notícia
M Conhecimento das decisões do sujeito da notícia
M Conhecimento do sujeito da notícia
M Conhecimento do objetivo do sujeito da notícia
M Conhecimento sobre o que é sujeito da notícia
M Conhecimento dos fatores que causaram a notícia

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

M Unidades de 
medida

Unidades de massa Conversão de unidades de massa

Unidades de volume Conversão de unidades de volume

Unidades de pressão Conversão de unidades de pressão

Unidades de temperatura Conversão de unidades de temperatura

M Unidades de comprimento M Conversão de unidades de comprimento

Unidades de energia na forma de calor Conversão de unidades de energia na forma de calor

M Unidades de tempo M Conversão de unidades de tempo

M Aritmética

M Operações básicas

MM Números naturais

Subtração de naturais
Multiplicação de naturais
Divisão de naturais 
MM Adição de naturais 

MM Máximo divisor comum (MDC)
Números primos
M Mínimo múltiplo comum (MMC)

M Frações e as operações matemáticas

M Adição de frações 
M Subtração de frações 
M Multiplicação de frações
M Divisão de frações
Potenciação de frações
Radiciação de frações

1o DIA

Quantas vezes já caiu na Prova? 

M 4 X OU MAIS

M 3 X

M 2 X

MM 1 X

Período de 89 dias entre o último dia 
de notícia e o primeiro dia de notícia

Período de 55 dias 
antes da sua prova

Último dia de notícia:
/      /

Primeiro dia de notícia:
/      /

Data da prova:
/      /

LINHA DO TEMPO DE ESTUDO:
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QUESTÃOALTERNATIVA CORRETAFUNDAMENTAÇÃO
1abFunções da linguagem
2adFunções da linguagem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2018)
Ai, Gramática. Ai, vida.
O que a gente deve aos professores!
Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram Dona Maria 
de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensinaram. E vocês querem coi‑
sa mais importante do que gramática? La grammaire qui sait régenter 
jusqu’aux rois – dizia Molière: a gramática que sabe reger até os reis, e 
Montaigne: La plus part des ocasions des troubles du monde sont gram‑
mairiens – a maior parte de confusão no mundo vem da gramática.
Há quem discorde. Oscar Wilde, por exemplo, dizia de George Moore: es‑
creveu excelente inglês, até que descobriu a gramática. (A propósito, de 
onde é que eu tirei tantas citações? Simples: tenho em minha biblioteca 
três livros contendo exclusivamente citações. Para enfeitar uma crônica, 
não tem coisa melhor. Pena que os livros são em inglês. Aliás, inglês eu 
não aprendi na escola. Foi lendo as revistas MAD e outras que vocês 
podem imaginar.)
Discordâncias à parte, gramática é um negócio importante e gramática 
se ensina na escola – mas quem, professoras, nos ensina a viver? Porque, 
como dizia o Irmão Lourenço, no schola sed vita – é preciso aprender não 
para a escola, mas para a vida.
Ora, dirão os professores, vida é gramática. De acordo. Vou até mais lon‑
ge: vida é pontuação. A vida de uma pessoa é balizada por sinais orto‑
gráficos. Podemos acompanhar a vida de uma criatura, do nascimento ao 
túmulo, marcando as diferentes etapas por sinais de pontuação.
Infância: a permanente exclamação:
Nasceu! É um menino! Que grande! E como chora! Claro, quem não 
chora não mama!
Me dá! É meu!
Ovo! Uva! Ivo viu o ovo! Ivo viu a uva! O ovo viu a uva!
Olha como o vovô está quietinho, mamãe!
Ele não se mexe, mamãe! Ele nem fala, mamãe!
Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste! Criança – não verás 
nenhum país como este!
Dá agora! Dá agora, se tu és homem! Dá agora, quero ver!

(Moacyr Scliar. Minha mãe não dorme  
enquanto eu não chegar, 1996. Adaptado)

Assinale a alternativa em que há expressão(ões) empregada(s) em sen‑
tido figurado.

a) Oscar Wilde, por exemplo, dizia de George Moore: escreveu excelente 
inglês, até que descobriu a gramática.

b) Aliás, inglês eu não aprendi na escola. Foi lendo as revistas MAD e 
outras que vocês podem imaginar.

c) Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram Dona Maria 
de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensinaram.

d) Ora, dirão os professores, vida é gramática. De acordo. Vou até mais 
longe: vida é pontuação.

e) Simples: tenho em minha biblioteca três livros contendo exclusiva‑
mente citações.

1a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2017)
O problema de São Paulo, dizia o Vinicius, “é que você anda, anda, anda 
e nunca chega a Ipanema”. Se tomarmos “Ipanema” ao pé da letra, a 
frase é absurda e cômica. Tomando “Ipanema” como um símbolo, no 
entanto, como um exemplo de alívio, promessa de alegria em meio à vida 
dura da cidade, a frase passa a ser de um triste realismo: o problema de 
São Paulo é que você anda, anda, anda e nunca chega a alívio algum. O 
Ibirapuera, o parque do Estado, o Jardim da Luz são uns raros respiros 
perdidos entre o mar de asfalto, a floresta de lajes batidas e os Corcova‑
dos de concreto armado.
O paulistano, contudo, não é de jogar a toalha – prefere estendê‑la e 
se deitar em cima, caso lhe concedam dois metros quadrados de chão. 
É o que vemos nas avenidas abertas aos pedestres, nos fins de semana: 
basta liberarem um pedacinho do cinza e surgem revoadas de patina‑
dores, maracatus, big bands, corredores evangélicos, góticos satanistas, 
praticantes de ioga, dançarinos de tango, barraquinhas de yakissoba e 
barris de cerveja artesanal.
Tenho estado atento às agruras e oportunidades da cidade porque, de‑
pois de cinco anos vivendo na Granja Viana, vim morar em Higienópolis. 
Lá em Cotia, no fim da tarde, eu corria em volta de um lago, desviando 
de patos e assustando jacus. Agora, aos domingos, corro pela Paulista 
ou Minhocão e, durante a semana, venho testando diferentes percursos. 
Corri em volta do parque Buenos Aires e do cemitério da Consolação, 
ziguezagueei por Santa Cecília e pelas encostas do Sumaré, até que, na 
última terça, sem querer, descobri um insuspeito parque noturno com 
bastante gente, quase nenhum carro e propício a todo tipo de atividades: 
o estacionamento do estádio do Pacaembu.
(Antonio Prata. O paulistano não é de jogar a toalha. Prefere estendê‑la 
e deitar em cima. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas. 

Acesso em: 13 abr. 2017. Adaptado)
Assinale a alternativa cuja frase contém palavras empregadas em sentido 
figurado, no contexto em que se encontram.

a) Corri em volta do parque Buenos Aires e do cemitério da Consola‑
ção...

b) O Ibirapuera, o parque do Estado, o Jardim da Luz são uns raros res‑
piros perdidos entre o mar de asfalto...

c) ... parque noturno com bastante gente, quase nenhum carro e propí‑
cio a todo tipo de atividades...

d) Lá em Cotia, no fim da tarde, eu corria em volta de um lago, desvian‑
do de patos...

e) É o que vemos nas avenidas abertas aos pedestres, nos fins de semana...
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2o DIA

GABARITO
DAS QUESTÕES:
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1a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2017)
Na sequência numérica 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129, ..., mantida a ordem 
preestabelecida, o próximo elemento é

a) 273.
b) 257.

c) 249.
d) 281.

e) 265.

2a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2017)
O crime denominado “petrechos de falsificação” (CP, art.  294) tem a 
pena aumentada, de acordo com o art. 295 do CP, se

a) praticado com intuito de lucro.
b) cometido em detrimento de órgão público ou da administração indi‑

reta.
c) a vítima for menor de idade, idosa ou incapaz.
d) causar expressivo prejuízo à fé pública.
e) o agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo‑se 

do cargo.

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

NCIDÊNCIA DE ARTIGOS MAIS COBRADOS:
	M Art. 293 do CP
	M Art. 294 do CP
	M Art. 295 do CP

	M Art. 296 do CP
	M Art. 297 do CP

Quantas vezes já caiu na Prova? 

M 4 X OU MAIS M 3 X M 2 X MM 1 X

ASSUNTOS MAIS COBRADOS

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA

M Sistema operacional M Windows M Tela inicial M Área de trabalho

MM Ícones
MM Configurações
M Atalhos
MM Atalhos do Teclado
MM Mouse

CONHECIMENTOS GERAIS – RACIOCÍNIO LÓGICO

M Estruturas lógicas M Sequências lógicas

CONHECIMENTOS EM DIREITO – DIREITO PENAL

CÓDIGO PENAL PARTE ESPECIAL TÍTULO X: Dos Crimes 
Contra a Fé Pública

CAPÍTULO II: Da Falsidade de Títulos e Outros 
Papéis Públicos
CAPÍTULO III: Da Falsidade Documental

QUESTÃOALTERNATIVA CORRETAFUNDAMENTAÇÃO
1abSequências lógicas
2aearts. 294 e 295 do CP
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3o DIA
CONTEÚDO DO DIA:

1a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2018)
De acordo com texto expresso na Constituição da República Federativa 
do Brasil (CRFB/1988), é correto afirmar que a lei

a) assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente 
para sua utilização.

b) penal sempre retroagirá, seja para beneficiar ou não o réu.
c) regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a perda 

de bens.
d) poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito.
e) deverá punir ato atentatório a liberdades com penas restritivas de 

direito.

2a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2018)
A respeito das causas de impedimento e suspeição do juiz, de acordo 
com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

a) Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes 
que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou 
colateral, até o quarto grau.

b) O juiz será suspeito, podendo ser recusado por qualquer das partes, 
se já tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando‑se 
de fato ou de direito sobre a questão.

c) Ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, que ensejava 
impedimento ou suspeição, não funcionará como juiz o sogro, o pa‑
drasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.

d) O juiz será impedido se for credor ou devedor de qualquer das partes.
e) A suspeição poderá ser reconhecida ou declarada ainda que a parte 

injurie, de propósito, o juiz.

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

INCIDÊNCIA DE ARTIGOS MAIS COBRADOS:
	M Art. 252 do CPP 
	M Art. 253 do CPP
	M Art. 254 do CPP
		MM Art. 255 do CPP
		MM Art. 256 do CPP
		MM Art. 257 do CPP
	M Art. 144 do CPC
	M Art. 145 do CPC
		MM Art. 146 do CPC
	M Art. 152 do CPC
		MM Art. 153 do CPC

	M Art. 154 do CPC
	M Art. 5o da CF
		MM Art. 6o da CF
	M Art. 7o da CF
		MM Art. 8o da CF
	M Art. 12 da CF
		MM Art. 17 da CF
	M Art. 37 da CF
		MM Art. 38 da CF
		MM Art. 39 da CF
	M Art. 40 da CF

Quantas vezes já caiu na Prova? 

M 4 X OU MAIS M 3 X M 2 X MM 1 X

ASSUNTOS MAIS COBRADOS

CONHECIMENTOS EM DIREITO – DIREITO PROCESSUAL PENAL

CÓDIGO DE 
PROCESSO 

PENAL

LIVRO I: Do Processo 
em Geral

TÍTULO VIII: Do Juiz, do Ministério Público, 
do Acusado e Defensor, dos Assistentes e 
Auxiliares da Justiça

CAPÍTULO I: Do Juiz

CAPÍTULO II: Do Ministério Público

CONHECIMENTOS EM DIREITO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL

CÓDIGO DE 
PROCESSO 

CIVIL
PARTE GERAL

LIVRO III: Dos 
Sujeitos do 
Processo

TÍTULO IV: 
Do Juiz e dos 
Auxiliares da 
Justiça

CAPÍTULO II: Dos Impedimentos e da Suspeição

CAPÍTULO III: Dos 
Auxiliares da Justiça

SEÇÃO I: Do Escrivão, do 
Chefe de Secretaria e do 
Oficial de Justiça

CONHECIMENTOS EM DIREITO – DIREITO CONSTITUCIONAL

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL

TÍTULO II: Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais

CAPÍTULO I: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
CAPÍTULO II: Dos Direitos Sociais
CAPÍTULO III: Da Nacionalidade
CAPÍTULO V: Dos Partidos Políticos

TÍTULO III: Da Organização do Estado
CAPÍTULO VII: Da 
Administração 
Pública

SEÇÃO I: Disposições Gerais

SEÇÃO II: Dos Servidores Públicos

GABARITO
DAS QUESTÕES: QUESTÃOALTERNATIVA CORRETAFUNDAMENTAÇÃO

1acart. 5o da CF
2acarts. 252 a 256 do CPP
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4o DIA

GABARITO
DAS QUESTÕES:

CONTEÚDO DO DIA:

1a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2018)
Arceus Cipriano foi processado criminalmente sob a acusação de come‑
timento de crime contra a administração pública e pelos mesmos fatos 
também foi demitido do cargo público que ocupava. Contudo, na seara 
criminal, logrou êxito em comprovar que não foi o autor dos fatos, tendo 
sido absolvido por esse fundamento, na instância criminal. Diante disso, 
assinale a alternativa correta, nos termos do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo.

a) A demissão é nula porque a Administração Pública não deveria ter 
processado administrativamente Arceus e proferido decisão demissó‑
ria antes do trânsito em julgado da sentença no processo criminal.

b) Arceus poderá pedir o desarquivamento e a revisão da decisão admi‑
nistrativa que o demitiu, utilizando como documento novo a sentença 
absolutória proferida no processo criminal.

c) Arceus terá direito à reintegração ao serviço público, no cargo que 
ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, mediante sim‑
ples comprovação do trânsito em julgado da decisão absolutória no 
juízo criminal.

d) Se a absolvição criminal ocorreu depois do prazo de interposição do 
recurso da decisão demissória proferida no processo administrativo, 
não será possível Arceus valer‑se da sentença criminal para buscar a 
anulação da demissão.

e) Como a responsabilidade administrativa é independente da civil e da 
criminal, a absolvição de Arceus Cipriano na justiça criminal em nada 
altera decisão proferida na esfera administrativa.

2a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2017)
Escrevente Técnico Judiciário apresenta recurso de multa de trânsito, re‑
cebida por seu esposo, perante o Departamento de Trânsito do Estado de 
São Paulo – DETRAN.
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de 
São Paulo, a conduta descrita é

a) permitida, pois o funcionário pode, excepcionalmente, ser procurador 
ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, quan‑
do se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau.

b) proibida, pois ao funcionário público é vedado peticionar perante 
qualquer repartição pública, não podendo requerer, representar, pedir 
reconsideração ou recorrer de decisões, ainda que em nome próprio.

c) proibida, pois o funcionário público pode exercer o direito de petição 
perante quaisquer repartições públicas, mas somente em nome pró‑
prio, não podendo representar terceiros.

d) indiferente ao Estatuto, que nada prevê em relação à possibilidade 
do funcionário público peticionar, em nome próprio ou de terceiros, 
perante repartições públicas.

e) permitida, pois o Estatuto expressamente permite que o funcionário 
público exerça o direito de petição em nome próprio ou de qualquer 
terceiro.

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

INCIDÊNCIA DE ARTIGOS MAIS COBRADOS:
		MM Art. 239 da Lei no 10.261/1968
	M Art. 240 da Lei no 10.261/1968
	M Art. 241 da Lei no 10.261/1968
	M Art. 243 da Lei no 10.261/1968
	M Art. 245 da Lei no 10.261/1968
		MM Art. 247 da Lei no 10.261/1968
		MM Art. 248 da Lei no 10.261/1968
		MM Art. 250 da Lei no 10.261/1968
	M Art. 253 da Lei no 10.261/1968
	M Art. 254 da Lei no 10.261/1968
	M Art. 256 da Lei no 10.261/1968

		MM Art. 6o da NSCGJ
		MM Art. 27 da NSCGJ
		MM Art. 27‑A da NSCGJ
	M Art. 47 da NSCGJ
	M Art. 49 da NSCGJ
		MM Art. 51 da NSCGJ
		MM Art. 53 da NSCGJ
		MM Art. 54 da NSCGJ
	M Art. 55 da NSCGJ
	M Art. 57 da NSCGJ
		MM Art. 58 da NSCGJ

Quantas vezes já caiu na Prova? 

M 4 X OU MAIS M 3 X M 2 X MM 1 X

ASSUNTOS MAIS COBRADOS

CONHECIMENTOS EM DIREITO – DIREITO ADMINISTRATIVO

LEI No 10.261, 
DE 28-10-1968

TÍTULO V: Dos Direitos e Vantagens 
em Geral CAPÍTULO VII: Do Direito de Petição

TÍTULO VI: Dos Deveres, Das 
Proibições e das Responsabilidades

CAPÍTULO I: Dos Deveres e das 
Proibições

SEÇÃO I: Dos Deveres
SEÇÃO II: Das Proibições

CAPÍTULO II: Das Responsabilidades

TÍTULO VII: Das Penalidades, da 
Extinção da Punibilidade e das 
Providências Preliminares

CAPÍTULO I: Das Penalidades e de sua Aplicação

CONHECIMENTOS EM DIREITO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

NORMAS DA 
CORREGEDORIA-GERAL 

DA JUSTIÇA

CAPÍTULO II: Da Função 
Correcional

SEÇÃO I: Das 
Atribuições

SUBSEÇÃO I: Da Corregedoria 
Permanente e das Correições Ordinárias, 
Extraordinárias e Visitas Correcionais

CAPÍTULO III: Dos 
Ofícios de Justiça em 
Geral

SEÇÃO I: Disposições Iniciais

SEÇÃO V: Do Sistema 
Informatizado Oficial

SUBSEÇÃO I: Disposições Gerais
SUBSEÇÃO II: Da Segurança do Sistema
SUBSEÇÃO III: Do Cadastramento, 
Movimentação e Controle Eletrônico de 
Processos e Incidentes Processuais

QUESTÃOALTERNATIVA CORRETAFUNDAMENTAÇÃO
1acart. 250 da Lei no 10.261/1968
2aaarts. 240 e 243 da Lei no 10.261/1968
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5o DIA

GABARITO
DAS QUESTÕES:

CONTEÚDO DO DIA:

1a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2018)
Quem assiste a “Tempo de Amar” já reparou no português extremamen‑
te culto e correto que é falado pelos personagens da novela. Com frases 
que parecem retiradas de um romance antigo, mesmo nos momentos 
mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita.
Ao UOL, o autor da novela, Alcides Nogueira, diz que o linguajar de seus 
personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. “Não tenho 
nada contra a linguagem coloquial, ao contrário. Acho que a língua deve 
ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um por‑
tuguês bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da 
trama. Fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco 
mais dessa sintaxe poucas vezes usada atualmente”.
O escritor, que assina o texto da novela das 18h ao lado de Bia Corrêa 
do Lago, conta que a decisão de imprimir um português erudito à trama 
foi tomada por ele e apoiada pelo diretor artístico, Jayme Monjardim. Ele 
revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando, 
inclusive, o dicionário. “Muitas vezes é preciso recorrer às gramáticas. No 
início, o uso do coloquial era tentador. Aos poucos, a escrita foi ficando 
mais fácil”, afirma Nogueira, que também diz se inspirar em grandes 
escritores da literatura brasileira e portuguesa, como Machado de Assis 
e Eça de Queiroz.
Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o pú‑
blico a mergulhar na época da trama de modo profundo e agradável. 
Compartilhou‑lhe o sentimento Jayme Monjardim, que também explica 
que a estética delicada da novela foi pensada para casar com o texto. “É 
uma novela que se passa no fim dos anos 1920, então tudo foi pensado 
para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. 
Acho que isso é importante para que o telespectador consiga se sentir 
em outra época”, diz.

(Guilherme Machado. UOL.  
https://tvefamosos.uol.com.br. 15‑11‑2017. Adaptado)

De acordo com o texto, entende‑se que as formas linguísticas empre‑
gadas na novela

a) correspondem a um linguajar que, apesar de ser antigo, continua em 
amplo uso na linguagem atual.

b) divergem dos usos linguísticos atuais, caracterizados pela adoção de 
formas mais coloquiais.

c) estão associadas ao coloquial, o que dá mais vivacidade à linguagem 
e desperta o interesse do público.

d) harmonizam‑se com a linguagem dos dias atuais porque deixam de 
lado os usos corretos e formais.

e) constituem usos comuns na linguagem moderna, porém a maior parte 
das pessoas não os entende.

2a Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2017)
Nos termos da Lei Federal no 13.146/2015, a pessoa com deficiência

a) poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, 
tratamento ou institucionalização forçada, mediante prévia avaliação 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

b) em situação de curatela, não terá participação na obtenção de con‑
sentimento para a prática dos atos da vida civil, pois, em tal circuns‑
tância, não possui qualquer capacidade civil.

c) está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, 
a fim de que sejam construídos ambientes de trabalho acessíveis e 
inclusivos.

d) somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e escla‑
recido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, res‑
guardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais 
cabíveis.

e) e seu acompanhante ou atendente pessoal têm direito à prioridade 
na tramitação processual e nos procedimentos judiciais em que forem 
partes ou interessados.

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

INCIDÊNCIA DE ARTIGOS MAIS COBRADOS:
		MM Art. 4o da Lei no 13.146/2015
		MM Art. 9o da Lei no 13.146/2015

		MM Art. 11 da Lei no 13.146/2015
		MM Art. 13 da Lei no 13.146/2015

Quantas vezes já caiu na Prova? 

M 4 X OU MAIS M 3 X M 2 X MM 1 X

ASSUNTOS MAIS COBRADOS

CONHECIMENTOS EM DIREITO – DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

LEI No 13.146, 
DE 6-7-2015

LIVRO I: Parte 
Geral

TÍTULO I: Disposições 
Preliminares

CAPÍTULO II: Da 
Igualdade e da não 
Discriminação

SEÇÃO ÚNICA: Do 
Atendimento Prioritário

TÍTULO II: Dos Direitos 
Fundamentais CAPÍTULO I: Do Direito à Vida

LÍNGUA PORTUGUESA

M Interpretação 
de texto

M Compreensão e 
interpretação

M Interpretação subjetiva

M Interpretação 
objetiva

M Vocabulário
Palavras‑chave
M Ideias‑chave

Gramática
Raciocínio lógico verbal

QUESTÃOALTERNATIVA CORRETAFUNDAMENTAÇÃO
1abIdeias‑chave
2adarts. 4o, 9o, 11 e 13 da Lei no 13.146/2015
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PORTUGUÊS
1ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2015)
Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas: Abracadabra. Eu‑
reca. Bingo. Outras são promíscuas (embora prefiram a palavra “gregária”): 
estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por.
Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união 
estável com a palavra rio – você dificilmente verá caudaloso andando por 
aí acompanha da de outra pessoa. O mesmo vale para frondosa, que está 
sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbia 
o adjetivo apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano, assim como nada é 
crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveita‑
da. Algumas palavras estão numa situação pior, como calculista, que vive em 
constante ménage (*), sempre acompanhada de assassino, frio e e.
Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um 
hífen – quando têm hífen elas não são casadas, são siamesas. Casamento 
acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor, 
outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos 
nobres (a palavra engano, por exemplo, só está com ledo por pena – sabe 
que ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura 
do campeonato).
Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo 
do casamento entre pessoas. Tem sempre uma palavra que ama mais. A pala‑
vra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, 
mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada 
da noite: grande, comprido, branco, vermelho – e caudaloso fica lá, sozinho, 
em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no prato.
Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras 
palavras. Esbarrou com o abraço que, por sua vez, estava farto de sair 
com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo 
que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi em Manuel de Barros. Talvez 
pra isso sirva a poesia, pra desfazer ledos enganos em prol de encontros 
mais frondosos.

(Gregório Duvivier, Abraço caudaloso. Disponível em:  
http://www1.folha.uol.com.br/. Acesso em: 2 fev. 2015. Adaptado)

(*) ménage: coabitação, vida em comum de um casal, unido legitimamente 
ou não.
A partir da ideia de que palavras “são pessoas”, o autor atribui às palavras 
caracterização própria de humanos. É correto afirmar que, nesse procedimen‑
to, ele emprega

a) palavras de gíria de jovens.
b) palavras em sentido figurado
c) palavras ainda não dicionarizadas.
d) termos de uso regional
e) expressões de vocabulário técnico

2ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2017)
O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no 
meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater‑lhe no rosto e 
entrar‑lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma 
mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir – era tão bom. 
A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros.
E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar bem alto, mais alto 
que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida! Como deixava 
a garganta seca.
A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio‑dia tornara‑se quente e 
árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacien‑
temente juntava.
Não sabia como e por que, mas agora se sentia mais perto da água, pressen‑
tia‑a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a 
estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando.
O instinto animal dentro dele não errara: na curva inesperada da estrada, 
entre arbustos estava... o chafariz de pedra, de onde brotava num filete a 
água sonhada.
O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a 
chegar ao chafariz de pedra, antes de todos.
De olhos fechados entreabriu os lábios e colou‑os ferozmente no orifício de 
onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito 
até a barriga.

Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se 
saciar. Agora podia abrir os olhos.
Abriu‑os e viu bem junto de sua cara dois olhos de estátua fitando‑o e viu que 
era a estátua de uma mulher e que era da boca da mulher que saía a água.
E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de 
pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra.
Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia‑se intrigado. Olhou a estátua 
nua.
Ele a havia beijado.
Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e 
tomou‑lhe o corpo todo estourando pelo rosto em brasa viva.
(Clarice Lispector, O primeiro beijo. Felicidade clandestina. Adaptado)
Assinale a alternativa cuja frase contém apenas palavras empregadas em 
sentido próprio.

a) O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no 
meio da garotada em algazarra...

b) Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até 
se saciar.

c) ... deixava a brisa fresca bater‑lhe no rosto e entrar‑lhe pelos cabelos com 
dedos longos...

d) ... e seus olhos saltavam para fora da janela, procurando a estrada, pene‑
trando entre os arbustos...

e) Sofreu um tremor que [...] se iniciou bem dentro dele e tomou‑lhe o corpo 
todo estourando pelo rosto em brasa viva.

GABARITO DAS QUESTÕES:

QUESTÃO ALTERNATIVA 
CORRETA FUNDAMENTAÇÃO

1ª b Funções da linguagem
2ª a Funções da linguagem

MATEMÁTICA
1ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2015)
Para a montagem de molduras, três barras de alumínio deverão ser cortadas 
em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível, de modo que 
não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem 1,5 m, 2,4 m e 3 
m, então o número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas 
com os pedaços obtidos é

a) 3.
b) 6.
c) 4.

d) 5.
e) 7.

2ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2017)
Em um pequeno mercado, o dono resolveu fazer uma promoção. Para tan‑
to, cada uma das 3 caixas registradoras foi programada para acender uma 
luz, em intervalos de tempo regulares: na caixa 1, a luz acendia a cada 
15 minutos; na caixa 2, a cada 30 minutos; e na caixa 3, a luz acendia 
a cada 45 minutos. Toda vez que a luz de uma caixa acendia, o cliente 
que estava nela era premiado com um desconto de 3% sobre o valor da 
compra e, quando as 3 luzes acendiam, ao mesmo tempo, esse desconto 
era de 5%. Se, exatamente às 9 horas de um determinado dia, as luzes 
das 3 caixas acenderam ao mesmo tempo, então é verdade que o número 
máximo de premiações de 5% de desconto que esse mercado poderia ter 
dado aos seus clientes, das 9 horas às 21 horas e 30 minutos daquele 
dia, seria igual a

a) 8.
b) 10.
c) 21.

d) 27.
e) 33.

GABARITO DAS QUESTÕES:

QUESTÃO ALTERNATIVA 
CORRETA FUNDAMENTAÇÃO

1ª d
Máximo divisor comum (MDC) e 

unidades de comprimento

2ª d
Mínimo múltiplo comum (MMC) e 

unidades de tempo

TESTE SEU CONHECIMENTO
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INFORMÁTICA
1ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2014)
Um arquivo gravado na área do Microsoft Windows 7, em sua configuração 
original, que é sempre exibida na tela quando você liga o computador e inicia 
o Windows, é encontrado

a) na Área de Trabalho.
b) nas Bibliotecas.
c) nos Documentos.

d) na Caixa de Entrada.
e) em Downloads.

2ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2018)
A seguir, é apresentada uma parte do Explorador de Arquivos do Windows 
10.

A seta para cima presente antes da Barra de Endereço se destina a

a) levar à tela seguinte.
b) levar ao nível acima do atual, ou seja, Este Computador.
c) desfazer a última ação realizada.
d) levar à tela anterior.
e) levar ao nível abaixo do atual Downloads, se existir.

GABARITO DAS QUESTÕES:

QUESTÃO ALTERNATIVA 
CORRETA FUNDAMENTAÇÃO

1ª a Área de trabalho
2ª b Explorador de arquivos

RACIOCÍNIO LÓGICO
1ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2014)
Na sequência (10; 11; 12; 13; 100; 110; 120; 130; 1 000; 1 100; 1 200; 1 
300; 10 000; …), a diferença entre o menor número de 7 algarismos e o 
maior número de 6 algarismos é igual a

a) 97 000.
b) 97 0000.

c) 87 000.
d) 870 000.

e) 1 130 000.

2ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2015)
Mantendo‑se a regularidade da sequência numérica – 3, 1, – 5, 3, – 7, 5, …, 
os dois próximos elementos dessa sequência serão, respectivamente.

a) – 10 e 6.
b) – 9 e 7.

c) – 11 e 5.
d) – 12 e 4.

e) – 13 e 3.

GABARITO DAS QUESTÕES:

QUESTÃO ALTERNATIVA 
CORRETA FUNDAMENTAÇÃO

1ª d Sequências lógicas
2ª b Sequências lógicas

DIREITO PENAL
1ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2015)
O crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) tem pena aumentada de sexta 
parte se

a) cometido por motivo egoístico.
b) a vítima sofre vultoso prejuízo.
c) o agente aufere lucro.
d) o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo‑se do cargo.
e) cometido com o fim de produzir prova em processo penal.

2ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2018)
No tocante às infrações previstas nos artigos 307, 308 e 311‑A, do Código 
Penal, assinale a alternativa correta.

a) A conduta de atribuir a terceiro falsa identidade é penalmente atípica, 
sendo crime apenas atribuir a si próprio identidade falsa.

b) O crime de fraude em certames de interesse público configura‑se pela 
divulgação de conteúdo de certame, ainda que não sigiloso.

c) O crime de fraude em certames de interesse público prevê a figura quali‑
ficada, se dele resulta dano à administração pública.

d) A conduta de ceder o documento de identidade a terceiro, para que dele 
se utilize, é penalmente atípica, sendo crime apenas o uso, como próprio, 
de documento alheio.

e) O crime de fraude em certames de interesse público é próprio de funcio‑
nário público.

GABARITO DAS QUESTÕES:

QUESTÃO ALTERNATIVA 
CORRETA FUNDAMENTAÇÃO

1ª d arts. 294 a 297, 299 e 311‑A do CP
2ª c arts. 307, 308 e 311‑A do CP

DIREITO PROCESSUAL PENAL
1ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2015)
No que concerne à estruturação da defesa de acusados em juízo criminal, é 
correto afirmar (CPP, art. 263):

a) o acusado que é Advogado pode apresentar defesa “em nome próprio”, 
sem necessidade de constituição de outro profissional.

b) o acusado que não constituir Advogado será obrigatoriamente defendido 
por Procurador Municipal ou Estadual.

c) o Juiz não pode indicar Advogado de forma compulsória a um acusado, 
que sempre tem o direito inalienável de articular a própria defesa, ainda 
que não seja habilitado para tanto.

d) se for indicado um Defensor Público ao acusado, este não pode descons‑
tituí‑lo para nomear um profissional de sua confiança.

e) apenas nos crimes mais graves o acusado deve obrigatoriamente ser as‑
sistido por Advogado, podendo articular a própria defesa, mesmo sem 
habilitação, nos casos em que não está em risco sua liberdade.

2ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2017)
Sobre a ação penal, é correto afirmar:

a) não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, ainda que 
esta não seja intentada no prazo legal.

b) ao ofendido, ou a quem tenha qualidade para representá‑lo, caberá inten‑
tar a ação penal pública que dependa de representação do ofendido.

c) a queixa contra qualquer dos autores do crime somente obrigará o pro‑
cesso de todos nos casos de crimes hediondos.

d) o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 
dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os au‑
tos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado.

e) o Ministério Público poderá desistir da ação penal apenas nos casos em 
que as provas sejam de difícil produção.

GABARITO DAS QUESTÕES:

QUESTÃO ALTERNATIVA 
CORRETA FUNDAMENTAÇÃO

1ª a arts. 261 a 264 do CPP
2ª d arts. 29, 30, 42, 46 e 48 do CPP

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2018)
Legalmente, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

a) efetuar avaliações, quando for o caso.
b) certificar proposta de autocomposição apresentada por qualquer das par‑

tes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber.
c) manter sob sua guarda e responsabilidade os bens móveis de pequeno 

valor penhorados.
d) auxiliar o juiz na manutenção da ordem.
e) comparecer às audiências ou, não podendo fazê‑lo, designar servidor para 

substituí‑lo.

2ª Questão (Escrevente TJSP – VUNESP – 2015)
Quanto aos atos do juiz, assinale a alternativa correta.

a) São atos meramente ordinatórios, forma pela qual o juiz resolve questão 
incidente, quando praticados em decorrência de juntada de documento 
essencial para o deslinde da causa

 Cronograma TJSP EscreTecJud - 1ª ed.indb   38 Cronograma TJSP EscreTecJud - 1ª ed.indb   38 25/08/2021   15:4425/08/2021   15:44



Cronograma TJ/SP Escrevente Técnico Jurídico – Legislação 41

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, des‑
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem‑estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL.
c	 Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

(EXCERTOS)
.............................................................................................

TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual‑
quer natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desu‑
mano ou degradante;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença re‑
ligiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir‑se de obrigação legal a todos imposta e recusar‑se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científi‑
ca e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a ima‑
gem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de fla‑
grante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial;
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal;
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado 
o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de 
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI – todos podem reunir‑se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para 
o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente;
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada 
a de caráter paramilitar;
XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de coopera‑
tivas independem de autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento;
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvi‑
das ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigin‑
do‑se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar‑se ou a perma‑
necer associado;
XXI – as entidades associativas, quando expressamente autori‑
zadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente;
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos nesta Constituição;
XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade com‑
petente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde 
que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pa‑
gamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dis‑
pondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, pu‑
blicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas ativida‑
des desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das 
obras que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais pri‑
vilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será 
regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal 
do de cujus;
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do con‑
sumidor;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor‑
mações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de respon‑
sabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado;

LEGISLAÇÃO
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XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pa‑
gamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direi‑

tos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa 

de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito;
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais;
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e impres‑
critível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpe‑
centes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e 
os que, podendo evitá‑los, se omitirem;
XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de gru‑
pos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e 
o Estado Democrático;
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo 
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de 
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 
outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do 

artigo 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física 
e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;
LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em 
caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei;
LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime po‑
lítico ou de opinião;
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela au‑
toridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla de‑
fesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos;
LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julga‑
do de sentença penal condenatória;
LVIII – o civilmente identificado não será submetido à identifica‑
ção criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;
LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se 
esta não for intentada no prazo legal;
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, 
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei;
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre se‑
rão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família 
do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o 
de permanecer calado, sendo‑lhe assegurada a assistência da 
família e de advogado;
LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por 
sua prisão ou por seu interrogatório policial;
LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autori‑
dade judiciária;
LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a 
lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável 
pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação ali‑
mentícia e a do depositário infiel;
LXVIII – conceder‑se‑á habeas corpus sempre que alguém sofrer 
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liber‑
dade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX – conceder‑se‑á mandado de segurança para proteger di‑
reito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do Poder Público;
LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação le‑

galmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados;

LXXI – conceder‑se‑á mandado de injunção sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacio‑
nalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII – conceder‑se‑á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à 

pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê‑lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação po‑
pular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má‑fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência;
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos;
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LÍNGUA PORTUGUESA
  1.  Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos 

verbais, não verbais, literários e não literários. 
  2. Informações literais e inferências possíveis. 
  3. Ponto de vista do autor. 
  4. Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão. 
  5. Significação contextual de palavras e expressões. 
  6. Sinônimos e antônimos. 
  7. Sentido próprio e figurado das palavras. 
  8.  Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações 

que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção. 

  9. Concordância verbal e nominal. 
  10. Regência verbal e nominal. 
  11. Colocação pronominal. 
  12. Crase. 
  13. Pontuação.

MATEMÁTICA
  1. Operações com números reais. 
  2. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
  3. Razão e proporção. 
  4. Porcentagem. 
  5. Regra de três simples e composta. 
  6. Média aritmética simples e ponderada. 
  7. Juros simples. 
  8. Equações do 1o e 2o graus. 
  9. Sistema de equações do 1o grau. 
  10. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
  11. Sistemas de medidas usuais. 
  12.  Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 

teorema de Pitágoras. 
  13. Resolução de situações‑problema.

INFORMÁTICA
  1.  MS‑Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, 

área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos 
e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com 
o conjunto de aplicativos MS‑Office 2016, ou superior, MS Word 
2016, ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, 
marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle 
de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto.

  2.  MS‑Excel 2016, ou superior: estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração 
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de 
quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 
classificação de dados.

  3.  Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 
mensagens, anexação de arquivos. 

  4.  Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas.

  5.  MS Teams: chats, chamadas de áudio e vídeo, criação de grupos, 
trabalho em equipe: Word, Excel, PowerPoint, SharePoint e 
OneNote, agendamento de reuniões e gravação.
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