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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para responder às questões de 01 a 15.
De certo modo, nós viemos à capital de nossa nação para
trocar um cheque. Quando os arquitetos de nossa república
escreveram as magníficas palavras da Constituição e a Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória para a qual todo americano seria seu herdeiro. Esta
nota era uma promessa de que todos os homens, sim, os
homens negros, como também os homens brancos, teriam
garantidos os direitos inalienáveis de vida, liberdade e a busca
da felicidade. Hoje é óbvio que aquela América não apresentou
esta nota promissória. Em vez de honrar esta obrigação sagrada,
a América deu para o povo negro um cheque sem fundo, um
cheque que voltou marcado com “fundos insuficientes”. Mas
nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível.
Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de
oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque,
um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de
liberdade e a segurança da justiça.
Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu povo que se
dirige ao portal que conduz ao palácio da justiça. No processo
de conquistar nosso legítimo direito, nós não devemos ser
culpados de ações de injustiças. Não vamos satisfazer nossa
sede de liberdade bebendo da xícara da amargura e do ódio.
Nós sempre temos que conduzir nossa luta num alto nível de
dignidade e disciplina. Nós não devemos permitir que nosso
criativo protesto se degenere em violência física. Novamente e
novamente nós temos que subir às majestosas alturas da
reunião da força física com a força de alma. Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à comunidade negra que não
devemos ter uma desconfiança para com todas as pessoas
brancas, muitos de nossos irmãos brancos, como comprovamos
pela presença deles aqui hoje, vieram entender que o destino
deles é amarrado ao nosso destino. Eles vieram perceber que a
liberdade deles é ligada indissoluvelmente à nossa liberdade.
Nós não podemos caminhar sós. Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto o Negro for vítima dos horrores indizíveis da
brutalidade policial. Nós nunca estaremos satisfeitos enquanto
nossos corpos, pesados com a fadiga da viagem, não puderem
ter hospedagem nos motéis das estradas e nos hotéis das cidades. Nós não estaremos satisfeitos enquanto um Negro não
puder votar no Mississipi e um Negro em Nova Iorque acreditar
que ele não tem motivo para votar. Não, não, nós não estamos
satisfeitos e nós não estaremos satisfeitos até que a justiça e a
retidão rolem abaixo como águas de uma poderosa correnteza.
Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e
viverá o verdadeiro significado de sua crença – nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os
homens são criados iguais.
Eu tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas
da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos
dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar
junto à mesa da fraternidade.
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Eu tenho um sonho de que um dia, até mesmo o estado
de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado
em um oásis de liberdade e justiça.
Eu tenho um sonho de que minhas quatro pequenas
crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão
julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter.
Eu tenho um sonho hoje!
(Trecho do Discurso de Martin Luther King. 28/08/1963. Disponível em:
http://www.palmares.gov.br/sites/000/2/download/discursodemartinl
utherking.pdf. Adaptado.)

Questão 01
No primeiro período do texto é possível reconhecer que o
uso da expressão “trocar um cheque” produz, no contexto
em que foi utilizada, um efeito diferente do usual, tal significado é indicado também por meio da expressão:
A) “nós viemos”
B) “nossa nação”
C) “De certo modo”
D) “viemos à capital”

Questão 02
A ocorrência de crase em “nós viemos à capital” apresenta
como justificativa:
A) Composição de uma locução feminina.
B) Fusão de preposição e artigo indefinido.
C) Preposição exigida pelo termo regente seguida de artigo
feminino.
D) Formal verbal pertencente ao modo indicativo associada
à palavra feminina.

Questão 03
Predominantemente, no discurso proferido no texto, é possível reconhecer o emprego da primeira pessoa do plural. Sobre
tal escolha, pode-se afirmar que:
A) Demonstra generalização do discurso.
B) Realça as escolhas pessoais do enunciador.
C) Reflete o tom intimista do público a que se dirige.
D) Promove um distanciamento entre os interlocutores do
discurso.

Questão 04
“Quando os arquitetos de nossa república escreveram as
magníficas palavras da Constituição e a Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória
para a qual todo americano seria seu herdeiro.” (1º§) A partir
da identificação do referente do termo destacado infere-se
que:
A) A nota promissória é reconhecida como herança a partir
dos documentos citados.
B) Os documentos citados no trecho seriam um bem transmitido a todo cidadão americano sem exceção.
C) Há uma relação de proporcionalidade estabelecida que
seria mantida com a substituição de “para a qual” por
“cujo”.
D) A expressão “para a qual” poderia ser substituída por “para
as quais” já que o referente é “Constituição e a Declaração
da Independência”.
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Questão 05

Questão 11

Em “Nós não estaremos satisfeitos enquanto um Negro não
puder votar no Mississipi e um Negro em Nova Iorque acreditar que ele não tem motivo para votar.” (2º§). A expressão
destacada formada pela forma verbal “puder” antecedida do
vocábulo “não” indica a negativa de:
A) Presente histórico.
B) Fato não concluído.
C) Possibilidade de um fato.
D) Fato que seria consequência de outro.

Estabelecendo relação com a questão anterior, indique nos
trechos a seguir o termo assinalado que possui a mesma
função sintática exercida pela oração destacada indicada
anteriormente.
A) “Esta nota era uma promessa [...]”
B) “[...] a liberdade deles é ligada indissoluvelmente a nossa
liberdade.”
C) “Hoje é óbvio que aquela América não apresentou esta
nota promissória.”
D) “Não, não, nós não estamos satisfeitos e nós não estaremos satisfeitos [...]”

Questão 06
Em “Eu tenho um sonho [...]” (2º§), apresenta-se alteração na
escolha da pessoa do discurso em que o texto é apresentado
em relação à escolha inicial. Sabendo-se que há várias formas
de impessoalizar a linguagem textual, indique a alternativa
em que isso ocorre, sem que haja prejuízo da adequação gramatical, em uma possível reescrita para o trecho destacado.
A) Terei um sonho [...]
B) Temos um sonho [...]
C) Eu tenho o sonho [...]
D) Um sonho tenho tido [...]

Questão 07
De acordo com o texto apresentado, é possível reconhecer
que são empregados alguns recursos com o objetivo de
envolver o interlocutor, tais como:
A) Emoção e ineditismo.
B) Emoção e objetividade.
C) Ineditismo e encadeamento lógico.
D) Objetividade e observação da realidade.

Questão 08
O uso de palavras de ligação diferentes entre os complementos verbais e verbos pode acarretar em mudanças de
sentido. São formas verbais destacadas que possuem outras
possibilidades de regência em contextos diferentes, EXCETO:
A) “Nós viemos à capital”
B) “para trocar um cheque”
C) “eles estavam assinando”
D) “escreveram as magníficas”

Questão 09
Do ponto de vista sintático do enunciado, indique a alternativa cuja classificação do termo destacado está correta.
A) “Nós nos recusamos a acreditar” / aposto
B) “que há capitais insuficientes” / predicativo do sujeito
C) “Hoje é óbvio que aquela América” / adjunto adnominal
D) “Assim nós viemos trocar esse cheque,” / sujeito da oração

Questão 10
“Nossa nova e maravilhosa combatividade mostrou à
comunidade negra que não devemos ter uma desconfiança
para com todas as pessoas brancas, [...]” (2º§) Pode-se
afirmar que o trecho destacado classifica-se em relação ao
período que constitui como uma oração:
A) Principal.
B) Coordenada aditiva.
C) Subordinada objetiva direta.
D) Subordinada substantiva subjetiva.
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Questão 12
Fonemas equivalentes podem apresentar letras diferentes na
escrita como é o caso de “cheque” e “xícara” – vocábulos
empregados no texto. O contrário também pode ocorrer, em
que fonemas diferentes podem ser escritos com as mesmas
letras. Considerando a informação anterior, assinale, a seguir,
o grupo de palavras em que há correção ortográfica em todos
os vocábulos.
A) madeixa, gueixa, faixa
B) enchada, achado, charco
C) beringela, engenheiro, viagem
D) presságio, expressão, quossiente

Questão 13
Considerando o contexto, pode-se afirmar que a expressão
destacada em “Mas há algo que eu tenho que dizer ao meu
povo que se dirige ao portal que conduz ao palácio da
justiça.” (2º§) pode ser compreendida como:
A) Finalidade.
B) Relevância.
C) Necessidade.
D) Obrigatoriedade.

Questão 14
“Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo da
xícara da amargura e do ódio.” (2º§) Sobre o emprego da
conjunção “e” no trecho destacado, é correto afirmar que:
A) Conecta orações independentes sintaticamente.
B) Integra e liga orações coordenadas assindéticas.
C) Constitui coordenação entre ideias articuladas e excludentes.
D) Conecta expressões que exercem função sintática semelhante.

Questão 15
Em discursos proferidos oralmente, alguns recursos para
enfatizar as ideias como gestos e expressões faciais podem
ser utilizados. No texto escrito, algumas marcas gráficas
podem exercer este papel, tal como se observa no texto,
por meio de:
I. Repetição de vocábulos.
II. Marcadores conversacionais.
III. Manutenção do foco narrativo.
IV. Uso do ponto de exclamação no final do texto.
Está correto o que se afirma em
A) I, II, III e IV.
B) I e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
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NOÇÕES DE DIREITO
Questão 16
A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)
traz as normas mais importantes e caras ao Estado Democrático de Direito brasileiro, apresentando direitos e garantias fundamentais do cidadão. Sobre os remédios constitucionais, analise as afirmativas a seguir.
I. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder.
II. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 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.
III. Conceder-se-á habeas data 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; bem como para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo.
IV. 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 nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Nos termos da CRFB, está correto o que se afirma em
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.

Questão 17
A Constituição do Estado de Minas Gerais trata, dentre outros
assuntos, dos servidores do Estado; das funções de poder; e,
das funções essenciais à Justiça. Diante do exposto, analise as
afirmativas a seguir.
I. Fica assegurado ao servidor público civil o direito à assistência
gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e aos dependentes, desde o nascimento até os quatro anos de idade.
II. O Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a que incumbe a orientação jurídica, a
representação judicial e a defesa gratuita, em todos os
graus, dos necessitados.
III. Em caso de urgência ou de interesse público relevante será
feita convocação de sessão extraordinária da Assembleia
Legislativa, pelo Governador do Estado, com a aprovação
da maioria dos membros da Assembleia Legislativa.
IV. Compete privativamente ao Governador do Estado decretar intervenção em Município do Estado e nomear
interventor.
Nos termos da Constituição do Estado de Minas Gerais,
está correto o que se afirma apenas em
A) I e II.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.
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Questão 18
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi
aprovada através da Resolução nº 217 da ONU, em 10 de
dezembro de 1948. Sobre a DUDH, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra
tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à
proteção da Lei.
( ) Toda pessoa tem o direito de livremente circular e
escolher a sua residência no interior de um Estado.
Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que
se encontra, incluindo o seu; bem como o direito de
regressar ao seu país.
( ) Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de
consciência e de religião; este direito implica a liberdade
de mudar de religião ou de convicção, assim como a
liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho
ou em comum, tanto em público quanto em privado, pelo
ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
( ) Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de
expressão, o que implica o direito de não ser inquietado
pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir,
sem consideração de fronteiras, informações e ideias
por qualquer meio de expressão.
A sequência está correta em
A) V, V, V, V.
B) V, V, F, F.
C) F, F, V, F.
D) F, F, F, V.

Questão 19
Em relação ao Código de Ética dos Servidores da Justiça
Militar do TJM-MG – Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais, que é tratado na Resolução do Tribunal Pleno, nº
183, de 12 de dezembro de 2017, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) É dever dos servidores da Justiça Militar de Minas Gerais
abster-se de realizar atividade de interesse pessoal no
horário do expediente.
B) Dentre os seus objetivos está o de estabelecer princípios e
normas de conduta ética aplicáveis aos servidores da Justiça
Militar de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições,
sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares.
C) Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito
público ou privado, ou entidade regularmente constituída, é
parte legítima para representar, perante a Comissão de
Ética da Justiça Militar de Minas Gerais, sobre violação a
dispositivo do Código de Ética dos Servidores da Justiça
Militar.
D) É vedado ao servidor da Justiça Militar de Minas Gerais
solicitar ou receber, para si ou para outrem, recompensa,
vantagem ou benefício de qualquer natureza, mesmo
que tenham valor irrisório, ou não possuam valor comercial, de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
direta ou indiretamente interessadas em decisão relacionada às suas atribuições de servidor da Justiça Militar
de Minas Gerais.
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Questão 20

Questão 22

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) apresenta o conjunto de normas mais notáveis do Direito brasileiro. Em relação às normas constantes da CRFB, analise as
afirmativas a seguir.
I. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os
pais na velhice, carência ou enfermidade.
II. O prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez por igual período.
III. O servidor público civil pode se filiar a um sindicato.
IV. A Constituição da República veda a acumulação remunerada
de cargos públicos, como regra, sendo permitida a acumulação de dois cargos, ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver
compatibilidade de horários.
Nos termos da CRFB, está correto o que se afirma em
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.

Sobre a Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, que dispõe sobre
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Minas Gerais, analise as afirmativas a seguir.
I. O funcionário gozará, obrigatoriamente, por ano, trinta dias
corridos de férias, observada a escala que for organizada de
acordo com conveniência do serviço, não sendo permitida
a acumulação de férias.
II. O funcionário poderá ser licenciado por motivo de doença
em pessoa de sua família.
III. O funcionário gozará férias-prêmio correspondente a quinquênio de efetivo exercício em cargos estaduais na base de
quatro meses por quinquênio.
IV. Estágio probatório é o período de dois anos de efetivo
exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso
em que serão apurados idoneidade moral, assiduidade,
disciplina e eficiência.
Está correto o que se afirma apenas em
A) I e II.
B) II e IV.
C) I, III e IV.
D) II, III e IV.

Questão 21
Sobre a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001 do
Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre Organização e
Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, marque V para
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do TJM-MG – Tribunal de Justiça
Militar de Minas Gerais será exercida pela Assembleia
Legislativa, na forma definida em seu Regimento Interno.
( ) Classificam-se como de entrância especial as comarcas
que têm cinco ou mais varas instaladas, nelas compreendidas as dos Juizados Especiais, e população igual ou
superior a cento e trinta mil habitantes; de primeira
entrância as que têm apenas uma vara instalada; e, de
segunda entrância as que não se enquadram nas definições anteriores.
( ) Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em Lei e
as ações judiciais contra os atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a
vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais
e da graduação de praças.
( ) Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar, titular e
cooperador, processar e julgar, singularmente, os crimes
militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra
atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, Permanente e Especial, sob a presidência do Juiz de
Direito, processar e julgar os demais crimes militares definidos em Lei.
A sequência está correta em
A) V, V, V, V.
B) F, F, V, V.
C) V, V, F, F.
D) F, F, F, F.
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Questão 23
Estamos em meio a uma transição de normas sobre as
licitações públicas, proporcionada com a publicação da Lei
nº 14.133/21. Sobre as modalidades licitatórias e suas
definições, analise as afirmativas a seguir.
I. Concurso: é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes
de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de quarenta e cinco dias.
II. Pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição
de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento
poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
III. Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista
no Art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior
ao valor da avaliação.
IV. Diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração
Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de
desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender
às suas necessidades, devendo, os licitantes, apresentar
proposta final após o encerramento dos diálogos.
São modalidades licitatórias tratadas na Lei nº 8.666/93
apenas
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) III e IV.
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Questão 24

Questão 27

Sobre o Regimento Interno do TJM-MG – Tribunal de
Justiça Militar de Minas Gerais, tratado na Resolução do
seu Tribunal Pleno nº 167, de 05 de maio de 2016, é
INCORRETO afirmar que:
A) Cabe ao Presidente do TJM-MG dirigir os trabalhos do
Tribunal, presidir as sessões do Tribunal Pleno e exercer
a função de Ouvidor da Justiça Militar.
B) A Corregedoria de Justiça Militar é órgão de orientação,
fiscalização e correição do primeiro grau e de controle da
polícia judiciária militar, com atribuições em todo o
território do Estado de Minas Gerais
C) O Tribunal terá, em seus cargos de direção, um Presidente,
um Vice-Presidente e um Corregedor da Justiça Militar;
cabendo ao Tribunal o tratamento de “egrégio”; às Câmaras
o de “colenda”; e aos seus membros o de “excelência”.
D) O Colar do Mérito Judiciário Militar se destina a agraciar os
magistrados deste Tribunal, bem como as pessoas físicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado
relevantes serviços à Justiça Militar estadual ou à sociedade,
sendo concedido, a cada biênio, nos anos ímpares, tendo o
Presidente do TJM-MG como o seu chanceler.

Kill é um comando utilizado nos Sistemas Linux para enviar
sinais a um comando/programa; ao ser empregado sem
parâmetros, enviará um sinal de término ao processo executado. Sabe-se que o comando killall finaliza um processo
através de seu nome e pode ser usado com parâmetros/opções. Considerando a seguinte sintaxe: “killall -q [sinal] processo”, a opção “-q” significa que:
A) Ignora a existência do processo.
B) Pede confirmação sobre finalização do processo.
C) Retorna, se o sinal for enviado com sucesso ao processo.
D) Finaliza a execução do killall somente após concluir todos
os processos.

Questão 25
Acerca da Lei nº 14.133/21 – Lei de Licitações e Contratos
Administrativos – analise as situações indicadas a seguir.
I. Compras por encomenda e locação.
II. Concessão e permissão de uso de bens públicos.
III. Alienação e concessão de direito real de uso de bens; e,
contratações de tecnologia da informação e de comunicação.
IV. Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais
especializados; e, obras e serviços de arquitetura e
engenharia.
Podemos afirmar que a Lei nº 14.133/21 deverá ser aplicada
nas situações
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 26
A camada de transporte do Modelo de Referência OSI objetiva prover a comunicação fim a fim entre os processos de
aplicação, tendo como algumas funcionalidades: serviço de
datagramas; serviço de circuito virtual; identificação de
processos; etc. Sabe-se que dois protocolos se destacam
nesta camada; assinale-os.
A) TCP (Transmission Control Protocol); HTTP (Hypertext Transfer
Protocol)
B) TCP (Transmission Control Protocol); UDP (User Datagram
Protocol)
C) UDP (User Datagram Protocol); HTTP (Hypertext Transfer
Protocol)
D) HTTP (Hypertext Transfer Protocol); FTP (File Transfer
Protocol)

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE ANALISTA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (M) – TIPO 1 – BRANCA

Questão 28
Considerando o Guia PMBOK® 6 “projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único”. Uma das áreas de conhecimento se refere ao
gerenciamento do escopo. São considerados processos do
gerenciamento do escopo, EXCETO:
A) Criar a EAP.
B) Validar o Escopo.
C) Coletar os Requisitos.
D) Gerenciar o Conhecimento do Projeto.

Questão 29
Segundo o Guia PMBOK® 6, alguns termos-chave são empregados para identificar informações e dados do projeto.
“Observações e medições em estado bruto, identificadas durante a execução das atividades de realização dos trabalhos
do projeto se referem a ___________________ de desempenho do trabalho.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) dados
B) controles
C) relatórios
D) informações

Questão 30
De acordo com a Segurança da Informação, são considerados
modelos de ataque:
A) Modificação; Fixação.
B) Fabricação; Divulgação.
C) Interceptação; Utilização.
D) Interrupção; Interceptação.

Questão 31
Considerando o ITIL (Information Technology Infrastructure
Library) ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da
Informação, versão 3, lançada em maio de 2007, alguns conceitos foram revistos e atualizados, com foco em serviços. São
consideradas unidades organizacionais especializadas na
execução de determinados tipos de atividades e responsáveis
pela produção de um conjunto específico de produto:
A) Papéis.
B) Funções.
C) Serviços.
D) Processos.
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Questão 32

Questão 37

Gerenciamento da Estratégia para os Serviços de TI é um dos
processos da Estratégia de Serviço, ou seja, uma das cinco
publicações da ITIL V3. Tal processo possui as seguintes atividades, EXCETO:
A) Estabelecer objetivos.
B) Priorizar investimentos.
C) Definir espaços de mercado.
D) Identificar padrões de atividade do negócio.

No IPv6 (Internet Protocol version 6 – Protocolo de Internet
versão 6), logo após o cabeçalho base do IPv6 está posicionado o ICMPv6 (Internet Control Message Protocol version
6 – Protocolo de Controle de Mensagens da Internet versão
6), que contém inúmeras funções. Há duas classes de mensagens, a saber: mensagens de erro e mensagens de informação. São consideradas mensagens de erro:
A) Parameter Problem / Redirect
B) Destination Unreachable / Packet Too Big
C) Time Exceeded / Multicast Listener Report
D) Packet Too Big / Echo Request e Echo Reply

Questão 33
Desenho do Serviço, uma outra publicação do ITIL® V3, tem
como objetivo “desenhar os serviços de TI apropriados ou
inovadores, incluindo arquiteturas, processos, políticas e documentação para atender aos requerimentos atuais e futuros do
negócio”. Sabe-se que, no Desenho do Serviço, há quatro
elementos importantes denominados 4 Ps; assinale-os.
A) Pessoas; Padrão; Produtos; e, Posição.
B) Padrões; Plano; Perspectiva; e, Posição.
C) Pessoas; Parceiros; Processos; e, Produtos.
D) Parceiros; Processos; Plano; e, Perspectiva.

Questão 34
O IPv4 (Internet Protocol version 4 – Protocolo de Internet
versão 4) se refere a um protocolo de rede, que pertence à
Camada de Rede; seu cabeçalho é composto por 12 campos
fixos, que podem, ou não, conter opções; seu tamanho pode
variar entre 20 e 60 bytes. O cabeçalho do IPv6 (Internet
Protocol version 6 – Protocolo de Internet versão 6) contém
apenas 8 campos com tamanho fixo de 40 bytes. Assinale, a
seguir, um dos campos do IPV4 que foi removido no IPv6.
A) Versão.
B) Próximo cabeçalho.
C) Tamanho de dados.
D) Tamanho do cabeçalho.

Questão 38
Nas categorias de serviços de segurança da informação há:
confidencialidade; autenticidade; integridade; não repúdio; conformidade; controle de acesso; e, disponibilidade.
A garantia contra ataques ativos por meio de alterações ou
remoções não autorizadas se trata de:
A) Integridade.
B) Conformidade.
C) Disponibilidade.
D) Confidencialidade.

Questão 39
O Scrum pode ser considerado como uma das metodologias
ágeis mais utilizadas; apresenta um framework empregado
em planejamento e gestão de projetos de sistemas de informação, dentre outros. É baseado em três pilares de sustentação. Assinale o INCORRETO.
A) Inspeção.
B) Interação.
C) Adaptação.
D) Transparência.

Questão 40
Questão 35
“Combinação da probabilidade (chance da ameaça se concretizar) de um evento ocorrer e de suas consequências
para a organização.” Trata-se de:
A) Risco.
B) Ameaça.
C) Vulnerabilidade.
D) Incidente de segurança.

Questão 36
No Modelo de Referência OSI, a comunicação entre as camadas
denomina-se par a par; o que está sendo trafegado recebe a
denominação de acordo com cada camada. Considerando que
na Camada Física trafegam bits, na Camada de Sessão trafegam
dados, é correto afirmar que na Camada de Transporte trafegam:
A) Pacotes.
B) Quadros.
C) Aplicações.
D) Segmentos.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE ANALISTA DE
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O XP (Extreme Programming), uma metodologia ágil de
desenvolvimento, foi empregado, pela primeira vez, em 1996,
em um projeto da Chrysler, chamado de C3 (Chrysler Comprehensive Compensation). Considerando que são apresentados cinco principais valores, assinale, a seguir, dois desses
valores.
A) Revisão e Respeito.
B) Coragem e Respeito.
C) Simplicidade e Revisão.
D) Feedback e Informação.

Questão 41
Os requisitos de software são classificados como requisitos
funcionais e não funcionais. De acordo com os requisitos
funcionais, determinados testes são projetados para sua
validação, não considerando o funcionamento interno de
um programa. Assinale, a seguir, tal tipo de teste.
A) Beta.
B) Caixa preta.
C) Caixa branca.
D) Caminho básico.
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Questão 42

Questão 47

Um dos diagramas Estruturais da UML (Unified Modeling
Language – Linguagem de Modelagem Unificada) se trata do
Diagrama de Classes, usado “na construção do modelo de
classes, desde o nível da análise até o nível de especificação”.
Para a construção do Modelo de Classes, são necessários os
seguintes elementos, EXCETO:
A) Classes.
B) Associações.
C) Multiplicidades.
D) Generalizações e especializações.

Nos Sistemas Linux, o comando jobs é empregado para
mostrar os processos parados, ou mesmo rodando em segundo plano. Para fazer com que um processo que esteja
rodando em segundo plano seja interrompido, basta utilizar o comando:
A) fg
B) sg
C) cp
D) bg

Questão 48
Questão 43
“Orientar e gerenciar o trabalho do projeto é um dos
processos do gerenciamento da Integração do Projeto –
Guia PMBOK® 6.” Podemos afirmar que esse processo
pertence a qual fase do projeto (ou Grupos de Processos)?
A) Iniciação.
B) Execução.
C) Planejamento.
D) Monitoramento e controle.

Questão 44
A elicitação e a análise de requisitos de software podem ser
consideradas como um processo iterativo, tendo feedback
contínuo de cada uma das atividades para as demais. Neste
ciclo, algumas atividades e/ou tarefas estão relacionadas.
Na validação dos requisitos algumas atividades são destacadas. Assinale, a seguir, uma das atividades da validação
de requisitos.
A) Estudo de viabilidade.
B) Elicitação de requisito do usuário.
C) Documento de requisito de sistema.
D) Especificação de requisito do usuário.

Questão 45
“É um grafo acíclico não orientado conectado.” Trata-se do
seguinte tipo de árvore:
A) Livre.
B) Ordenada.
C) Enraizada.
D) Posicional.

Questão 46
Open Web Application Security Project (OWA SP) tem como
um dos seus trabalhos mais conhecidos uma lista que
reúne os riscos de ataques mais obrigatórios exploráveis a
partir de vulnerabilidades nas aplicações web. Estes trabalhos são conhecidos como os dez riscos de segurança de
aplicativos web mais críticos. “Ocorrem quando dados não
confiáveis são enviados a um intérprete como parte de um
comando ou consulta.” Tal afirmação se refere ao seguinte
risco:
A) Falhas de injeção.
B) Cross Site Scripting (XSS).
C) Cross Site Request Forgery (CSRF).
D) Referências inseguras de objetos diretos.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE ANALISTA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (M) – TIPO 1 – BRANCA

Na Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.002-2013, um dos tópicos
trata da Gestão de Ativos, sendo um dos subitens o Tratamento de Mídias, que tem como finalidade “prevenir a
divulgação não autorizada, modificação, remoção, ou destruição da informação armazenada nas mídias”. Assinale a
ação que se refere ao Controle, considerando o gerenciamento de Mídias Removíveis.
A) As mídias removíveis devem ser registradas para limitar a
oportunidade de perda de dados.
B) Onde for necessário o uso de mídia removível, a transferência
da informação contida na mídia deve ser monitorada.
C) Toda mídia deve ser guardada de forma segura em um
ambiente protegido, segundo as especificações do fabricante.
D) É conveniente que existam procedimentos implementados
para o gerenciamento de mídias removíveis, considerando
o esquema de classificação adotado pela organização.

Questão 49
O Diagrama de Casos de Uso é um dos Diagramas Comportamentais da UML (Unified Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada), contendo três elementos
principais; assinale-os.
A) Ações; Evento; e, Linhas de vida.
B) Transições; Atividades; e, Ações.
C) Linhas de vida; Mensagens; e, Atores.
D) Atores; Casos de uso; e, Relacionamentos.

Questão 50
Na criptografia simétrica são empregadas técnicas de encriptação a exemplo das Técnicas de Substituição, em que as letras
do texto claro são substituídas por outras letras, números ou
símbolos. Uma das técnicas “envolve substituir cada letra do
alfabeto por aquele que fica três posições adiante”. Trata-se
da cifra:
A) De Hill.
B) Playfair.
C) De César.
D) Polialfabéticas.
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
ORIENTAÇÕES GERAIS
 A Prova Discursiva (Redação) é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação que será avaliada na
escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
 A resposta à Prova Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo
transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas.
 A Prova Discursiva (Redação) terá extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas. Será penalizado o candidato
que não obedecer aos limites do número de linhas definidos, de acordo com os seguintes critérios: a) desconto de 0,5 (zero
vírgula cinco) ponto por linha aquém do mínimo estipulado; b) desconto de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por linha que
exceda o máximo estipulado.
 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (Redação) em casos de não haver texto; cujo conteúdo versar sobre
tema diverso do estabelecido; que fuja da tipologia, tema ou proposta; considerada ilegível ou desenvolvida em forma de
desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre as letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos
alheios à Língua Portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português; que não for redigida com caneta de tinta azul ou
preta; cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor; que apresentar qualquer escrita,
sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do pretendente.
 A Prova Discursiva (Redação) para todos os cargos/especialidade abrangerá os seguintes itens de avaliação:

Aspectos Avaliados

Total de Pontos

Critérios de Avaliação
De 0 a 4 – Ruim
De 5 a 8 – Regular
De 9 a 12 – Bom
De 13 a 15 – Muito Bom
De 0 a 4 – Ruim
De 5 a 8 – Regular
De 9 a 12 – Bom
De 13 a 15 – Muito Bom

Argumentação e Informatividade dentro do tema proposto –
AI (originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações)

15

Coerência e Coesão – CC (organização adequada de parágrafos, continuidade e progressão de ideias, uso apropriado de
articuladores)

15

Morfossintaxe – M (emprego de pronomes, relação entre
as palavras, concordância verbal e nominal, organização e
estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos
e modos verbais e colocação de pronome)

10

Desconto de 1 ponto por erro

Pontuação, acentuação e ortografia – PO

10

Desconto de 1 ponto por erro

Valor Total da Prova Discursiva (Redação)

50 pontos

Texto I
Homicídios caem 25% em áreas atendidas pela ‘Política de Prevenção à Criminalidade’
A ‘Política de Prevenção Social à Criminalidade’ busca contribuir para a diminuição da violência no estado e para a
promoção da segurança pública cidadã, especialmente em territórios mais suscetíveis à criminalidade e junto a grupos mais
vulneráveis aos diversos tipos de violência.
Entre janeiro e junho deste ano foram realizados 42.829 atendimentos pelos seis programas integrantes da política: ‘Fica
Vivo!’; ‘Programa Mediação de Conflitos (PMC)’; ‘Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (Ceapa)’; ‘Programa de
Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PrEsp)’; ‘Programa Se Liga’; e, ‘Selo Prevenção Minas’. Atualmente, 42
Unidades de Prevenção à Criminalidade (UPCs) atuam em 190 territórios de 17 municípios mineiros.
Por meio da articulação dos seis programas, a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (Supec) previne homicídios de
adolescentes e jovens de áreas vulneráveis; atua na prevenção comunitária e no enfrentamento às violências, favorecendo a
resolução pacífica de conflitos; acompanha pessoas em cumprimento de alternativas penais; promove a inclusão social de
egressos do sistema prisional; acompanha egressos das medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação; e, fomenta
a execução de ações municipais com o viés da prevenção à criminalidade.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE ANALISTA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (M) – TIPO 1 – BRANCA
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(Disponível em: http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/homicidios-caem-25-em-areas-atendidas-pela-politica-de-prevencao-a-criminalidade. Fragmento com
adaptações.)

Texto II
O Brasil teve uma alta de 5% nos assassinatos em 2020 na comparação com 2019, após dois anos consecutivos de queda.
É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.
O aumento de mortes aconteceu mesmo durante a pandemia do novo Coronavírus e foi puxado, principalmente, pelo
Nordeste, que teve um aumento expressivo nos assassinatos: 20%. É importante ressaltar que a região também foi a grande
responsável pela queda de mortes nos últimos dois anos.
A região Sul também teve uma leve alta. Já nas outras regiões (Norte, Centro-Oeste e Sudeste), o número de crimes
violentos foi menor na comparação com o ano anterior. A região Norte teve a queda mais acentuada: –11%. Ao todo, mais da
metade dos estados registrou uma alta. Houve aumento dos assassinatos em 14 unidades da federação.
(Por G1 12/02/2021. Disponível em: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2021/02/12/brasil-tem-aumento-de-5percent-nos-assassinatosem-2020-ano-marcado-pela-pandemia-do-novo-coronavirus-alta-e-puxada-pela-regiao-nordeste.ghtml.)

Texto III

(Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/01/4898874-campanha-de-combate-a-violencia-domestica-e-regulamentadano-df.html.)

Considerando os textos motivadores apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:

“O poder da prevenção no combate à violência e à criminalidade”.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE ANALISTA DE
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INSTRUÇÕES
É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos.

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

ponta grossa.
É proibida, durante a realização das provas, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, abafadores auriculares, tampões
e/ou similares, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios de quaisquer tipos, pulseiras magnéticas,
agenda eletrônica, calculadora, notebook, smartphone ou similar, máquinas fotográficas, controle de alarme de carro,
transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, ou outro equipamento eletrônico. Não será permitida qualquer espécie
de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, bem como o uso
de notas, livros; anotações, réguas de cálculo, códigos, manuais, impressos, manuscritos, códigos e/ou legislação ou demais
materiais literários ou visuais de consulta.
Para garantir a segurança do Concurso Público, o candidato poderá ser submetido ao detector de metais durante a
realização das provas. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas
à mostra.
O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos/especialidades de nível
médio e superior.
Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo/especialidade a que está concorrendo, bem como se os dados
constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova de Redação) estão corretos. Caso as
informações estejam incorretas, ou o material esteja incompleto ou, ainda, inclua qualquer imperfeição, o candidato
deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.
O candidato deve, ainda, verificar se o TIPO/COR do seu Caderno de Provas coincide com o registrado no rodapé de cada
página, assim como com o TIPO/COR registrado no Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova de
Redação). Caso contrário, é necessário notificar imediatamente ao Fiscal de Aplicação, para que sejam tomadas as devidas
providências.
As provas terão duração de 4 (quatro) horas para os cargos/especialidades de nível médio e de nível superior. Este período
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos
Definitivos (Prova de Redação).
As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Caderno de
Provas, Cartão de Respostas (Gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova de Redação) devidamente preenchidos,
bem como assinados em local específico.
Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.
O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente após decorridas 2 (duas) horas do início de
realização das provas. O candidato que, por qualquer motivo, se recusar a permanecer em sala durante o período mínimo
terá o fato consignado em ata, pelo Instituto Consulplan, e poderá ser eliminado do Concurso Público, após parecer da
Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso.
Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão deixar a sala de realização das provas, juntos, após assinarem o Termo
específico da ata de aplicação.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas de múltipla escolha de cada cargo/especialidade serão publicados no
Diário da Justiça Militar eletrônico – DJMe e disponibilizados juntamente com as questões, nos endereços eletrônicos
www.tjmmg.jus.br e www.institutoconsulplan.org.br, 2 (dois) dias úteis após a realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três)
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo
candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

