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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.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE JORNALISTA
(M) – TIPO 1 – BRANCA

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.



3

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TJM-MG
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.

É comum em diversos textos a inserção de imagens ilustrativas para dar clareza ao conteúdo, apresentar fatos relevantes ou, simplesmente, proporcionar um destaque ao
assunto. Observe um recorte de tela do Microsoft Word 2019
(Idioma Português Brasil), em que uma imagem foi adicionada
ao texto:

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.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 26
Vários arquivos e pastas são manipulados no computador
através de operações como abrir, copiar, recortar, colar, excluir, dentre outras. Assinale, a seguir, o resultado obtido ao
executar o comando SHIFT+DELETE sobre algum arquivo.
A) Torna o arquivo oculto, fazendo com que ele não fique
visível para outros usuários.
B) Duplica o arquivo dentro do seu diretório, acrescentando,
ao final do nome, o número da cópia.
C) Move o arquivo para a lixeira, permitindo, assim, sua recuperação por meio da opção restaurar.
D) Exclui o arquivo permanentemente, sem a possibilidade
de sua recuperação a partir da lixeira.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE JORNALISTA
(M) – TIPO 1 – BRANCA

De acordo com as informações anteriores, qual a sequência
de ações a ser realizada no Word 2019 irá proporcionar o
posicionamento da imagem em relação ao texto?
A) Clicar no menu inserir; clicar na opção imagem; e, em
seguida, clicar na imagem desejada.
B) Selecionar o texto e a imagem juntos; em seguida, aplicar
o alinhamento de texto “justificado”.
C) Selecionar a imagem clicando sobre ela; em seguida, clicar
no menu “Layout”; bem como na opção “texto ao redor da
imagem”.
D) Clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem; acessar
a opção “quebra de texto automática”; e, em seguida, escolher a opção “quadrado”.

Questão 28
Um Analista Judiciário, em sua estação de trabalho, recebeu
um comunicado do setor de TI, solicitando a desinstalação do
software ABC de seu computador, que possui um Sistema
Operacional Windows 10. Sabe-se que o software ABC foi
instalado pelo setor de TI no diretório padrão de instalação de
programas do Windows. O Analista Judiciário, então, visualizou a área de trabalho, selecionou o ícone de abertura do
referido programa clicando sobre ele e, em seguida, pressionou o botão delete do seu teclado. Sobre o procedimento
realizado, analise as afirmativas a seguir.
I. O software não foi desinstalado, já que este não é o procedimento adequado de desinstalação de programas em
ambientes Windows.
II. O ícone deletado é, na verdade, um atalho para o software;
que, após a realização da operação de delete, é movido
para lixeira.
III. No Windows, o atalho de desktop se trata apenas de um
facilitador para a abertura de programas, que armazenam o caminho completo do endereço onde o software
está instalado.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
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Questão 29

Questão 32

Considere a tabela elaborada no Microsoft Excel 2019
(Idioma Português Brasil):

O agenda setting constrói sua hipótese afirmando que a
influência dos mass media sobre os indivíduos reside em:
A) Isolamento dos indivíduos.
B) Características de cada indivíduo.
C) No que eles fazem o público pensar.
D) Formas como fazem o público pensar.

Questão 33

Para obter a informação sobre o valor total dos salários dos
colaboradores que trabalham no setor de Contabilidade,
basta aplicar a fórmula:
A) =SOMA(C2:C4)
B) =PROCV("Contabilidade";B2:C6;2)
C) =SOMASE(B2:B6;"Contabilidade";C2:C6)
D) =SE(B2="Contabilidade";SOMA(C2:C6);0)

A teoria da espiral do silêncio, formulada por Elisabeth
Noelle-Neumann, afirma que:
A) O silêncio é uma alternativa em crises de comunicação.
B) Os indivíduos não temem o isolamento, mesmo ao defender
pontos de vista minoritários.
C) O princípio da imparcialidade é visto como fundamental
para a circulação de informação.
D) Os indivíduos buscam evitar o isolamento e, por isso, se
associam às opiniões dominantes.

Questão 30

Questão 34

O e-mail é uma forma de comunicação bastante utilizada
em ambientes corporativos ou domésticos. Considerando
o envio de e-mail para múltiplos usuários, analise os endereços da mensagem a seguir, bem como as afirmativas;
marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
De: mario@dominio.com.br
Para: luigie@dominio.com.br
Cc: toad@dominio.com.br
Cco: peach@dominio.com.br
Assunto: world star
(

) Imediatamente após o disparo da mensagem, ela ficará
disponível na caixa de entrada do remetente.
( ) A mensagem será enviada para os seguintes endereços:
luigie@dominio.com.br e toad@dominio.com.br, apenas.
( ) Quando um destinatário, em seu cliente de e-mail, clicar na
opção “Responder a todos”, a mensagem de resposta será
enviada e endereçada para luigie@dominio.com.br;
toad@dominio.com.br; e, peach@dominio.com.br.
A sequência está correta em
A) F, F, F.
B) F, V, V.
C) V, V, V.
D) V, F, F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31
Alguns recursos das mídias sociais estão inovando os processos de comunicação organizacional de empresas e instituições. Quais características fazem parte dos critérios de
identificação do ambiente da WEB 2.0?
A) Compartilhamento de imagens.
B) Predomínio do emissor sobre o controle do conteúdo.
C) Compartilhamento de conteúdo, opiniões, ideias e mídias,
possibilitando conversações.
D) Baixa capacidade de personalização do conteúdo e baixa
intervenção do usuário ou receptor no conteúdo da comunicação.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE JORNALISTA
(M) – TIPO 1 – BRANCA

“Reúne o conjunto de qualidades dos acontecimentos que
permitem uma construção narrativa jornalística e que os
recomendam enquanto informação jornalística.” Trata-se
de:
A) Lead.
B) Noticiabilidade.
C) Pirâmide invertida.
D) Redação publicitária.

Questão 35
A Escola de Frankfurt tratou de temas relacionados à arte,
música, literatura e vida cotidiana, sendo responsável por
descobrir fenômenos de mídia e cultura de mercado na
formação do modo de vida contemporâneo. Fazem parte
desse coletivo de pensadores:
A) Martin Heidegger e Friedrich Nietzsche.
B) Maria Jorge Vilar de Figueiredo e Mauro Wolf.
C) Antonio Hohlfeldt; Luiz Martino; e, Vera Veiga França.
D) Theodor Adorno; Max Horkheimer; Erich Fromm; e, Herbert
Marcuse.

Questão 36
Fazem parte do gênero jornalístico opinativo, EXCETO:
A) Perfil.
B) Coluna.
C) Editorial.
D) Caricatura.

Questão 37
Coletar, arquivar e distribuir todo material publicado sobre a
instituição assessorada é a principal função do clipping, também conhecido como clipagem ou taxação. São considerados
tipos de clipagem:
A) Pautas frias.
B) Texto-legenda.
C) Media training.
D) Impresso, eletrônico e em tempo real (on-line).
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Questão 38

Questão 43

Assim como em jornais e revistas, na elaboração de títulos
de release por assessorias de imprensa devem ser evitados:
A) Títulos com verbo.
B) Verbos no presente.
C) Verbos na voz ativa.
D) Artigos definidos ou indefinidos no início do título.

O uso de release do tipo nota oficial é adequado para a
seguinte situação:
A) Entrevista em profundidade do assessorado.
B) Convocação de jornalistas para coletivas de imprensa.
C) Situação crítica, que requeira um posicionamento forte e
definido do assessorado.
D) Necessidade de contextualizar fatos, apontando questões
complexas, bem como suas causas e consequências.

Questão 39
Considerando o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros,
é vedado aos profissionais:
A) Impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre
debate de ideias.
B) Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e
à imagem do cidadão.
C) Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em
especial quando exercidas com o objetivo de controlar a
informação.
D) Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem
como defender os princípios expressos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

Questão 40
A transgressão e a infração ao Código de Ética dos Jornalistas
Brasileiros resultam nas seguintes penalidades:
A) Advertência e suspensão, bem como a publicação da
decisão da comissão de ética em veículo de ampla
circulação.
B) Observação, suspensão e exclusão do quadro social do
sindicato, bem como a publicação da decisão da comissão
de ética em veículo de ampla circulação.
C) Advertência, suspensão e exclusão do quadro social do
sindicato, bem como a publicação da decisão da comissão
de ética em veículo de ampla circulação.
D) Observação, advertência, suspensão e exclusão do quadro
social do sindicato, bem como a publicação da decisão da
comissão de ética em veículo de ampla circulação.

Questão 41
A entrevista é um procedimento clássico de apuração de
informações no jornalismo. Sobre as entrevistas coletivas, é
correto afirmar que:
A) Ocorrem em ambientes informais.
B) Há limitações no diálogo entre o entrevistado e o entrevistador.
C) Seu objetivo é a figura do entrevistado, uma atividade que
desenvolve, ou um viés de sua maneira de ser.
D) Entrevistador e entrevistado constroem o tom de sua
conversa. São permitidos o aprofundamento e o detalhamento dos pontos abordados.

Questão 42
A linguagem utilizada em comunicação house organ deverá:
A) Manter características do estilo jornalístico.
B) Buscar uma linguagem mais próxima da publicidade.
C) Buscar a linguagem de relatórios técnicos da diretoria.
D) Manter características do estilo jornalístico, bem como
adaptações ao tipo de público do veículo.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE JORNALISTA
(M) – TIPO 1 – BRANCA

Questão 44
“Valorização da realidade local; participação da comunidade
durante todo o processo de produção; consagração das ideias
da mobilização e da transformação; resgate de um viés pedagógico e educativo; e, articulação com a produção independente e de resistência” são consideradas características marcantes do seguinte tipo de jornalismo:
A) Brasileiro.
B) Pedagógico.
C) Comunitário.
D) Rádio-jornalismo.

Questão 45
Elementos gráficos são recursos que podem ser utilizados
em materiais de comunicação impressos ou digitais. Sobre
os infográficos, é correto afirmar que:
A) São usados em jornais impressos, apenas.
B) São figuras ou imagens empregadas no pé da página dos
jornais impressos, somente.
C) Tratam-se de elementos textuais, que podem ser inseridos apenas após o intertítulo.
D) Referem-se a uma forma de representar informações técnicas como números, mecanismos e/ou estatísticas; devem
ser atrativos e transmitidos ao leitor em pouco tempo e
espaço.

Questão 46
Sobre o uso cada vez mais comum de house organ on-line
por organizações, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Possui alto custo e grande agilidade.
B) Pode ser distribuído por meio de correio eletrônico.
C) É capaz de ser disponibilizado em rede (sites da internet
ou intranet).
D) É possível coexistir com uma publicação impressa, cada um
atingindo segmentos específicos do público, ou atendendo
finalidades particulares.

Questão 47
“Técnica de estruturação do jornalismo diário que apresenta informações em ordem decrescente de importância,
iniciando pelos dados principais, sendo deixados para o
final do texto os menos significativos para a compreensão
da notícia.” Trata-se de:
A) Gancho.
B) Nota-pé.
C) Lead ou lide.
D) Pirâmide invertida.
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Questão 48
O telejornalismo utiliza terminologias e formatos próprios.
Sobre a passagem, é correto afirmar que:
A) É o texto lido pelo apresentador para iniciar a matéria.
B) É o texto lido pelo apresentador depois que a matéria vai
ao ar.
C) Ocorre quando o repórter conta o fato com sua imagem
aparecendo na tela.
D) É exibida no início do telejornal e traz um resumo dos
principais assuntos que serão abordados.

Questão 49
Os sites de instituição, pessoa ou entidade assessoradas
devem ter como premissa, EXCETO:
A) Informação de fácil acesso.
B) Referência para quem busca informação.
C) Informação confiável e sempre atualizada.
D) Textos sem informações relacionadas ao cliente.

Questão 50
De acordo com o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, “a
prestação de informações pelas organizações públicas e privadas, incluindo as não-governamentais”, deve ser considerada
uma:
A) Obrigação social.
B) Informação sigilosa.
C) Decisão estratégica.
D) Necessidade do tipo de instituição.

ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE JORNALISTA
(M) – TIPO 1 – BRANCA



9

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TJM-MG
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 JORNALISTA
(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 JORNALISTA
(M) – TIPO 1 – BRANCA
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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.

