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Texto para responder às questões 01 a 07.
As camadas
Quando você nasceu, havia um nome e um sobrenome
esperando-o. O que eram? Uma decisão aleatória que fala
muito dos desejos e projeções dos pais sobre cada um de nós.
Nosso nome nos antecede e não aguardou nenhum traço de
personalidade para ser colocado. Por mais fraco que seja, o
menino Gabriel recebe o indicativo de que é “o homem forte
de Deus” pela raiz hebraica. Por mais limitada que seja no
futuro, a menina assinará Sofia, o nome que aponta sua densa
sabedoria. Nem toda Letícia é feliz. Conheci um Adamastor que
pouca similitude guardava com o gigante de Camões. Eu sou
Leandro, homem-leão, como se nota pela juba vistosa. O nome
é, como todo signo, arbitrário. Primeira camada sobre nós.
A segunda camada constará nos documentos: brasileiro
nato. O que é ser brasileiro? Fronteiras traçadas ao longo da
história com linhas imaginárias, respeitando ou não o terreno
que as recebe. Uma entidade nacional que, supostamente, será
sua pátria, sua identidade, sua marca quase sempre permanente. “Meu coração é brasileiro” eu já o declarei; todavia, um
exame do meu cadáver pouco revelará ao anatomista quaisquer
distinções dos meus ventrículos em relação a um vizinho argentino ou a um longínquo japonês. As metáforas são bonitas, poéticas até: meu coração é apátrida, biologicamente. Pátria é uma
convenção celebrada diariamente, já foi dito. Sem dúvida, é a
segunda camada que nos foi dada, quase sempre, ao ver a luz
do mundo.
(Leandro Karnal. O Estado de São Paulo. Acesso em: 01/09/2021. Fragmento.)

Questão 03
Considerando-se o contexto, o sentido do trecho do texto
NÃO está adequadamente mantido em:
A) “Uma entidade nacional que, supostamente, será sua pátria,
[...].” = Por suposição, uma extensão territorial que será seu
país.
B) “Por mais limitada que seja no futuro, a menina assinará
Sofia, […].” = Ao receber o nome de Sofia, uma criança é
predestinada a ser inteligente.
C) “Conheci um Adamastor que pouca similitude guardava com
o gigante de Camões.” = O Adamastor que conheci era um
pouco dissímil ao gigante de Camões.
D) “Sem dúvida, é a segunda camada que nos foi dada, [...] ao
ver a luz do mundo.” = Ao nascer, a pátria é, com certeza, a
segunda camada que nos é atribuída.

Questão 04
“Quando você nasceu, havia um nome e um sobrenome esperando-o.” (1º§) A palavra destacada anteriormente explicita a
noção lógica de:
A) Causa.
B) Tempo.
C) Espaço.
D) Condição.

Questão 05
O referente, indicado entre parênteses para o pronome destacado, está INCORRETO em:
A) “[...] eu já o declarei; [...]” (brasileiro)
B) “[…] havia um nome e um sobrenome esperando-o.” (você)
C) “[...] respeitando ou não o terreno que as recebe.” (linhas
imaginárias)
D) “Uma decisão aleatória que fala muito dos desejos e projeções dos pais […].” (decisão aleatória)

Questão 01

Questão 06

A palavra “camadas”, utilizada no título do texto, significa:
A) Essência existencial de cada indivíduo.
B) Porções de matéria física que constituem cada ser.
C) Substâncias concretas intrínsecas a todas as pessoas.
D) Partes não lógicas que constroem a identidade dos indivíduos.

O sintagma destacado NÃO é sujeito do verbo em:
A) “Eu sou Leandro, [...].”
B) “Nem toda Letícia é feliz.”
C) “Nosso nome nos antecede […].”
D) “[…] o menino Gabriel recebe o indicativo […].”

Questão 02

Questão 07

Em relação ao texto, analise as afirmativas a seguir.
I. A estrutura do texto é apenas descritiva, tendo em vista que
o autor apresenta um conceito e se limita a defini-lo.
II. Como recurso de produção textual, o autor explicita dois
questionamentos que guiam o encadeamento lógico das
ideias apresentadas por ele.
III. Nos dois parágrafos, são utilizados exemplos para fundamentar o raciocínio desenvolvido e provar o que está sendo
dito no texto.
Está correto o que se afirma apenas em
A) III.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.

A substituição do sintagma destacado pelo sugerido entre
parênteses provoca alteração na forma verbal em:
A) “[…] a menina assinará Sofia,” (as meninas)
B) “O nome é, como todo signo, arbitrário.” (todos os signos)
C) “A segunda camada constará nos documentos: [...]” (na
identidade)
D) “[…] e não aguardou nenhum traço de personalidade […].”
(nenhuma linha)
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Texto para responder às questões de 08 a 14.
Desculpe, morri
Atendo ao telefone e:
“Boa noite, é Marcelo?”
“Quem é?”
“É você?”
“Quem está falando?”
“Poxa, que bom, eu precisava tanto falar com você, não
imagina o trabalho que deu pra descolar o seu...”
“Quer falar com quem?”
“Com você mesmo, Cariri.”
“Cariri?”
“Não era o seu apelido em Santos?”
“Como você sabe?”
“Pesquisei. Apelido louco. Por que te deram esse
apelido?”
“Olha, o que você quer?”
“Sou estudante e estou fazendo o meu trabalho.”
“Como você descolou o meu telefone?”
“Desculpe, Cariri. A pessoa que me deu pediu para não
ser identificada. Você é uma figurinha difícil de achar,
hein? Marcelão, Marcelão... Como vão as coisas?”
“Indo.”
“O seu Corinthians, hein?”
“Meu e de muita gente.”
“E a Ana?”
“Ana?”
“A do livro.”
“Que livro?”
“Como que livro, o seu livro!”
“Qual deles?”
“Tem mais de um?”
“Tem alguns.”
“Caramba! Estou falando do primeiro [...].”
“Pô, você é doidão, mesmo. Quando tempo você levou
pra escrever?”
“O quê?”
“Como o quê? O ‘Feliz Ano Passado’?”
“Ah... Levei um ano.”
“Pô, e você ficou uma fera com aquela enfermeira. Meu,
rolei de rir naquela parte. Marcelão, que figura. A gente
tem que se conhecer, cara, temos muitas coisas em
comum.”
“Sério?”
“Com certeza, pô, posso falar? Este livro marcou uma
época, tá ligado? Tipo assim, marcou uma geração,
certo?”
“Ouvi dizer.”
“Então, como vão as coisas?”
“Indo.”
“Pô, conta mais.”
“É que estou jantando.”
“Ah... Olha só. Eu preciso te entrevistar, cara. Pro meu
trabalho de TCC, tá ligado? Trabalho de Conclusão de
Curso.”
“Tô ligado.”
“Aí, vamos marcar?”
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“Cara, não fica chateado, mas é a quinta pessoa que liga
nessa semana pedindo, e não vai dar. Fim de ano, é sempre
assim, um monte de estudantes liga, e tenho minha rotina,
eu trabalho muito, não é pessoal, vê se me entende.”
“Ah, não vai dizer que vai regular?”
“Cara, é muita gente, não dá para atender todos...”
“São só 25 perguntinhas.”
“Só?”
[...]
(PAIVA, Marcelo Rubens [seleção: Regina Zilberman]. Crônicas para ler
na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, pp. 15-17. Adaptado.)

Questão 08
Considerando o texto, analise as afirmativas a seguir.
I. As aspas foram usadas para sinalizar as falas dos personagens.
II. A história do texto começa quando Marcelo atende à
chamada telefônica de um amigo.
III. O texto é narrado em 1ª pessoa e se desenvolve na estrutura de diálogo entre dois personagens.
Está correto o que se afirma apenas em
A) III.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.

Questão 09
De acordo com o texto, Marcelo:
A) Estava almoçando, quando o telefone tocou.
B) Gosta muito de ser entrevistado por acadêmicos.
C) Era chamado de “Cariri”, quando morava em Santos.
D) É um escritor que publicou apenas o livro “Feliz Ano Passado”.

Questão 10
A função sintática do sintagma destacado NÃO está corretamente identificada entre parênteses em:
A) “Como você sabe?” (sujeito)
B) “Com você mesmo, Cariri.” (vocativo)
C) “Atendo ao telefone e:” (objeto direto)
D) “Pô, e você ficou uma fera com aquela enfermeira.” (predicativo do sujeito)

Questão 11
“Poxa, que bom, eu precisava tanto falar com você, não
imagina o trabalho que deu para descolar o seu...” Nessa
fala, a palavra “descolar” pode ser substituída, sem prejudicar o sentido do trecho, por:
A) Acertar.
B) Entrever.
C) Descobrir.
D) Aproveitar.

Questão 12
“Cara, não fica chateado, mas é a quinta pessoa que me
liga nessa semana me pedindo, [...]” O termo destacado
explicita uma relação de sentido de:
A) Oposição.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Conformidade.
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Questão 13

Questão 17

“A gente tem que se conhecer, cara, temos muitas coisas
em comum.” A segunda oração estabelece com a primeira
uma relação de sentido de:
A) Causa.
B) Adição.
C) Finalidade.
D) Consequência.

“Moisés, servidor público municipal, foi eleito para exercer
a função de Presidente do Brasil.” Considerando a situação
apresentada e à luz do previsto na Constituição Federal, ao
servidor público da administração, no exercício de mandato eletivo, deve-se aplicar a seguinte disposição:
A) Moisés ficará afastado do seu cargo enquanto perdurar o
cargo eletivo.
B) Havendo compatibilidade de horários, Moisés perceberá
as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração
do cargo eletivo.
C) Caso fosse eleito como representante do povo para ocupar
vaga na Câmara Federal, Moisés poderia optar por receber
a maior remuneração.
D) Caso seja necessário o afastamento para o exercício do
mandato eletivo, Moisés não terá seu tempo de serviço
contado para os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.

Questão 14
Sobre a linguagem dos personagens no texto, é possível
afirmar que é menos formal, pois:
A) Eles têm intimidade.
B) Marcelo perde a paciência com o estudante.
C) Ambos utilizam uma linguagem com a presença de gírias.
D) O estudante se utiliza da informalidade, a fim de se aproximar
de Marcelo.

Questão 15
Leia a tirinha a seguir.

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/
cartunsdiarios/. Acesso em: 06/12/2013.)

Em relação à tirinha, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A palavra “anonimato” é um indício de que, na internet,
as pessoas não precisam revelar suas identidades.
( ) Na tirinha, o cartunista explora concretamente a extensão de sentido do verbo “navegar” no contexto tecnológico.
( ) O personagem da tirinha se oculta no segundo quadrinho, sugerindo que outras pessoas também podem
estar navegando do mesmo modo pela internet.
A sequência está correta em
A) V, V, V.
B) V, V, F.
C) F, F, V.
D) F, F, F.

NOÇÕES DE DIREITO
Questão 16
Conforme expresso na Constituição Federal, a República
Federativa do Brasil promoverá vida digna aos seus habitantes e tem como fundamentos, EXCETO:
A) Cidadania.
B) Soberania.
C) Pluralismo político.
D) Independência nacional.
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Questão 18
As súmulas são consideradas fontes no direito brasileiro e se
tratam de uma condensação de interpretação pacífica ou
majoritária adotada por um determinado Tribunal sobre um
tema em testilha. Sobre a aprovação e as súmulas pelo Supremo Tribunal Federal e seus efeitos, considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a afirmativa correta.
A) A administração pública direta e a indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, não estarão submetidas aos efeitos das súmulas vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal.
B) A súmula terá por objetivo a multiplicação de processos
sobre questão idêntica sobre a qual haja controvérsia atual
entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração
pública que acarrete grave insegurança jurídica.
C) O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros,
após, reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário.
D) A aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá
ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade; contudo, a decisão judicial que
contrariar a súmula aplicável, ou que indevidamente a
aplicar, caberá reclamação ao Congresso Nacional.

Questão 19
A Lei Complementar nº 59, de 18/01/2001, dispõe sobre a
organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais,
cuidando, também, do Regime Disciplinar dos Servidores do
Poder Judiciário. De acordo com a referida Lei, a pena de suspensão será aplicada no caso de:
A) Insubordinação grave em serviço.
B) Reincidência nas faltas punidas com advertência.
C) Descumprimento de dever que configure o cometimento
de falta grave.
D) Acumulação ilegal de cargos ou funções públicas, se comprovada a má-fé do servidor.
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Questão 20

Questão 24

Considerando o tratamento que a Constituição do Estado
de Minas Gerais dá aos servidores públicos militares do
Estado, analise as afirmativas a seguir.
I. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por
estatuto próprio estabelecido em lei complementar.
II. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas
inerentes, são asseguradas em plenitude aos Oficiais da
ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os
títulos, postos e uniformes militares.
III. As patentes dos Oficiais são conferidas pelo Governador
do Estado.
IV. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego
público permanente será transferido para a reserva.
Está correto o que se afirma em
A) I, II, III e IV.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I, II e IV, apenas.

Analise o trecho a seguir escrito em 2010:

Questão 21
Partindo do pressuposto de que o Estado de Minas Gerais
tem 53 representantes na Câmara dos Deputados, pode-se
afirmar que o número de Deputados Estaduais é:
A) 12.
B) 53.
C) 77.
D) 159.

Questão 22
“A Lei Complementar nº 59, de 18/01/2001, que dispõe sobre
a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais,
estabelece que, no âmbito da Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais, as penas disciplinares serão aplicadas: I. pelo
_______________________, aos seus membros e aos Juízes
de Direito do Juízo Militar; II. pelo ______________________,
aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar; e,
III. pelo _______________________, aos servidores das Auditorias da Justiça Militar.” Assinale a alternativa que completa
correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Presidente do Tribunal / Corregedor / Corregedor
B) Corregedor / Presidente do Tribunal / Presidente do Tribunal
C) Tribunal, por intermédio de seu Presidente / Corregedor /
Presidente do Tribunal
D) Tribunal, por intermédio de seu Presidente / Presidente
do Tribunal / Corregedor

Questão 23
“De acordo com a Resolução nº 183, de 12 de dezembro de
2017, compete ao _______________ do Tribunal de Justiça
Militar do Estado de Minas Gerais aprovar o Regimento
Interno da Comissão de Ética da Justiça Militar de Minas
Gerais.” Assinale a alternativa que completa corretamente
a afirmativa anterior.
A) Presidente
B) Corregedor
C) Vice-Presidente
D) Vice-Corregedor
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“Em que pese o Código Penal Militar não prever as penas alternativas, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil, havendo
lacuna na Lei, estas poderão ser integradas pela analogia e por
princípios gerais do direito, devendo o julgador atender aos fins
sociais a que a Lei se destina. A pena possui fim social de
ressocializar; assim, deve-se permitir a conversão da pena privativa de liberdade, aplicada na Justiça Especial, em penas
restritivas de direitos.”
Considerando as noções básicas de Direito Penal Militar em
2021, assinale a afirmativa correta.
A) Embora a doutrina tenha avançado pouco, a jurisprudência
penal militar evoluiu no sentido da conversão da pena
privativa de liberdade em limitação de fim de semana, nos
crimes militares de menor potencial ofensivo.
B) A culpabilidade e a conduta social do militar, na apuração de
crimes militares, são elementos determinantes na conversão da pena restritiva de liberdade em perdimento de bens
como vem entendendo a jurisprudência dominante.
C) Ainda hoje, a conversão de pena privativa de liberdade em
pena de multa, por exemplo, não encontra guarida no Código Penal Militar, já que a Lei Federal que trata das penas
restritivas de direito só alcança o Código Penal Comum.
D) Após mais de dez anos de debates, a jurisprudência penal
militar majoritária consolidou entendimento para a conversão da pena privativa de liberdade em multa, para o
militar que tenha ilibada reputação e seja réu primário.

Questão 25
“Em maio de 2021, o Tribunal de Justiça Militar do Estado Gama
solicitou a aquisição de um helicóptero, descrevendo no termo
de referência todos os elementos objetivos para definição do
padrão de desempenho e qualidade que, no caso, possui especificações usuais de mercado. A compra foi estimada em
R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais). A autoridade
responsável pela compra recebeu várias informações dos
órgãos de consultoria, dentre as quais uma está em desconformidade com a legislação de licitação vigente.”
Diante do exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A aquisição do objeto licitatório, em razão de sua complexidade e valor, que caracteriza contratação de grande vulto,
deverá ser feita na modalidade Concorrência, necessariamente pelo critério de Técnica e Preço.
B) Se realizada a licitação nos moldes da Lei nº 14.133/2021,
a Administração Pública determinará a escolha de um
agente de contratação que, no Pregão, será o pregoeiro,
designando, também, uma equipe de apoio.
C) Na data da aquisição, a Administração Pública poderia
optar pela utilização das regras de contratação da Lei nº
8.666/1993, além de realizar a licitação pelas regras da
Lei nº 14.133/2021, já que ambas as legislações estavam
vigentes.
D) Se realizada a contratação nas regras da Lei nº 14.133/2021,
a modalidade licitatória preferencial será o Pregão Eletrônico, devendo figurar como contratante o Estado Gama, já
que o Tribunal de Justiça Militar não tem personalidade
jurídica própria.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 26
Considere o conjunto de informações de um banco de dados relacional:
tabela1
tabela1pk tabela1col1 tabela1col2
1
AAA
3
2
BBB
4
3
CCC
1
4
DDD
2

tabela2
tabela2pk tabela2col1 tabela2col2
1
ZZZ
2
2
YYY
3
3
XXX
4
4
WWW
1

tabela3
tabela3pk tabela3col1 tabela3col2
1
1
3
2
2
null
3
2
4
4
null
1
5
null
null

Os campos tabela1pk; tabela2pk; e, tabela3pk são chaves primárias. A tabela3 é o resultado de um relacionamento N:M
entre a tabela1 e a tabela2. Portanto, os campos tabela3col1 e tabela3col2 são, respectivamente, chaves estrangeiras para
a tabela1 e a tabela2. Diante do exposto, considere o resultado de um comando SQL SELECT:
tabela1col1
null
AAA
BBB

tabela1col2
null
3
4

tabela2col1
ZZZ
XXX
WWW

tabela2col2
2
4
1

Assinale, a seguir, a alternativa que evidencia o SQL que retorna exatamente ao resultado anterior.
A) select
tabela1col1, tabela1col2, tabela2col1, tabela2col2
from tabela3
left join tabela1 on (tabela3col1 = tabela1pk2)
inner join tabela2 on (tabela3col2 = tabela2pk)
B) select tabela1col1, tabela1col2, tabela2col1, tabela2col2
from tabela1
right join tabela3 on (tabela1pk = tabela3col1)
inner join tabela2 on (tabela2pk = tabela3col2)
C) select tabela1col1, tabela1col2, tabela2col1, tabela2col2
from tabela1
join tabela2 on (tabela1col2 = tabela2col2)
where tabela1col2 >= 3
D) select *
from tabela1, tabela2, tabela3
where (tabela1pk = tabela2col1)
and (tabela2pk = tabela3col2)

Questão 27
Os sistemas de informação são formados por um conjunto de recursos computacionais e de telecomunicações denominado
TIC (Tecnologia da Informação e Telecomunicações). Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.
I. A tecnologia da informação é um conjunto de recursos não-humanos empregados em coleta, armazenamento, processamento
e distribuição de informações, abrangendo processos de planejamento, desenvolvimento e suporte.
II. O software pode ser visto como uma camada intermediária entre o usuário e o hardware, podendo ser um software básico
como o sistema operacional ou um software de aplicação, que compreende as ferramentas que realizam tarefas específicas
como navegador de internet e antivírus.
III. Para a realização do processamento de dados, além de uma Unidade Central de Processamento (UCP) e uma memória de
alta velocidade, também são necessários dispositivos de coleta de dados (teclados e câmeras) e dispositivos de saída para
exibição de informações (telas e impressoras).
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
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Questão 28
Analise a seguinte visão lógica de um determinado banco de dados através de um diagrama entidade relacionamento:

Diante do exposto, assinale, a seguir, o mapeamento correto para o modelo relacional.
A) MEDICO (CRM, NOME)
PACIENTE (CPF, NOME, TELEFONE)
B) MEDICO (CRM, NOME)
PACIENTE (CPF, NOME, TELEFONE)
ATENDIMENTO (DATA)
C) MEDICO (CRM, NOME)
PACIENTE (CPF, NOME, TELEFONE)
ATENDIMENTO (CRM, CPF, DATA)
D) MEDICO (CRM, NOME)
PACIENTE (CPF, NOME)
ATENDIMENTO (CRM, CPF, DATA)
TELEFONE (CPF, TELEFONE)

Questão 29

Questão 31

Considere as informações em uma tabela chamada produtos de um banco de dados relacional de uma loja:

Sobre as características da linguagem de programação Java,
analise as afirmativas a seguir.
I. Devido a JVM (Java Virtual Machine), a linguagem Java
evidencia ampla portabilidade, sendo possível que programas escritos por ela possam rodar em diversas plataformas de hardware e software.
II. Utiliza um método de tradução híbrido que, a partir da
compilação do código, gera um bytecode que, posteriormente, é interpretado pela JVM (Java Virtual Machine).
III. Possui o recurso de coletor de lixo que, durante a execução de um programa, libera a memória de objetos que
não possuem mais referências ativas, de forma automática, sem que o programador escreva instruções para tal
tarefa.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

Código
1
2
3
4
5
6

Produto
Bolsa
Agenda
Chapéu
Luva
Bolsa
Pulseira

Preço
150
30
120
90
200
150

Fornecedor
A
B
C
B
A
A

Estoque
5
10
22
9
1
2

Para saber o valor total em estoque de cada fornecedor, o
exato comando SQL que retorna à informação desejada é:
A) select fornecedor, preco*estoque as valor from produtos
B) select distinct fornecedor, sum(preco) as valor from produtos
C) select fornecedor, sum(preco*estoque) as valor from produtos
group by fornecedor
D) select fornecedor, valor from produtos group by fornecedor
having sum(preco*estoque) as valor

Questão 30
A internet é uma rede mundial que interliga milhares de
computadores. Para que essa ação seja possível, vários
protocolos de rede são implementados, a fim de que a
troca de dados entre os computadores possa ocorrer. NÃO
corresponde a um protocolo utilizado na internet:
A) LAN
B) ARP
C) UDP
D) IMAP

OFICIAL JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE ASSISTENTE
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Questão 32
A sintaxe de declaração de métodos da linguagem Java
permite a aplicação de qualificadores ou modificadores.
Trata-se de uma palavra reservada da linguagem Java que
NÃO poderá ser aplicada na declaração de métodos:
A) static
B) protected
C) implements
D) synchronized
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Questão 33

Questão 36

Durante a navegação na internet, mediante o uso de qualquer
browser, ao retornar o erro HTTP 404, significa que:
A) O endereço do recurso solicitado ao servidor de domínio
foi movido para outro endereço e um redirecionamento
foi realizado; mas falhou.
B) O servidor do domínio sofreu um erro inesperado durante o
processamento de uma tarefa em uma aplicação, ou excedeu o tempo limite de resposta.
C) O servidor do domínio falhou ao encontrar o recurso solicitado, o que pode ser ocasionado por um erro no endereçamento (URL), ou o recurso não existe.
D) A requisição ao servidor do domínio foi bem-sucedida; no
entanto, não há nenhuma ação para ser feita no servidor
e, por isso, nenhuma resposta é enviada ao navegador.

Dentro da engenharia de software, o conceito de ciclo de
vida de desenvolvimento se refere a uma representação
simplificada de um processo de software, a partir de uma
visão particular. Sobre o modelo em cascata, marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) As atividades fundamentais são: especificação, desenvolvimento, validação e evolução.
( ) Propõe um desenvolvimento em ciclos onde são realizadas tarefas de especificação de requisitos, codificação e validação; ao final de cada ciclo, uma nova versão
do software é entregue contendo novas funcionalidades.
( ) A etapa de projeto de software estabelece uma arquitetura de software global do sistema e identifica (e
descreve) as abstrações fundamentais que o sistema
deve ter e os seus relacionamentos.
A sequência está correta em
A) V, F, F.
B) V, F, V.
C) F, V, V.
D) F, V, F.

Questão 34
Os padrões arquiteturais de software estão ligados a aspectos
amplos sobre o funcionamento e a operação da aplicação.
Dessa forma, envolve fatores como: hardware, disponibilidade, tecnologias de comunicação, portabilidade e riscos.
Analise a imagem a seguir:

Questão 37

Trata-se da seguinte arquitetura de software:
A) Pipeline.
B) Peer to Peer.
C) Cliente-Servidor.
D) MVC (Model-View-Controller).

Questão 35
A norma ABNT NBR ISO/IEC 27.001 foi criada para promover
um modelo de estabelecer, implementar, operar, monitorar,
analisar, manter e melhorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Sobre a segurança da informação,
NÃO corresponde a um dos seus pilares (propriedades):
A) Fornecer informações verdadeiras, íntegras, exatas e
completas.
B) Manter as informações sempre disponíveis, acessíveis e
utilizáveis, sob demanda, pela entidade ou usuário que
esteja devidamente autorizado.
C) Realizar testes unitários em sistemas de informação, a
fim de garantir que estão em conformidade com os requisitos do negócio e evitar prejuízos à entidade.
D) Assegurar que os dados e as informações são realmente
provenientes da fonte que se alega ser, evitando, assim,
que uma pessoa, sistema, ou serviço, se passe por outro.

OFICIAL JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE ASSISTENTE
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Sobre a linguagem Java, criada nos anos 90, que é direcionada para o paradigma de programação orientado a objetos, é correto afirmar que:
A) Possui o tipo primitivo string para manipulação de cadeia
de caracteres.
B) Uma lista encadeada em Java pode ser utilizada por meio
da classe map.
C) O seu operador new faz alocação dinâmica de memória para
criar uma instância de classe e retornar à sua referência.
D) Possui tipagem dinâmica e fraca, permitindo que os tipos
das variáveis sejam determinados em tempo de execução
sem a necessidade de explicitá-los.

Questão 38
Durante o projeto de um computador, há um dilema sobre
a memória, a quantidade (capacidade), a velocidade e o
custo. Geralmente, quanto mais rápido o tempo de acesso,
maior será o custo por bit; quanto mais capacidade, mais
lento é o tempo de acesso. Dessa forma, os computadores
utilizam inúmeros tipos de memórias combinadas. Diante
do exposto, assinale a afirmativa correta.
A) Registrador: tipo de memória rápida que pode ser utilizada
externamente à CPU para um armazenamento secundário
de dados.
B) Memória cache L1: é mais rápida que a memória cache L2,
que, por sua vez, tem um tamanho (capacidade) inferior à
memória cache L3.
C) Unidades de Estado Sólido (SSD): boas opções para serem
utilizadas como memória principal, pois empregam memória
flash, sendo considerada mais rápida que a memória RAM.
D) Memória Virtual: destinada ao armazenamento temporário
de dados; aumenta a performance do computador, pois é
mais rápida que a memória principal; por isso armazena partes
(cópias) da memória principal.
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Questão 39

Questão 42

A gerência de dispositivos I/O do sistema operacional é implementada em camadas empilhadas, de forma que as camadas
superiores correspondem a implementações de rotinas genéricas, que não consideram os detalhes de hardware, enquanto as camadas inferiores estão próximas ao hardware.
Dentro deste contexto, o conjunto de instruções que permite
que o sistema operacional manipule o periférico através de
rotinas específicas é:
A) Driver.
B) Interface.
C) Barramento.
D) Controlador.

Considerando o acesso à internet através de um browser e
os mecanismos de segurança implementados por firewall,
quais as portas deverão ser liberadas para permitir a navegação na internet?
A) 21 e 22
B) 80 e 443
C) 465 e 587
D) 445 e 3.389

Questão 43

Considerando que um sistema operacional é parte importante da informática, contribuindo para a interação do usuário com a máquina, analise as afirmativas a seguir.
I. Kernel é um container que roda sobre o sistema operacional para monitorar e gerir aplicações do usuário, sendo
chamado também de shell.
II. System call (chamada de sistema) é uma interface que
permite disparar a execução de uma rotina existente no
kernel do sistema operacional.
III. Thread é o módulo de gerência de processos do sistema
operacional que, dentre as suas funções, define a ordem
de execução dos processos (scheduling) na CPU.
Está correto o que se afirma apenas em
A) II.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.

Pastas e arquivos são manipulados continuamente em estações de trabalho. Entretanto, é possível controlar e restringir
o acesso de usuários a arquivos e pastas. No Windows 10
pode-se compartilhar arquivos e pastas com demais usuários
da rede. Diante do exposto, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Todos os arquivos de uma pasta devem ter as mesmas
permissões de compartilhamento do objeto-pai, não
sendo possível definir permissões diferentes para as
subpastas.
( ) Ao compartilhar algum arquivo, é possível definir para
um usuário específico permissões de ‘somente leitura’
ou ‘leitura’ e ‘gravação’.
( ) Uma das formas de compartilhar um arquivo ou pastas
no Windows 10 é clicar com o botão direito do mouse
no arquivo ou pasta desejado e, em seguida, clicar na
opção ‘conceder acesso’, na janela que será aberta
para escolher o usuário e as permissões desejadas.
A sequência está correta em
A) V, F, F.
B) F, F, V.
C) F, V, V.
D) V, V, F.

Questão 41

Questão 44

O Brasil está entre os dez países com o maior número de
“cibercrimes” no mundo. Sobre as inúmeras técnicas que
criminosos aplicam explorando vulnerabilidades de hardware,
software e humanas, analise as afirmativas a seguir.
I. Ransomware: torna os arquivos do usuário inacessíveis por
meio de uma encriptação dos dados a partir de uma chave
criptográfica conhecida apenas pelo criminoso. Para minimizar os riscos, uma boa técnica é ter um backup dos dados
em um ambiente seguro fora do ambiente de produção.
II. Phishing: altera o serviço de DNS para redirecionar endereços de sites conhecidos para sites falsos, com o intuito
de fraudar operações ou capturar dados dos usuários.
Pode ser evitada, ao instalar no computador um certificado digital para assinatura de documentos do tipo A3.
III. Man in the Middle: o criminoso intercepta e tem acesso
aos dados trocados entre o computador-cliente (usuário)
e o host de destino em uma rede. Para evitar tal problema, deve-se manter o sistema operacional do computador sempre atualizado.
Está correto o que se afirma apenas em
A) I.
B) III.
C) I e II.
D) II e III.

Atualmente, o uso da internet está cada vez mais presente no
dia a dia das pessoas. Muitas tarefas como compras, transações
financeiras, acesso a e-mails, dentre outras, necessitam de
segurança por transportarem dados sigilosos e pessoais. Para
garantir a segurança, diversos protocolos são implementados
para impedir que informações importantes sejam interceptadas, manipuladas, ou visualizadas indevidamente.
Qual tecnologia criptografa os dados entre o servidor web
e o navegador web?
A) SSH – Secure Shell.
B) SSL – Secure Sockets Layer.
C) Compactação algorítmica LZMA.
D) E-cpf – Identidade digital para pessoas físicas.

Questão 40

OFICIAL JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE ASSISTENTE
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Questão 45
Um sistema de arquivo se trata de um conjunto de estruturas de dados e instruções lógicas que permitem ao sistema operacional gerenciar os arquivos. O sistema operacional Windows já empregou vários sistemas de arquivos. O sistema de arquivos utilizado pelo Windows que
oferece maior tolerância a falhas e confiabilidade é:
A) UDF
B) EXT4
C) NTFS
D) FAT32
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Questão 46

Questão 49

A Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um
conjunto de boas práticas voltadas para a construção e a
manutenção de serviços de TI. De acordo com a ITIL versão 3,
o estágio que trata dos processos de registrar, comunicar,
diagnosticar, monitorar e mitigar os problemas de um serviço
de tecnologia da informação é:
A) Service Design.
B) Service Strategy.
C) Service Operation.
D) Service Transition.

Uma visão (ou view) é uma consulta armazenada em banco
de dados, que pode ser utilizada quando se deseja consultar
certas referências de forma recorrente. Para criar uma visão
no SGBD Oracle (a partir da versão 10G), o comando correto
é:
create view v1 as
A)
select emp.name, emp.salario from emp;

Questão 47
De acordo com a ITIL V3, sobre o gerenciamento de mudanças do processo de transição de serviço, analise as afirmativas a seguir.
I A definição ITIL para mudança é qualquer adição, modificação ou remoção de qualquer componente que poderia ter algum efeito sobre os serviços de TI.
II O método “7R’s” é proposto para avaliação de mudanças
e envolve as seguintes informações: quem requisita, qual
a razão, qual o retorno, quais os riscos, quais os recursos
envolvidos, quem se responsabiliza e qual a relação com
outras mudanças.
III O Comitê Consultivo de Mudanças (CCM) deve autorizar
a mudança, auxiliar na sua avaliação, definir a priorização
e ser formado por pessoas que possam certificar que a
mudança é adequada tanto do ponto de vista técnico
quanto de negócio.
Está correto o que se afirma em
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

Questão 48
O guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
é um conjunto de práticas na gestão de projetos organizados pelo instituto PMI (Project Management Institute),
sendo considerado a base do conhecimento sobre gestão
de projetos por profissionais da área. Sobre o guia PMBOK,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Dentre as áreas de gerenciamento do PMBOK, a área de
custo objetiva assegurar que o projeto seja cumprido com
o orçamento previsto; a área de qualidade objetiva entregar o produto conforme esperado; e, a gerência de tempo
visa entregar o projeto dentro do prazo esperado.
( ) Um projeto de software que conta com um gerente de
projetos, três desenvolvedores e um analista de suporte, implica em cinco canais de comunicação.
( ) A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é um documento
que descreve as características dos produtos que serão
desenvolvidos, o esforço despendido, o escopo, o custo
envolvido e os requisitos e as regras de negócio.
A sequência está correta em
A) V, V, F.
B) V, F, F.
C) F, V, V.
D) F, F, F.
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create view v1
begin
B)
select emp.name, emp.salario from emp
end
C)

select emp.name, emp.salario from emp
to view v1

create view v1 (varchar(40), double)
begin
D) select emp.name as a, emp.salario as b from emp
return a, b
end

Questão 50
Sobre as interfaces de conexão (conectores) empregadas em
computadores e periféricos, analise as imagens a seguir:

“A interface _____ é utilizada para transmitir vídeos e pode
ser conectada em monitores. Já a interface _____ serve para
transmitir dados e fornecer energia em dispositivos móveis.
Enquanto a interface ______ é usada para transmitir dados
em comunicação serial de dispositivos de armazenamento de
dados.” Assinale a alternativa que completa correta e
sequencialmente a afirmativa anterior.
A) II. (HDMI) I. (IDE) III. (SATA)
B) I. (DVI) II. (IDE) III. (micro USB)
C) I. (DVI) III. (USB TIPO C) II. (SATA)
D) I. (VGA) II. (SATA) III. (USB TIPO C)
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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
Fora do ar: pane no WhatsApp pode gerar processos na Justiça
WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade desde o meio-dia desta
segunda-feira. Milhões de usuários poderão ter prejuízos com a pane das redes.
Quem tentou mandar mensagens pelo WhatsApp ou postar no Instagram/Facebook, se frustrou: as plataformas estão fora
do ar e sem previsão de retorno.
Atualmente, as redes sociais são a ferramenta de trabalho para milhões de pessoas e uma instabilidade prolongada pode,
sim, gerar prejuízos financeiros aos internautas. A partir deste cenário, quais as possíveis consequências jurídicas?
O advogado Luiz Augusto D’Urso (D’Urso e Borges Advogados Associados) salienta que a indisponibilidade dos serviços
durante um longo período ocasionará danos concretos que poderão ser ressarcidos em ordens ou decisões judiciais: “A
indisponibilidade dos serviços gera inúmeros prejuízos. Este tipo de atividade tem um risco, conforme a Teoria do Risco-Proveito, sendo que uma indisponibilidade nesta proporção, durante um longo período, ocasionará danos concretos, que
poderão ser ressarcidos, em prováveis ordens e decisões judiciais”.
O advogado destacou que a instabilidade que está acontecendo hoje é uma das maiores da história do grupo Facebook e
afeta usuários do mundo todo.
Além de chamar atenção para as causas jurídicas, Luiz Augusto D’Urso faz uma reflexão sobre a dependência dos usuários
com relação às redes sociais: “Primeiramente é importante refletir como estas situações demonstram que os usuários são
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dependentes destas redes sociais, sendo que é sempre importante alertar que é possível a utilização de aplicativos similares
(como Telegram). Também fica comprovado como o monopólio das redes é prejudicial, vale dizer, como o Facebook é dono de
uma gama de empresas, quando esta empresa-mãe é afetada, toda uma cadeia de redes sociais também é (Instagram,
WhatsApp etc.), deixando o usuário totalmente desconectado”.
(Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/352654/fora-do-ar-pane-no-whatsapp-pode-gerar-processos-na-justica. Acesso em: 04/10/2021.
Adaptado.)

Texto II
Um estudo realizado pela Chicago Booth School of Business indicava, cinco anos atrás, que o Facebook, Twitter e outras
redes sociais têm uma capacidade de viciar superior à do tabaco ou do álcool porque, dentre outras coisas, acessá-las é simples
e gratuito. Além disso, se o próprio pai do IPad, IPod e IPhone, Steve Jobs, não deixava que seus filhos tivessem muito contato
com a tecnologia — limitava o tempo de uso deles — seria porque, provavelmente, imaginava que as redes sociais poderiam
afetar os mais jovens.
A verdade é que, no parecer de muitos especialistas, o uso das redes sociais — incluindo aplicativos de mensagens instantâneas
— pode chegar a criar sérias dependências com suas respectivas consequências: ansiedade, depressão, irritabilidade, isolamento,
distanciamento da vida real e das relações familiares, perda de controle etc.
(Disponível em: https://www.iberdrola.com/compromisso-social/como-redes-sociais-afetam-jovens. Adaptado.)

Texto III

(Disponível em: https://www.oberlo.com.br/blog/redes-sociais-estatisticas.)

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

“As redes sociais na sociedade pós-moderna: o equilíbrio entre a relevância e a dependência”.
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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.

