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RECOMENDAÇÕES GERAIS:
• Simule ao máximo as condições de prova. Não utilize mais do que 90 minutos (1h e 30min) para 
a resolução deste caderno de questões, pois como ela equivale à metade da prova real e esse seria 
justamente metade do tempo que você teria para a resolução da prova, descontados 30 minutos para 
a marcação do gabarito. Assim sendo, é fundamental utilizar o mesmo tempo nos seus treinos. 
• Nunca esqueça de, em sua preparação, levar em conta o tempo que irá despender para preencher o 
gabarito. É fundamental ter um tempo razoável para esse preenchimento para evitar confusões. Esse 
tempo deve ser considerado nos treinos também. 
• Procure um local calmo, silencioso e com boas condições ergonômicas para realizar suas atividades 
do curso. Peça compreensão de sua família, caso estude em casa. É importante se concentrar, como no 
dia da prova, para que seus resultados refl itam ao máximo seu real conhecimento sobre os conteúdos. 
• Confi ra os gabaritos e os comentários SOMENTE depois de encerrada toda a simulação! 
• Sempre desconfi e de questões que contêm afi rmações muito taxativas como “sempre”, “entendi-
mento pacífi co”, “todos” etc. 
• Cuidado com as palavras “lícito” e “ilícito”, pois a pressa comum na hora da prova, várias vezes, é 
comum ler “ilícito” como se fosse “lícito” e vice-versa.

Bons estudos e Ouse Saber!
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 02:

“Não pensar mais em si”

Seria necessário refl etir sobre isso seriamente: por que saltamos à água para socorrer 
alguém que está se afogando, embora não tenhamos por ele qualquer simpatia particular? Por 
compaixão: só pensamos no próximo – responde o irrefl etido. Por que sentimos a dor e o mal-
estar daquele que cospe sangue, embora na realidade não lhe queiramos bem? Por compaixão: 
nesse momento não pensamos mais em nós – responde o mesmo irrefl etido. 

A verdade é que na compaixão – quero dizer, no que costumamos chamar erradamente 
compaixão – não pensamos certamente em nós de modo consciente, mas inconscientemente 
pensamos e pensamos muito, da mesma maneira que, quando escorregamos, executamos 
inconscientemente os movimentos contrários que restabelecem o equilíbrio, pondo nisso todo 
o nosso bom senso. 

O acidente do outro nos toca e faria sentir nossa impotência, talvez nossa covardia, se 
não o socorrêssemos. Ou então traz consigo mesmo uma diminuição de nossa honra perante os 
outros ou diante de nós mesmos. Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento dos outros um 
aviso do perigo que também nos espia; mesmo que fosse como simples indício da incerteza e da 
fragilidade humanas que pode produzir em nós um efeito penoso.

Rechaçamos esse tipo de miséria e de ofensa e respondemos com um ato de compaixão 
que pode encerrar uma sutil defesa ou até uma vingança. Podemos imaginar que no fundo é em 
nós que pensamos, considerando a decisão que tomamos em todos os casos em que podemos 
evitar o espetáculo daqueles que sofrem, gemem e estão na miséria: decidimos não deixar de 
evitar, sempre que podemos vir a desempenhar o papel de homens fortes e salvadores, certos da 
aprovação, sempre que queremos experimentar o inverso de nossa felicidade ou mesmo quando 
esperamos nos divertir com nosso aborrecimento. Fazemos confusão ao chamar compaixão ao 
sofrimento que nos causa um tal espetáculo e que pode ser de natureza muito variada, pois em 
todos os casos é um sofrimento de que está isento aquele que sofre diante de nós: diz-nos respeito 
a nós tal como o dele diz respeito a ele. Ora, só nos libertamos desse sofrimento pessoal quando 
nos entregamos a atos de compaixão. [...]

01 - Sobre as ideias apresentadas no texto lido, é correto afi rmar:

a) O conceito de “compaixão” apresentado pelo autor do texto ratifi ca a defi nição empregada 
costumeiramente pelo público em geral.

b) O autor defende a ideia de que o sentimento de compaixão é condicionado à vontade do indivíduo 
em se portar de forma altruísta.

c) O ato de compaixão, na visão do autor do texto, tem natureza involuntária, sendo, muitas vezes, 
uma espécie de resposta à vulnerabilidade a que estamos naturalmente sujeitos. 

d) A entrega aos atos de compaixão, de acordo com o autor, signifi ca a predominância do sentimento 
altruísta, sintetizado no título do texto “Não pensar em si”.
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02 - O objetivo principal do texto é 

a) Criticar o excesso de individualismo que muitas vezes impede a prática de atos de compaixão.

b) Simbolizar no sofrimento alheio a prova inconteste de nossa fragilidade e vulnerabilidade como 
seres humanos.

c) Apontar o pensar em si como componente de destaque presente nas tomadas de decisão que 
resultam em atos de compaixão. 

d) Relativizar a necessidade de afi nidade com a pessoa que sofre como requisito para a prática de atos 
de compaixão. 

03 - Segundo os preceitos da gramática normativa do português do Brasil, a única palavra dentre 
as citadas abaixo que NÃO deve ser pronunciada com o acento tônico recaindo em posição idêntica 
àquela em que recai na palavra rubrica é:

a) Nobel.

b) Recorde.

c) Negligencia.

d) Medico.

04 - Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase:

a) Os motivos nos quais se valeu o deputado baseavam-se numa equivocada comparação em 
cuja pretendia iludir seus fi éis eleitores.

b) As profi ssões para cujo desempenho são exigidas muita concentração e paciência não são indicadas 
a quem não dispõe de equilíbrio emocional.

c) Muitos eleitores preferem uma candidatura baseada em mentiras agradáveis do que uma apoiada 
em verdades desagradáveis onde nem todos querem acreditar.

d) O mau juízo de que se imputa aos sindicatos é semelhante àquele em que se atribui aos partidos 
políticos.

05 - A frase que está totalmente de acordo com o padrão culto da língua é:

a)  Os fi éis católicos reconheceram que Vossa Santidade, apesar da exiguidade do vosso tempo, 
manteve uma agenda de eventos relevante.

b) O assunto lhe sucitou interesse e desejo de pôr em debate diversas questões importantes do 
cotidiano profi ssional.

c)  As ponderações do iminente cientista, insertas em sua tese de pós-doutorado, nada têm de 
polêmicas.

d)  O acusado quer adivinhar o que alguns delatores dirão acerca de sua atuação à frente do governo, 
pois crê que essa seja a estratégia para eles auferirem credibilidade perante as autoridades policiais.

06 - A frase “Conhecia o assunto como poucos, mas cometeu erros bobos e inaceitáveis.” pode ser 
reescrita mantendo-se a correção gramatical e o sentido original da seguinte maneira:
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a) Conhecia o assunto como poucos, por isso cometeu erros bobos e inaceitáveis.

b) À medida em que conhecia o assunto como poucos, cometeu erros bobos e inaceitáveis.

c) Cometeu erros bobos e inaceitáveis, porquanto conhecia o assunto como poucos.

d) Conquanto conhecesse o assunto como poucos, cometeu erros bobos e inaceitáveis.

07 - A frase em que, de acordo com o padrão culto escrito, exige o emprego do verbo “haver” no 
singular é:

a)  Muitas cartas de reclamação já ...... sido entregues aos diretores por moradores da vizinhança.

b)  Talvez ...... alguns motivos fortes para ele ter recusado prontamente a proposta.
c) Quantos cientistas ...... pesquisado as causas da doença e nunca chegaram a um parecer defi nitivo!

d)  Algumas soluções ...... de existir para a crise por que passa o país.

08 - Compare os dois trechos que seguem:

I - O diretor da multinacional está estudando demitir os funcionários do departamento fabril que não 
mantém produtividade satisfatória.

II - O diretor da multinacional está estudando demitir os funcionários do departamento fabril que não 
mantêm produtividade satisfatória.

Suponha que um funcionário tenha uma produtividade considerada satisfatória, porém trabalha 
em um departamento cuja produtividade total está aquém do esperado. Com base nas duas versões 
apresentadas, pode-se afi rmar que é de se esperar que ele:

a) Se preocupe bastante com a situação I, uma vez que, de acordo com a mensagem, o resultado 
negativo do departamento levará à demissão de todos os funcionários que lá trabalham.

b) Se preocupe bastante com a situação I, porém sem motivo, pois não há possibilidade alguma de 
ele ser demitido.

c) Deve se preocupar com II, uma vez que a demissão atingirá todos os funcionários.

d) Não deve se preocupar com I, pois, de acordo com a mensagem, difi cilmente alguém será demitido, 
mesmo em departamentos com baixa produtividade.

DIREITO TRIBUTÁRIO

09 - Quanto às espécies tributárias, aponte a alternativa incorreta:

a) É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo 
própria de determinado imposto, desde que não exista integral identidade entre uma base e outra.

b) É inconstitucional a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção 
e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.

c) Os Estados são competentes para a instituição de impostos, taxas e contribuições de melhoria. À 
União, cabe a instituição, também, de contribuições especiais e empréstimos compulsórios.

d) Taxa de polícia cujo valor é estabelecido por Conselho Profi ssional, respeitado o valor máximo 
previsto em lei, é constitucional, não confi gurando ofensa ao Princípio da Legalidade Tributária.
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10 - As imunidades, que constituem verdadeiras limitações da competência tributária, são 
normas constitucionalmente previstas, acerca das quais é correto afi rmar:

a) A imunidade tributária recíproca incide sobre apenas sobre impostos.

b) Não incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público arrendado a pessoa jurídica de 
direito privado, devedora do tributo.

c) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, exceto quando 
o valor do tributo a ser cobrado for inferior a um salário mínimo.

d) Empresas públicas que desempenham serviços públicos gozam da imunidade tributária recíproca, 
não se aplicando a benesse às sociedades de economia mista, independentemente do ramo de 
atuação.

11 - Considere as seguintes afi rmações:

I - O lançamento ostenta natureza constitutiva da obrigação tributária, uma vez que se presta a liquidar 
o referido vínculo, tornando exigível a prestação tributária.

II - De acordo com o CTN, o lançamento apresenta efi cácia declaratória em relação ao crédito tributário.

III - A fase ofi ciosa do lançamento tributário consuma-se com a regular notifi cação do sujeito passivo 
da liquidação do vínculo tributário; a fase contenciosa, por sua vez, é defl agrada quando o obrigado se 
insurge, na via administrativa, contra o procedimento de constituição do crédito.

Está correto o que se afi rma apenas em:

a) II e III.

b) I e II.

c) I.

d) III.

12 - Consoante as disposições do CTN, analise os itens a seguir:

I - A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, 
ressalvadas, dentre outras, as limitações contidas na Constituição Federal e nas Constituições dos 
Estados.

II - A competência tributária é delegável. A capacidade tributária ativa, no entanto, não pode ser 
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra.

III - Tendo em vista que o não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de 
direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído, o ente titular da competência 
tributária será, sempre e necessariamente, sujeito ativo da obrigação tributária originada de fatos 
geradores previstos na lei de tributação que tiver editado.
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Está correto o que se afi rma em:

a) I e II.

b) I, II e III.

c) I.

d) III.

DIREITO ADMINISTRATIVO

13 - No tocante à organização da Administração Pública, assinale a alternativa correta:

a) Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais 
através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. A despeito disso, 
ostentam personalidade jurídica própria.

b) Órgãos independentes são os previstos na Constituição e representativos dos Poderes do Estado, 
não estando subordinados a nenhum outro órgão.

c) Considera-se desconcentração a transferência, pela administração, da atividade administrativa 
para outra pessoa, física ou jurídica, integrante do aparelho estatal.

d) Em âmbito federal, a iniciativa de lei para criação de ente da administração indireta é privativa do 
Presidente do Congresso Nacional.

14 - A exteriorização da vontade administrativa pode ocorrer de diversas formas, notadamente 
por meio de manifestações unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Analise as assertivas abaixo e 
marque a correta.

a) O ato administrativo se relaciona com o exercício da função administrativa, exclusivamente no 
âmbito do Poder Executivo. 

b) O ato administrativo vinculado é aquele que não admite juízo de valor, ou seja, não há margem de 
liberdade para a prática do ato, estando os respectivos elementos condicionados estritamente à lei. 

c) O Poder Judiciário não pode rever o motivo e o objeto do ato discricionário.

d) O Poder Judiciário pode fazer apenas o chamado controle de legalidade estrita dos atos 
administrativos.

15 - Considere as seguintes afi rmações:

I - O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se 
houver demonstração de prejuízo à defesa.

II - Não se admite prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente 
autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

III - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla 
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que benefi cie 
o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão.
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Está correto o que se afi rma apenas em:

a) II e III.

b) I.

c) I e III.

d) II.

16 - Dentre os princípios básicos da Administração Pública, assinale aquele que não está 
expressamente previsto no artigo 37 da Constituição de 1988:

a) Efi cácia.

b) Efi ciência.

c) Publicidade.

d) Legalidade.

NORMATIVOS TJ-MG

17 - De acordo com as disposições da Resolução Nº 174 do Conselho Nacional de Justiça sobre a 
função de juiz leigo, é correto afi rmar que

a) Os juízes leigos, quando remunerados ou indenizados a qualquer título, serão recrutados por prazo 
determinado, vedada a recondução, por meio de processo seletivo público de provas e títulos, ainda 
que simplifi cado, conduzido por critérios objetivos.

b) O exercício das funções de juiz leigo, considerado de relevante caráter público, sem vínculo 
empregatício ou estatutário, é temporário e pressupõe capacitação posterior ao início das atividades.

c) A remuneração dos juízes leigos, quando houver, será estabelecida por ato homologado, isto é, 
projeto de sentença ou acordo celebrado entre as partes. 

d) A remuneração, em qualquer caso, não poderá ultrapassar o maior cargo cartorário de terceiro grau 
de escolaridade do primeiro grau de jurisdição do Tribunal de Justiça, ou outra equiparação, a critério 
do Tribunal.

18 - A Resolução Nº 174 do Conselho Nacional de Justiça fi xa regras sobre a gestão exercida com 
o fi m de verifi car o bom funcionamento e estimular a melhoria contínua dos serviços prestados 
pelo Sistema dos Juizados Especiais, sendo correto afi rmar a respeito:

a) Compete exclusivamente ao juiz togado a responsabilidade disciplinar e de avaliação dos juízes 
leigos.

b) O juiz leigo fi ca subordinado às orientações e ao entendimento jurídico do juiz togado.

c) Ao magistrado da unidade incumbe o dever de fi scalizar e coordenar o trabalho de juízes leigos, 
podendo se ausentar da unidade do Juizado Especial durante a realização das audiências.

d) O juiz leigo terá o prazo máximo de 15 dias, a contar do encerramento da instrução, para apresentar 
o projeto de sentença, que só poderá ser entranhado aos autos e disponibilizado para o público 
externo no sistema de informática caso seja homologado.



11

19 - A Resolução nº 792/2015 (Alterada pela Resolução nº 802/2015) dispõe sobre a função de 
juiz leigo, de que trata a Lei federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no âmbito dos Juizados 
Especiais do Estado de Minas Gerais. Sobre suas disposições, é correto afi rmar:

a) O exercício da função de juiz leigo é temporário e não gera vínculo empregatício ou estatutário, mas 
é devida obrigação de natureza previdenciária.

b) O efetivo exercício da função de juiz leigo será considerado título em todos os concursos públicos 
do Estado de Minas Gerais.

c) O juiz leigo exercerá suas funções sob a supervisão e a orientação da Coordenação do Sistema 
Estadual dos Juizados, com fi ns de aprendizagem profi ssional.

d) É vedado o exercício da função de juiz leigo no âmbito dos Juizados Especiais Criminais do Estado 
de Minas Gerais. 

20 - A Portaria Conjunta nº 880/PR/2019 dispõe sobre a atividade dos juízes leigos no âmbito do 
Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais.

a) Com exceção dos atos meramente ordinatórios, todos os despachos e as decisões interlocutórias 
proferidos pelo juiz leigo em audiência deverão ser registrados em ata e homologados pelo magistrado 
responsável, “a posteriori”, na própria ata da audiência ou na homologação do projeto de sentença.

b) Durante a ausência do magistrado responsável em razão de férias, licenças ou afastamentos legais, 
o juiz leigo também se ausentará do Juizado.

c) O índice de celeridade na elaboração dos projetos de sentença não será considerado no controle e 
na fi scalização das atividades dos juízes leigos, pois é preferível a qualidade.

d) A audiência de conciliação convertida em audiência de instrução e julgamento será computada, 
para fi ns de produtividade, como conciliação e instrução e julgamento.
 


