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PROVA PARA O TJ-MG (JUIZ LEIGO)
Prova Subjetiva

Caderno de Respostas

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:
1) A prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não seja o ca-
beçalho do caderno de textos defi nitivos, qualquer palavra ou marca que identifi que o candidato, sob 
pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identifi cadora no espaço destinado à 
transcrição dos textos defi nitivos acarretará a anulação da respectiva prova discursiva.

2) Na avaliação da Prova serão considerados o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do 
tema, a fl uência e a coerência da exposição, a correção gramatical e a precisão da linguagem jurídica.

3) A Prova terá a duração de 4:00 (quatro horas) junto à aplicação da prova objetiva. A gestão do tem-
po de prova pode ser DECISIVA PARA SUA APROVAÇÃO! Diante disso, muito importante que você 
simule também essa situação, tentando reproduzir o horário da prova, a alimentação necessária 
ao período e até as idas ao banheiro para apreender a controlar o tempo! 

4) Na Prova Discursiva, os candidatos lançarão suas respostas às questões formuladas no idioma ofi cial, 
em linguagem escorreita, manuscrita, mediante o uso de caneta esferográfi ca azul, em papel fornecido 
pela Comissão de Concurso, devidamente autenticado, sempre conforme as instruções, respeitando, 
na primeira, o espaço delimitado para resposta a cada questão, sendo vedado o uso de corretor de 
texto.

5) Será eliminado do concurso o candidato que não respeitar o disposto no parágrafo anterior, que uti-
lizar canetas de cores diversas da azul, ou colocar qualquer sinal ou símbolo estranho à  escrita ofi cial, 
caso em que considerar-se-á identifi cada a prova.

6) Na Prova Discursiva NÃO SERÁ PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA.

7) Seja objetivo e conciso na resposta. Busque já nas primeiras palavras do parágrafo apresentar as 
palavras-chave solicitadas na questão, facilitando o trabalho do corretor que irá recompensá-lo com 
uma boa nota.

8) Não se esqueça de respeitar as margens e linhas.

9) Procure realizar períodos curtos (até 3 linhas), pois períodos longos, normalmente, trazem prejuízo 
à clareza do texto.

10) É recomendável utilizar a técnica denominada de “tempestade de ideias”. Em outras palavras, jogue 
todas as ideias referente ao assunto em um papel de rascunho. Com base nestas informações, trace o 
esqueleto, escolhendo o que será reproduzido em cada parágrafo. Assim, dá para visualizar com ante-
cedência como fi cará a sua questão e peça.
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11) As rodadas devem ser respondidas de forma manual, pois assim será a prova. Depois, devem ser di-
gitalizadas e enviadas pela área do aluno no site do Ouse, acessando nosso exclusivo Sistema Sapiens. 
O login é o email que você informou, quando adquiriu o curso de seu interesse, assim como será envia-
do - para esse mesmo email - o link para criar sua senha de acesso.

12) É de suma importância redigir a questão com uma letra LEGÍVEL. “Garranchos” trazem sérios preju-
ízos ao candidato.

13) As suas respostas devem ser scaneadas e encaminhadas até a QUINTA-FEIRA subsequente à da 
disponibilização da rodada para enviar suas respostas. (Obs.: Há aplicativos de celular que funcionam 
como scanner, p. ex., camscanner).

14) Excepcionalmente, caso o aluno realmente não consiga scannear o material redigido, poderá tam-
bém enviar suas respostas digitadas no word, mas com o formato convertido e enviado em formato PDF 
(Obs.: NÃO recomendamos essa opção por não simular verdadeiramente a realidade em aspectos de 
controle de quantidade de linhas, qualidade da caligrafi a, gramática etc.).

15) Para enviar suas respostas no Sistema Sapiens, basta: 
a) acessar o seu curso;
b) clicar no botão “resposta das rodadas”
c) escolher a rodada desejada; 
d) escolher o professor responsável por cada questão ou peça naquela rodada (os professores respon-
sáveis estarão indicados antes de cada peça ou questão, como abaixo pode ser verifi cado); 
e) clicar em processar;
f) realizar o upload do arquivo, clicando em escolher arquivo (lembre-se de selecionar suas respostas 
em formato PDF) e, por fi m, clicar no botão enviar;

16) Verifi que a qualidade do que foi scaneado antes de enviar. Não será aceito o envio do material por 
fotos ou outro meio que não em PDF.

17) As peças e as questões, a cada rodada, serão elaboradas por diferentes Professores, que estarão 
devidamente indicados no caderno de questões. Cada resposta deve ser enviada apenas para o cor-
respondente Professor responsável.

18) Vale frisar que os prazos PARA OS ALUNOS FAZEREM O UPLOAD das questões vai até à 23h:-
59min do dia limite constate na tabela de prazos do Tutorial. ESTE HORÁRIO É CONFORME O HO-
RÁRIO DE BRASÍLIA (ATENÇÃO PARA O HORÁRIO DE VERÃO).

19) Observa-se ainda que, se em uma dada rodada, um determinado Professor(a) elaborar mais de 
uma peça ou questão, É FUNDAMENTAL QUE O ALUNO(A) ENVIE TODAS AS SUAS RESPOSTAS EM UM 
SÓ ARQUIVO PARA AQUELE(A) PROFESSOR(A) ESPECÍFICO(A) RESPONSÁVEL PELAS VÁRIAS QUES-
TÕES. O sistema não aceitará as questões em mais de um arquivo POR Prof(a). 

20) O estudo de caso deverá ser respondido em, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, nos ter-
mos da folha de respostas padrão disponível no Sapiens (haverá também folha numerada em formato 
word para o aluno que optar por digitar suas respostas).

Bom estudo!
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