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Coordenadores

Wander Garcia

Um dos maiores especialistas em Concursos Públicos do país. Confira seu currículo:

É Doutor, Mestre e Graduado em Direito pela PUC/SP • É professor universitário e de cursos preparatórios para 

Concursos e Exame de Ordem, tendo atuado nos cursos LFG e DAMÁSIO. Neste foi Diretor Geral de todos os cursos 

preparatórios e da Faculdade de Direito • Foi diretor da Escola Superior de Direito Público Municipal de São Paulo • É 

um dos fundadores da Editora Foco, especializada em livros jurídicos e para concursos e exames • É autor best seller 

com mais de 50 livros publicados na qualidade de autor, coautor ou organizador, nas áreas jurídica e de preparação 

para concursos e exame de ordem. Já vendeu mais de 1,5 milhão de livros, dentre os quais se destacam “Como 

Passar na OAB”, “Como Passar em Concursos Jurídicos”, “Exame de Ordem Mapamentalizado” e “Concursos: O Guia 

Definitivo” • É também advogado desde o ano de 2000 e foi procurador do município de São Paulo  por mais de 15 

anos • É Coach Certificado, com sólida formação em Coaching pelo IBC e pela International Association of Coaching.

Ana Paula Garcia

Procuradora do Estado de São Paulo • Pós-graduada em Direito • Professora do IEDI • Escrevente do Tribunal de Justiça 

por mais de 10 anos • Ex-assistente Jurídico do Tribunal de Justiça • Autora de diversos livros para OAB e concursos.

Autores
Wander Garcia • Ana Paula Garcia • André Nader Justo • André Nascimento • Bruna Vieira • Eduardo 

Dompieri • Elson Garcia • Enildo Garcia • Fabiano Melo • Fernanda Camargo Penteado • Flavia Barros • Gabriela 

Rodrigues • Georgia Dias • Gustavo Nicolau • Helder Satin • Henrique Subi • Hermes Cramacon • Ivo 

Tomita • Leni Mouzinho Soares • Licínia Rossi • Luiz Dellore • Luiz Fabre • Magally Dato • Márcio Alexandre 

Pereira • Robinson Barreirinhas • Savio Chalita • Teresa Melo • Tony Chalita

Sobre COMO PASSAR em Concursos de Tribunais Técnico
A experiência diz que aquele que quer ser aprovado deve fazer três coisas: a) entender a teoria; b) ler a letra da 

lei, e c) treinar. A teoria é vista em cursos e livros à disposição no mercado. O problema é que ela, sozinha, não é 

suficiente. É fundamental “ler a letra da lei” e “treinar”. E a presente obra possibilita que você faça esses dois tipos 

de estudo. Aliás, você sabia que mais de 90% das questões de CONCURSOS DE TRIBUNAIS – TÉCNICO são resolvidas 

apenas com o conhecimento da lei, e que as questões das provas se repetem muito?

Cada questão desse livro vem comentada com o dispositivo legal em que você encontrará a resposta. E isso é feito 

não só em relação à alternativa correta. Todas as alternativas são comentadas, sempre que necessário. Com isso 

você terá acesso aos principais dispositivos legais que aparecem nas provas e também às orientações doutrinárias 

e jurisprudenciais.

Estudando pelo livro você começará a perceber as técnicas dos examinadores e as “pegadinhas” típicas de prova, e 

ganhará bastante segurança para o momento decisivo, que é o dia do seu exame. É por isso que podemos afirmar, 

com uma exclamação, que essa obra vai lhe demonstrar COMO PASSAR EM CONCURSOS DE TRIBUNAIS – TÉCNICO!

CONCURSOS DE

TRIBUNAIS
TÉCNICO

Sobre a Importância da Coleção 
COMO PASSAR

A Coleção COMO PASSAR é, hoje, líder 
no segmento de preparação para con-
cursos públicos por meio da resolu-
ção de questões de provas anteriores. 
Dezenas de milhares de examinandos que 
estudaram pelas obras obtiveram aprova-
ção e atingiram seus objetivos. 

Esses resultados decorrem do esforço e 
da experiência dos coordenadores e dos 
demais autores, bem como das caracterís-
ticas especiais de nossas obras, as únicas 
no mercado que trazem vasto número 
de disciplinas e questões. Estas, além de 
serem classificadas, todas as alternativas 
são comentadas sempre que necessário. 

Tudo sem contar o enorme custo-benefí-
cio de juntar tanto conteúdo num único 
volume, reduzindo custos e gasto de pa-
pel, de modo a gerar para o consumidor 
economia, respeito ao meio ambiente e 
praticidade. 

É por isso que os estudantes chamam 
nosso livro de “O Melhor Amigo do Con-
curseiro”, num reconhecimento claro da 
indispensabilidade da obra para quem 
deseja ser aprovado em Concursos de Tri-
bunais – Técnico.
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Siga a EDITORA FOCO para 
Dicas, Notícias, Lançamentos e Sorteios



Você está recebendo, GRATUITAMENTE, um fragmento da obra da  
Editora Foco, para dar início aos seus estudos.

Este conteúdo não deve ser divulgado, pois tem direitos reservados à 
editora, constituindo-se uma cortesia a título de motivação aos seus 
estudos.

Faz-se necessário evidenciar que tal fragmento não representa a totali-
dade de uma obra ou disciplina.

A obra, na sua totalidade, poderá ser adquirida no site da Editora Foco:

www.editorafoco.com.br

Bons estudos!

Editora Foco
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Para que você consiga um ótimo aproveitamento deste livro, atente para as seguintes 
orientações:

1o Tenha em mãos um vademecum ou um computador no qual você possa acessar os 
textos de lei citados. 

Neste ponto, recomendamos o Vade mecum de legislação fOCO – confira em www.
editorafoco.com.br.

2o Se você estiver estudando a teoria (fazendo um curso preparatório ou lendo resumos, 
livros ou apostilas), faça as questões correspondentes deste livro na medida em que for avan-
çando no estudo da parte teórica. 

3o Se você já avançou bem no estudo da teoria, leia cada capítulo deste livro até o final, e 
só passe para o novo capítulo quando acabar o anterior; vai mais uma dica: alterne capítulos 
de acordo com suas preferências; leia um capítulo de uma disciplina que você gosta e, depois, 
de uma que você não gosta ou não sabe muito, e assim sucessivamente. 

4o Iniciada a resolução das questões, tome o cuidado de ler cada uma delas sem olhar para o 
gabarito e para os comentários; se a curiosidade for muito grande e você não conseguir controlar 
os olhos, tampe os comentários e os gabaritos com uma régua ou um papel; na primeira tentativa, 
é fundamental que resolva a questão sozinho; só assim você vai identificar suas deficiências e 
“pegar o jeito” de resolver as questões; marque com um lápis a resposta que entender correta, 
e só depois olhe o gabarito e os comentários.

5o leia com muita atenção o enunciado das questões. Ele deve ser lido, no mínimo, duas 
vezes. Da segunda leitura em diante, começam a aparecer os detalhes, os pontos que não 
percebemos na primeira leitura. 

6o grife as palavras-chave, as afirmações e a pergunta formulada. Ao grifar as palavras 
importantes e as afirmações você fixará mais os pontos-chave e não se perderá no enunciado 
como um todo. Tenha atenção especial com as palavras “correto”, “incorreto”, “certo”, “errado”, 
“prescindível” e “imprescindível”.

7o Leia os comentários e leia também cada dispositivo legal neles mencionados; não 
tenha preguiça; abra o vademecum e leia os textos de leis citados, tanto os que explicam as 
alternativas corretas, como os que explicam o porquê de ser incorreta dada alternativa; você 
tem que conhecer bem a letra da lei, já que mais de 90% das respostas estão nela; mesmo 
que você já tenha entendido determinada questão, reforce sua memória e leia o texto legal 
indicado nos comentários.  

8o Leia também os textos legais que estão em volta do dispositivo; por exemplo, se aparecer, 
em Direito Penal, uma questão cujo comentário remete ao dispositivo que trata de falsidade 
ideológica, aproveite para ler também os dispositivos que tratam dos outros crimes de falsidade; 
outro exemplo: se aparecer uma questão, em Direito Constitucional, que trate da composição 
do Conselho Nacional de Justiça, leia também as outras regras que regulamentam esse conselho. 

Como usAr o livro?
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9o Depois de resolver sozinho a questão e de ler cada comentário, você deve fazer uma 
anotação ao lado da questão, deixando claro o motivo de eventual erro que você tenha come-
tido; conheça os motivos mais comuns de erros na resolução das questões:

DL – “desconhecimento da lei”; quando a questão puder ser resolvida apenas com o 
conhecimento do texto de lei; 

DD – “desconhecimento da doutrina”; quando a questão só puder ser resolvida com o 
conhecimento da doutrina;  

DJ – “desconhecimento da jurisprudência”; quando a questão só puder ser resolvida com 
o conhecimento da jurisprudência;  

FA – “falta de atenção”; quando você tiver errado a questão por não ter lido com cuidado 
o enunciado e as alternativas;

NUT - “não uso das técnicas”; quando você tiver se esquecido de usar as técnicas de reso-
lução de questões objetivas, tais como as da repetição de elementos (“quanto mais elementos 
repetidos existirem, maior a chance de a alternativa ser correta”), das afirmações generalizantes 
(“afirmações generalizantes tendem a ser incorretas” - reconhece-se afirmações generalizantes 
pelas palavras sempre, nunca, qualquer, absolutamente, apenas, só, somente exclusivamente etc.), 
dos conceitos compridos (“os conceitos de maior extensão tendem a ser corretos”), entre outras.

obs: se você tiver interesse em fazer um Curso de “Técnicas de Resolução de Questões Obje-
tivas”, recomendamos o curso criado a esse respeito pelo IEDI Cursos On-line: www.iedi.com.br.

10º Confie no bom-senso. Normalmente, a resposta correta é a que tem mais a ver com 
o bom-senso e com a ética. Não ache que todas as perguntas contêm uma pegadinha. Se 
aparecer um instituto que você não conhece, repare bem no seu nome e tente imaginar o seu 
significado. 

11º Faça um levantamento do percentual de acertos de cada disciplina e dos principais 
motivos que levaram aos erros cometidos; de posse da primeira informação, verifique quais 
disciplinas merecem um reforço no estudo; e de posse da segunda informação, fique atento 
aos erros que você mais comete, para que eles não se repitam. 

12º Uma semana antes da prova, faça uma leitura dinâmica de todas as anotações que você 
fez e leia de novo os dispositivos legais (e seu entorno) das questões em que você marcar “DL”, 
ou seja, desconhecimento da lei.

13º Para que você consiga ler o livro inteiro, faça um bom planejamento. Por exemplo, 
se você tiver 30 dias para ler a obra, divida o número de páginas do livro pelo número de 
dias que você tem, e cumpra, diariamente, o número de páginas necessárias para chegar até 
o fim. Se tiver sono ou preguiça, levante um pouco, beba água, masque chiclete ou leia em 
voz alta por algum tempo. 

14º Desejo a você, também, muita energia, disposição, foco, organização, disciplina, 
perseverança, amor e ética!

Ana Paula Dompieri garcia e Wander garcia

Coordenadores
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1. línguA PortuguesA

Magally Dato e Henrique Subi*

1. INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

MEDITAÇÃO E fOCO NO MACARRÃO
"Sente os pés no chão", diz a instrutora, com a voz serena 
de quem há décadas deve sentir os pés no chão, "sente 
a respiração”.

"Inspira, expira", ela diz, mas o narrador dentro da minha 
cabeça fala mais alto: "Eis então que no início do terceiro 
milênio, tendo chegado à Lua e à engenharia genética, 
os seres humanos se voltavam ávidos a técnicas milena-
res de relaxamento na esperança de encontrar alguma 
paz e algum sentido para suas vidas simultaneamente 
atribuladas e vazias".

Um lagarto, penso, jamais faria um curso de meditação. 
"Sente a pedra. A barriga na pedra. Relaxa a cauda. Agora 
sente o sol aquecendo as escamas. Esquece as moscas. 
Esquece as cobras rondando a toca. Inspira. Expira." Eu 
imagino que o lagarto sinta a pedra. A barriga na pedra. 
O prazer simples e ancestral de lagartear sob o sol.

Se o lagarto consegue esquecer as moscas ou a cobra 
rondando a toca, já não sei. A parte mais interna e mais 
antiga do nosso cérebro é igual à dos répteis. É dali que 
vem o medo, ferramenta evolutiva fundamental para 
trazer nossos genes triunfantes e nossos cérebros aflitos 
através dos milênios até aquela roda, no décimo segundo 
andar de um prédio na cidade de São Paulo.

Não há nada de místico na meditação. Pelo contrário. 
Meditar é aprender a estar aqui, agora. Eu acho que 
nunca estive aqui, agora. O ansioso está sempre em 
outro lugar. Sempre pré-ocupado. Às vezes acho que 
nasci meia hora atrasado e nunca recuperei esses trinta 
minutos. "Inspira. Expira".

Não é um problema só meu. A revista dominical do 
"New York Times" fez uma matéria de capa ano passado 
sobre o tema. Dizia que vivemos a era da ansiedade. 
Todas as redes sociais são latifúndios produzindo ansie-
dade. Mesmo o presente mais palpável, como um prato 
fumegante de macarrão, nós conseguimos digitalizar e 
transformar em ansiedade. Eu preciso postar a minha selfie 
dando a primeira garfada neste macarrão, depois nem vou 
conseguir comer o resto do macarrão, ou sentir o gosto 
do macarrão, porque estarei ocupado conferindo quan-
tas pessoas estão comentando a minha foto comendo o 
macarrão que esfria, a minha frente.

"Inspira, expira.” A voz da instrutora é tão calma e segura 
que me dá a certeza de que ela consegue comer o 
macarrão e me  dá a esperança de que também eu, um 

dia, aprenderei a comer o macarrão. É só o que eu peço 
a cinco mil anos de tradição acumulada por monges e 
budas e maharishis e demais sábios barbudos ou imberbes 
do longínquo Oriente. "Inspira. Expira.” Foco no macarrão.

(Adaptado de: PRATA, Antonio. Folha de S. Paulo. Disponível 
em: www.folha.uol.com.br)

(Técnico – TRT2 – fCC – 2018) "Sente os pés no chão", diz a 
instrutora, com a voz serena de quem há décadas deve 
sentir os pés no chão, "sente a respiração”. (1º parágrafo)

Esse trecho está corretamente reescrito, com o discurso 
direto substituído pelo indireto, conservando-se o sentido 
e a correspondência com o restante do texto, em:
(A) A instrutora disse com a voz serena de quem há déca-

das deve sentir os pés no chão, para que sentisse os 
pés no chão e sentisse a respiração.

(B) Dizia a instrutora, com a voz serena de quem há 
décadas deve sentir os pés no chão: – Sinta os pés no 
chão, sinta a respiração.

(C) Com a voz serena de quem há décadas deve sentir 
os pés no chão, a instrutora diz para sentir os pés no 
chão e sentir a respiração.

(D) Diz a instrutora, com a voz serena de quem há décadas 
deve sentir os pés no chão que sente os pés no chão 
e sente a respiração.

(E) A instrutora com a voz serena de quem há décadas 
deve sentir os pés no chão, disse que sentiria os pés 
no chão e sentiria a respiração.

Ao transpor o trecho para o discurso indireto, os verbos utilizados no 
diálogo devem ir para o infinitivo. Correta, portanto, a letra “C”. As 
demais alternativas apresentam problemas no modo verbal ou uso 
incorreto da pontuação, criando problemas de clareza no texto. HS Gabarito “C”

(Técnico – TRT2 – fCC – 2018) Não há nada de místico na medi-
tação. Pelo contrário. Meditar é aprender a estar aqui, 
agora. (5º parágrafo) Essa passagem está corretamente 
reescrita com o sentido preservado, em linhas gerais, em:
(A) Meditar é aprender a estar aqui, agora; exceto quando 

não há nada de místico na meditação.
(B) Não obstante não há nada de místico na meditação, 

meditar é aprender a estar aqui, agora.
(C) Meditar é aprender a estar aqui, agora; contanto que 

não há nada de místico na meditação.
(D) Não há nada de místico na meditação, haja vista que 

meditar é aprender a estar aqui, agora.

1

* henrique Subi comentou as questões dos concursos de Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP, TRT/3ª – 2015 – FCC, TRT/2ª – 
2014 – FCC, Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC, e dos concursos de 2016 e 2017. magally Dato comentou as demais questões.
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(E) Não há nada de místico na meditação, malgrado 
meditar é aprender a estar aqui, agora.

A: incorreta. O uso de “exceto” alterou o sentido do texto; B: incorreta. 
A conjunção “não obstante” determina o verbo no subjuntivo (“não 
obstante não haja...”); C: incorreta. “Contanto” não é sinônimo de “pelo 
contrário”; D: correta. A nova redação preserva o sentido original e está 
conforme o padrão culto da língua; E: incorreta. “Malgrado” é sinônimo 
de “ainda que”, “conquanto”. HS Gabarito “D”

(Técnico – TRT2 – fCC – 2018) A repetição do comando “Inspira, 
expira” ao longo do texto
(A) simboliza o ato de concentrar-se no aqui e agora 

realizado em sua plenitude pela instrutora, ato que é 
reproduzido pelo autor quando este reflete sobre seu 
papel na sociedade do terceiro milênio.

(B) representa textualmente a dificuldade que o autor tem 
em meditar, tendo em vista que se lança a conjecturas 
a respeito da condição de ansiedade generalizada da 
sociedade atual.

(C) enfatiza o esforço do autor em seguir as orientações da 
instrutora, o qual tem o resultado esperado, evidente 
quando é invocada a sabedoria que sábios acumula-
ram ao longo dos anos.

(D) explicita uma ação que inicialmente o autor realiza 
de maneira mecânica, mas que vai sendo cada vez 
mais reproduzida  de modo consciente à medida que 
ele adentra um profundo estado meditativo.

(E) revela o tom de deboche do autor com relação à 
postura daqueles que ainda se esforçam em controlar 
sua ansiedade, já que ele deixa claro seu ceticismo 
quanto aos benefícios da meditação.

O recurso da repetição no texto do discurso da professora serve para: 
(i) ambientar o leitor, que se sente na mesma sala que o narrador; (ii) 
demonstra a falta de concentração do autor e sua dificuldade, portanto, 
de meditar, porque precisa o tempo todo lembrar das ordens dadas 
pela professora enquanto seu pensamento transita por diversos outros 
assuntos. HS Gabarito “B”

(Técnico – TRT2 – fCC – 2018) Ao comparar o humano ao 
lagarto, o autor
(A) sugere que o homem deve se inspirar na natureza 

para perceber o quanto o medo pode ser nocivo, 
especialmente em situações que exigem o dispêndio 
de energia criativa.

(B) satiriza a forma como o homem, mesmo após chegar 
à Lua e dominar a engenharia genética, ainda anseia 
por ter suas habilidades racionais equiparadas às de 
um réptil.

(C) elenca as características que tornam o homem superior 
aos demais animais, frisando que a curiosidade e a 
capacidade criativa humana garantem sua contínua 
evolução.

(D) cria um efeito cômico, pois dá a entender que o lagarto 
se mostra mais evoluído do que o homem, por ser 
capaz de viver o instante sem se deixar influenciar 
pelo medo.

(E) reforça que, em ambos, o medo é crucial para a pre-
servação da vida, destacando que a ansiedade típica 
do homem está atrelada à necessidade de dar sentido 
a sua existência.

É preciso ter cuidado com a alternativa “D”. Realmente a passagem do 
texto tem a intenção de criar um efeito cômico e destaca a desneces-
sidade do lagarto meditar, mas não se afirma que isso faz dele mais 
evoluído. A alternativa correta é a “E”, porque a comparação foi usada 
para explicar a semelhança do funcionamento do cérebro humano e 
dos répteis sobre o medo e a consequência dele sobre a ansiedade. HSGabarito “E”

(Técnico – TRT2 – fCC – 2018) Observa-se uma relação de causa 
e consequência, nessa ordem, no seguinte trecho:
(A) A voz da instrutora é tão calma e segura que me dá a 

certeza de que ela consegue comer o macarrão e me 
dá a esperança de que também eu, um dia, aprenderei 
a comer o macarrão. (7o parágrafo)

(B) depois nem vou conseguir comer o resto do macarrão, 
ou sentir o gosto do macarrão, porque estarei ocupado 
conferindo quantas pessoas estão comentando a 
minha foto comendo o macarrão que esfria, a minha 
frente. (6º parágrafo)

(C) Um lagarto, penso, jamais faria um curso de medi-
tação. "Sente a pedra. A barriga na pedra. Relaxa 
a cauda. Agora sente o sol aquecendo as escamas. 
Esquece as moscas. Esquece as cobras rondando a 
toca. Inspira. Expira." (3º parágrafo)

(D) os seres humanos se voltavam ávidos a técnicas 
milenares de relaxamento na esperança de encontrar 
alguma paz e algum sentido para suas vidas simulta-
neamente atribuladas e vazias". (2º parágrafo)

(E) Eu acho que nunca estive aqui, agora. O ansioso 
está sempre em outro lugar. Sempre pré-ocupado. (5º 
parágrafo)

Correta a letra “A”, que apresenta ideias que se relacionam como causa e 
consequência: como a voz da instrutora é calma (causa), o narrador tem 
certeza de que ela consegue comer o macarrão (consequência). Tenha aten-
ção com a letra “B”, que também traz uma relação de consequência e causa, 
isto é, em ordem diferente da solicitada no enunciado (não vou conseguir 
comer o macarrão é consequência e ficar conferindo os comentários). HSGabarito “A”

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) Leia o texto, 
para responder às questões de números abaixo.

Há quatro anos, Chris Nagele fez o que muitos executivos 
no setor de tecnologia já tinham feito – ele transferiu sua 
equipe para um chamado escritório aberto, sem paredes 
e divisórias.

Os funcionários, até então, trabalhavam de casa, mas ele 
queria que todos estivessem juntos, para se conectarem 
e colaborarem mais facilmente. Mas em pouco tempo 
ficou claro que Nagele tinha cometido um grande erro. 
Todos estavam distraídos, a produtividade caiu, e os 
nove empregados estavam insatisfeitos, sem falar do 
próprio chefe.

Em abril de 2015, quase três anos após a mudança para 
o escritório aberto, Nagele transferiu a empresa para 
um espaço de 900 m2 onde hoje todos têm seu próprio 
espaço, com portas e tudo.

Inúmeras empresas adotaram o conceito de escritório 
aberto – cerca de 70% dos escritórios nos Estados Uni-
dos são assim – e até onde se sabe poucos retornaram 
ao modelo de espaços tradicionais com salas e portas.
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Pesquisas, contudo, mostram que podemos perder até 
15% da produtividade, desenvolver problemas graves de 
concentração e até ter o dobro de chances de ficar doentes 
em espaços de trabalho abertos – fatores que estão contri-
buindo para uma reação contra esse tipo de organização.

Desde que se mudou para o formato tradicional, Nagele 
já ouviu colegas do setor de tecnologia dizerem sentir 
falta do estilo de trabalho do escritório fechado. “Muita 
gente concorda – simplesmente não aguentam o escritório 
aberto. Nunca se consegue terminar as coisas e é preciso 
levar mais trabalho para casa”, diz ele.

É improvável que o conceito de escritório aberto caia em 
desuso, mas algumas firmas estão seguindo o exemplo 
de Nagele e voltando aos espaços privados.

Há uma boa razão que explica por que todos adoram um 
espaço com quatro paredes e uma porta: foco. A verdade 
é que não conseguimos cumprir várias tarefas ao mesmo 
tempo, e pequenas distrações podem desviar nosso foco 
por até 20 minutos.

Retemos mais informações quando nos sentamos em um 
local fixo, afirma Sally Augustin, psicóloga ambiental e 
de design de interiores.

(Bryan Borzykowski, “Por que escritórios abertos podem ser 
ruins para funcionários.” Disponível em:<www1.folha.uol.

com.br>. Acesso em: 04.04.2017. Adaptado)

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) Segundo o 
texto, são aspectos desfavoráveis ao trabalho em espaços 
abertos compartilhados
(A) a distração e a possibilidade de haver colaboração de 

colegas e chefes.
(B) o isolamento na realização das tarefas e a vigilância 

constante dos chefes.
(C) a dificuldade de propor soluções tecnológicas e a 

transferência de atividades para o lar.
(D) a impossibilidade de cumprir várias tarefas e a restri-

ção à criatividade.
(E) a dispersão e a menor capacidade de conservar con-

teúdos.

O texto enumera como desvantagens do espaço de trabalho aberto 
a distração (ou dispersão), queda de produtividade, problemas de 
concentração, aumento do risco de doenças do trabalho, aumento do 
trabalho em casa, impossibilidade de cumprir várias tarefas ao mesmo 
tempo e menor capacidade de conservar informações. HS Gabarito “E”

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) Assinale a 
frase do texto em que se identifica expressão do ponto 
de vista do próprio autor acerca do assunto de que trata.
(A) Os funcionários, até então, trabalhavam de casa, mas 

ele queria que todos estivessem juntos... (2º parágrafo).
(B) É improvável que o conceito de escritório aberto caia 

em desuso... (7º parágrafo).
(C) Inúmeras empresas adotaram o conceito de escritório 

aberto... (4º parágrafo).
(D) Retemos mais informações quando nos sentamos 

em um local fixo, afirma Sally Augustin... (último 
parágrafo).

(E) “Nunca se consegue terminar as coisas e é preciso 
levar mais trabalho para casa”, diz ele. (6º parágrafo).

A: incorreta. O trecho expõe um pensamento do empresário do qual se 
fala; B: correta. A improbabilidade de se revisar o conceito de escritório 
aberto é uma opinião do autor inserida no texto; C: incorreta. O trecho 
destaca um fato utilizado pelo autor para construir sua mensagem; D: 
incorreta. A afirmação não é do autor, mas da especialista entrevis-
tada, como o próprio texto deixa claro; E: incorreta. Mais uma vez, a 
passagem é uma transcrição do que diz o empresário de que trata o 
texto, não de seu autor. HS Gabarito “B”

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) Leia o texto 
dos quadrinhos, para responder às questões de números 
abaixo.

(Charles M. Schulz. Snoopy – Feliz dia dos namorados!)

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) É correto afir-
mar que, na fala da personagem, no último quadrinho, 
está implícita a ideia de que
(A) sua causa está perdida de antemão, graças à ameaça 

que fez.
(B) o processo, para ela, não passa de um artifício para 

ganhar tempo.
(C) é irrelevante que seu advogado tenha a competência 

reconhecida.
(D) a garota se convence da opinião de quem ela quer 

processar.
(E) a representação de seu advogado é garantia de sucesso 

na ação.

A ideia transmitida, responsável também pelo humor da tirinha, é que 
se mostra totalmente irrelevante o fato do “advogado” compreender 
bem a causa para representar seus interesses: o que pretende é apenas 
causar transtornos ao seu interlocutor. HS Gabarito “C”

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) A relação de 
sentido que há entre as partes sinalizadas no período – (I) 
Se você não me ajudar com a lição de casa, (II) eu vou 
processar você – é:
(A) (I) expressa modo da ação já realizada; (II) expressa 

sua causa.
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(B) (I) expressa uma ação possível; (II) expressa uma ação 
precedente realizada.

(C) (I) expressa uma condição; (II) expressa uma possível 
ação consequente.

(D) (I) expressa uma causa; (II) expressa o momento da 
ação.

(E) (I) expressa uma comparação; (II) expressa seu efeito 
futuro.

A palavra “se”, nesse caso, ajuda a identificar que a primeira oração 
carrega uma condição, algo que pode ou não ocorrer. Se ocorrer, 
haverá uma consequência: o processo iniciado pela outra parte. HS 

Gabarito “C”

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) Leia o texto, 
para responder às questões abaixo.

O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um 
dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a 
brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos 
com dedos longos, finos e sem peso como os de uma 
mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas 
sentir – era tão bom. A concentração no sentir era difícil 
no meio da balbúrdia dos companheiros.

E mesmo a sede começara: brincar com a turma, falar 
bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, 
pensar, sentir, puxa vida! Como deixava a garganta seca.

A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia 
tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava 
ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.

Não sabia como e por que mas agora se sentia mais perto 
da água, pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam 
para fora da janela procurando a estrada, penetrando 
entre os arbustos, espreitando, farejando.

O instinto animal dentro dele não errara: na curva ines-
perada da estrada, entre arbustos estava... o chafariz de 
pedra, de onde brotava num filete a água sonhada.

O ônibus parou, todos estavam com sede mas ele con-
seguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, 
antes de todos.

De olhos fechados entreabriu os lábios e colou-os feroz-
mente no orifício de onde jorrava a água. O primeiro 
gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga.

Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o seu 
interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos.

Abriu-os e viu bem junto de sua cara dois olhos de estátua 
fitando-o e viu que era a estátua de uma mulher e que 
era da boca da mulher que saía a água.

E soube então que havia colado sua boca na boca da 
estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa 
boca, de uma boca para outra.

Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia-se intri-
gado. Olhou a estátua nua.

Ele a havia beijado.

Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou 
bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo estourando 
pelo rosto em brasa viva.

(Clarice Lispector, “O primeiro beijo”. Felicidade clandestina. 
Adaptado)

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) É correto 
afirmar que o texto tem como personagem um garoto, 
descrevendo
(A) a perda da inocência provocada pela gritaria dos 

companheiros.
(B) experiências sensoriais que o levam a provar a sen-

sualidade.
(C) a confusão mental ocasionada pela sede não saciada.
(D) uma viagem de ônibus em que ele ficou indiferente 

ao que acontecia.
(E) o trajeto percorrido pela alma infantil em busca de 

amizade.

A única alternativa que guarda correspondência com o texto é a 
letra “B”, que deve ser assinalada. O texto trata da descoberta da 
sensualidade de forma inesperada pelo garoto, que, ao saciar sua 
sede, notou que o fazia junto a uma estátua que representava uma 
mulher nua. HS Gabarito “B”

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) Para responder 
às questões abaixo, observe a charge que retrata uma 
cena em que uma família faz selfie ao lado de um corpo 
caído no chão.

(João Montanaro. Disponível em:<https://www.facebook.com>. 
Acesso em 21.04.2017)

(Escrevente Técnico Judiciário – TJSP – VUNESP – 2017) Assinale a 
alternativa que expressa ideia compatível com a situação 
representada na charge.
(A) A novidade tecnológica reforça a individualidade, 

levando as pessoas a ficar alheias à realidade que 
as cerca.

(B) O verdadeiro sentido da solidariedade está em 
comover-se com o semelhante desamparado.

(C) Um fato violento corriqueiro não justifica a preocu-
pação com a desgraça alheia.

(D) Hoje, a tecnologia leva a uma compreensão mais ética 
da realidade circundante.

(E) Não se pode condenar a postura ética das pessoas 
que se deixam encantar com os modismos.

A: correta. A alternativa contempla com precisão a crítica estampada 
na charge; B: incorreta. Apesar do que diz a alternativa ser verdade, ela 
não condiz com a ilustração, que mostra o inverso; C: incorreta. Um 
homicídio não deve ser considerado um fato corriqueiro em qualquer 
hipótese, por mais comum que ele seja. Além disso, a preocupação 
com o ser humano deveria estar acima das outras; D: incorreta, pelas 
mesmas razões expostas no comentário à letra “B”; E: incorreta. Tanto 
se pode criticar que é justamente isso que a charge está fazendo. HS Gabarito “A”
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