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Revelaremos para você exatamente o que

caiu em todas as últimas 3 provas, 

matéria por matéria!
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Check list obrigatório para a sua preparação!



O concurso de Escrevente do
Tribunal de Justiça de São Paulo
exige somente ensino médio.

Mas quais são as matérias
exigidas? Quantas questões
caem? Quanto tempo você terá
na hora da prova para fazer todas
as questões?

A PROVA
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Acompanhe!
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O concurso é composto por duas
fases, na primeira fase são
cobradas as seguintes matérias:

Língua Portuguesa;
Matemática;
Raciocínio Lógico;
Informática;
Atualidades;
Direito Constitucional;
Direito Penal;
Processo Penal;

A PROVA

IBV CURSOS
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Processo Civil;
Estatuto dos Servidores Públicos;
Improbidade Administrativa;
Normas da Corregedoria;
Direito das Pessoas com
Deficiência;

São 100 questões ao total,
distribuídas entre todas matérias,
sendo 40 de Direito e 24 questões
só de Língua Portuguesa.

Você terá 5h para responder
todas e passar para o gabarito!

IBV CURSOS
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SEGUNDA FASE
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Digitação:

A prova de digitação consiste em
escrever 1800 caracteres em 11
minutos e acredite, é tempo mais
do que suficiente. Mesmo para
quem não tem uma digitação
mais rápida ou utiliza apenas dois
dedos, não é necessária uma
preocupação exagerada nessa
fase unicamente eliminatória. 7



SEGUNDA FASE

IBV CURSOS

Confira abaixo as dicas para
elaboração desta prova:

* procure manter um ritmo
constante de digitação, para não
ultrapassar o tempo exigido de 11
minutos;

* utilize o tempo antes da prova
para se familiarizar com o
equipamento; 8



SEGUNDA FASE
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* não esqueça de formatar o
texto, antes de iniciar a digitação;

* o edital indica cópia do texto, o
que significa inclusive o formato
(fonte, tamanho, alinhamento,
espaçamento).
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Agora vamos revelar para você os
temas obrigatórios de cada
matéria! 

Os temas que foram cobrados em
todas as últimas provas e que,
portanto, possuem sempre maior
probabilidade de incidência!

Isso é muito sério, esses temas
são obrigatórios!

OS ALGORITMOS DA PROVA

IBV CURSOS
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Total de questões na prova: 24

Temas obrigatórios:

Norma culta (concordância,
regência, verbo, crase, pontuação;
Pronomes;
Advérbio;
Antônimo/Sinônimo.

LÍNGUA PORTUGUESA

IBV CURSOS
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Total de questões na prova: 6

Temas obrigatórios:

Regra de 3;
Porcentagem;
Razão e proporção;
Pitágoras;
Geometria Plana e Espacial.

MATEMÁTICA

IBV CURSOS
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Observações:
Em muitas questões a prova
costuma cobrar na mesma
questão Regra de 3 e
porcentagem! Ou seja, você
precisa fazer a regra de 3 para
encontrar a porcentagem correta!
Portanto, temas mais que
obrigatórios!

Equações do 1º grau não caem
SEMPRE mas tem grande
incidência, portanto, cuidado com
esse tema também!

IBV CURSOS
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RACIOCÍNIO LÓGICO

Total de questões na prova: 10

Temas obrigatórios:

Estruturas lógicas;
Proposições categóricas;
Lógica de argumentação;
Sequências;
Diagramas lógicos;
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Observações:

Como sempre cai:

A proposição "Todo A é B":
-Ocorreu mais de uma vez em
TODAS as provas.

-Caiu em TODAS as questões
sobre "proposições categóricas".

16



IBV CURSOS

Você tem que saber:

- O diagrama que representa
"Todo A é B;

- A negação de "Todo A é B.
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As proposições CONDICIONAIS
"Se A então B"

- Quase 70% das questões sobre
"estruturas lógicas" e "lógica de
argumentação" cobraram essa.

Sempre caem:

- As duas principais formas das
suas equivalentes;

-A principal forma da sua
negação.
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As NEGAÇÕES das principais
proposições:

- Em cada prova pelo menos duas
das 10 questões cobraram
negação. As mais cobradas, pela
ordem são:

1  negação de A e B;
2. negação da condicional;
3. negação de A ou B;
4. negação de Todo A é B.
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As SEQUÊNCIAS:

- Duas das 10 questões em cada
prova (em 2014 foram 3).
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INFORMÁTICA
Total de questões na prova: 14

Temas obrigatórios:

Windows;
Word;
Excel;
Correio Eletrônico;
Internet.

Cuidado: Powerpoint não vem
sendo cobrado desde 2015. 21
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Windows:

Temas obrigatórios:

Uso dos menus, teclas de atalho,
atalhos, manipulação de arquivos.
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Word:

Temas obrigatórios:

Tabelas, edição e formatação,
inserção de objetos,
guias/botões/grupos.
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Excel:

Temas obrigatórios:

Funções, impressão,
guias/botões/grupos, 
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Correio Eletrônico:

Temas obrigatórios:

 Encaminhamento de mensagens,
mensagem eletrônica e seus
cabeçalhos.
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Internet:

Temas obrigatórios:

 Url, buscadores e navegação na
internet.

26



IBV CURSOS

DIREITO CONSTITUCIONAL

Total de questões na prova: 7

Temas obrigatórios:

Artigo 5º;
Artigos 37 ao 41.

Mas de 60% das questões de
Direito Constitucional são sobre
esses artigos!
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Artigo 5º são os direitos
individuais e coletivos, por
exemplo: direito de ir e vir, direito
de manifestação do pensamento,
liberdade religiosa, reunião,
associação, remédios
constitucionais;

Artigos 37 ao 41 tratam da
Administração pública, por
exemplo: cargos públicos,
remuneração, aposentadoria e
estabilidade. 28
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Os demais artigos cobrados no
edital não necessariamente
caíram em todas as últimas
provas, porém, requerem
muitíssima atenção, são eles:

Artigos 6º ao 11º Direitos Sociais.
Artigo 12 Nacionalidade;
Artigo 92 Órgãod do Judiciário.
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Total de questões na prova: 7

Temas obrigatórios:

Atos processuais;
Recursos;
Procedimento comum;
Lei nº 9.099/95

PROCESSO CIVIL

30
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Essas matérias não foram
cobradas em todas as últimas
provas mas também requerem
muita atenção, são elas:

Tutela provisória, auxiliares da
justiça, Juizados da Fazenda
Pública, impedimento e
suspeição.
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A prova de processo civil é bem
peculiar, as questões permeiam
por praticamente todo o edital,
exigindo bastante conhecimento
do candidato sobre todos os
temas.

Você realmente precisará de
muito estudo e dedicação para
essa matéria!

32
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DIREITO PENAL

Total de questões na prova: 7

Temas obrigatórios:

Crimes contra a fé-pública;
Crimes contra a Administração
Pública.
Crimes contra a Administração da
Justiça.
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ATENÇÃO!

O "Pacote Anticrime" trouxe
algumas alterações recentes,
então devemos tomar cuidado
principalmente nos crimes de
concussão e denunciação
caluniosa!
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ATENÇÃO!

Concussão:

Art. 316 - Exigir, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa.  

35
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Denunciação caluniosa:

     Art. 339. Dar causa à
instauração de inquérito policial,
de procedimento investigatório
criminal, de processo judicial, de
processo administrativo
disciplinar, de inquérito civil ou de
ação de improbidade
administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime, infração
ético-disciplinar ou ato ímprobo
de que o sabe inocente: 36
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Denunciação caluniosa:

Pena - reclusão, de dois a oito
anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de
sexta parte, se o agente se serve
de anonimato ou de nome
suposto.

§ 2º - A pena é diminuída de
metade, se a imputação é de
prática de contravenção. 37
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ATENÇÃO!
Também são temas de alta
incidência nas provas:

Art. 312 - Peculato;
Art. 317 - Corrupção Passiva;
Art. 319 - Prevaricação.

Crimes de particulares contra a
Administração em Geral:

Art. 332 - Tráfico de Influência;
Art. 333 - Corrupção ativa. 38
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PROCESSO PENAL

Total de questões na prova: 7

Temas obrigatórios:

Citação;
Sujeitos Processuais;
Procedimentos (comum ordinário
e sumaríssimo = JECRIM).

Júri foi cobrado em 2018, atenção
para esse tema! 39
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ATENÇÃO!!!

Recursos:
Apelação é o recurso mais
cobrado! 

Obs.: Houve alteração na
possibilidade de execução
provisória da pena com crime
doloso contra a vida, o tema
envolve Apelação e Tribunal de
Juri. Pontos onde tivemos
alterações do Pacote Anticrime".
Portanto, não deixe de estudar! 40
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Além das matérias já abordadas
aqui, o edital de Escrevente do
Tribunal de Justiça de São Paulo
também traz algumas legislações
importantíssimas para a sua
prova, vejamos:

Estatudo dos Servidores Públicos;
Improbidade Administrativa;
Normas da Corregedoria;
Direitos das Pessoas com
Deficiência.

LEGISLAÇÕES
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São 4 normas que você não pode
se abster da leitura. As provas
tendem permear por toda
legislação!

Então já sabe, não é? Não tem
para onde correr, é fazer a leitura
de todas as leis, várias vezes,
fazer resumos e muitas questões!

Não são normas muito extensas,
portanto, sem desânimo por aqui!

LEGISLAÇÕES
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ATUALIDADES
O edital informará você a partir
de qual período será exegido o
conhecimento de atualidades.

Observe como foi na última prova
de 2018, por exemplo: Questões
relacionadas a fatos políticos,
econômicos, sociais e culturais,
nacionais e internacionais,
ocorridos a partir do 2.° semestre
de 2017, divulgados na mídia local
e/ou nacional; 43
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Ao total são 6 questões de
Atualidades, lembrando que o
edital inclui o tema "Estatuto da
Pessoa com Deficiência" dentro
do Bloco de Atualidades.
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Neste material buscamos compilar
os principais pontos que todo
candidato deve saber para o
concurso de Escrevente do TJSP.

Sugerimos a leitura atenta do material,
procure sempre se atualizar e fazer
inúmeras questões sobre TODOS os
temas do edital, para que, assim, não
restem dúvidas! Somente dessa forma
você poderá realizar a prova prevista
de forma segura e dentro das
condições necessárias e obtenha êxito.

40
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