CURSO DE EXERCÍCIOS
ERRATA
TJMG 1ª. Instância - Oficial de Apoio Judicial

ERRATA PORTUGUÊS
Abaixo, segue alguns itens que devem ser sublinhados na APOSTILA DE TJMG EXERCÍCIOS –
PORTUGUÊS:
Pág: 06
Questão 07:
a) “Hoje, por força de seus 94 anos, caminha mais devagar, [...]” (2º§)
b) “Aos 19, tornou-se a oitava brasileira apta a pilotar aviões, [...]” (1º§)
c) “Depois, tão logo conquistasse o canudo de professora-normalista, [...]” (2º§)
Pág: 15
Questão 10: “E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos
responsáveis...
Questão 14: Analise o trecho a seguir: “É quando aquele pai, que antigamente mandava e ordenava, hoje só
suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela – tudo é corredor, tudo é longe.” (4º§)
Questão 15: “É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da
respiração para sair de seu lugar.” (3º§)
Questão 16: Quanto à classe de palavras, analise os termos sublinhados no seguinte trecho: “Porque o chuveiro,
simples e refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandonálos em nenhum momento, inventaremos nossos braços nas paredes” (13º§).
Pág: 21
Questão 03: “Atualmente, já está muito claro que nossas experiências mentais estão sempre criando estruturas
cerebrais que facilitam a resposta rápida a futuras demandas semelhantes. O tema mais importante, no entanto,
não é que as estruturas se ampliem sempre, é a liberdade natural da mente, que opera além das estruturas.”
(1º§)
Pág: 22
Questão 07: Em “O tema mais importante, no entanto, não é que as estruturas se ampliem sempre,...” (1º§),
Pág: 24
Questão 10: “O que leva a crer no desaparecimento do bem-te-vi são as mudanças...” (5º§)
Pág: 26
Questão 04: “Mesmo cheios de dúvidas e ainda repletos de carinho, em algum momento é preciso romper,
andar, recomeçar.” (2º§)
Questão 08:
a) “Tantas coisas estão contidas nesse gesto, tanta ternura, tanta dúvida.” (1º§)
b) “Melhor abraçá-la bem forte, acolhê-la como um amor que estivesse de volta.” (7º§)
c) “O abraço que não quer terminar é lindo, mas abre uma porta para lugar nenhum.” (2º§)
d) “Quando o abraço se desfaz, fica um sorriso indeciso, uma expressão incompleta nos olhos, o movimento de
um corpo que se afasta e parece dizer adeus.” (1º§)
Pág: 33
Questão 13: O efeito de sentido produzido pelas palavras destacadas em “O assunto que me foi confiado nesta
série é aparentemente meio desligado dos problemas reais: [...]” (1º§)
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Questão 19: “O assunto (1) que me (2) foi confiado nesta série (3) é aparentemente meio desligado dos
problemas reais: ‘Direitos humanos e literatura.’ As maneiras de abordá‐lo (4) são muitas, mas não posso
começar a falar sobre o tema (5) específico sem fazer algumas reflexões prévias a respeito dos próprios direitos
humanos. [...]” (1º§)
Pág: 45
Questão 06:
a) “… achando que vale a pena,…” (2º§)
b) “Somos uma geração que perdeu o privilégio...” (4º§)
c) “... cheiro de bolo e torradas que vem da cozinha!” (3º§)
d) “Era naquele porto que a gente gostaria de colher as velas,…” (2º§)
Questão 10:
a) “…assistir a um cinema.” (4º§) – artigo
b) “...quem a achará?” (3º§) – conjunção
c) “Já não comemos,...” (3º§) – preposição
d) “… que tudo consomem.” (2º§) – pronome
Pág: 47
Questão 03: No trecho “Todos os desdobramentos, danos e reflexos [...] devem ser lembrados como
aprendizado, como antídoto a eliminar, [...]” (3º§)
Pág: 63
Questão 05: “Um amigo meu estava ofendido porque um jornal o chamou de boa‐vida.” (1º§)
Questão 07:
a) “... que se tornou muito rico,...” (5º§)
b) “… não se contentam com belas casas,...”(3º§)
c) “... ele se perguntava, e me perguntava,...” (5º§)
d) “... perguntava a todo mundo se o quadro...” (5º§)
Questão 08: “... e em certa medida o conseguiu.” (2º§)
Pág: 83
Questão 02:
a) “Mas se você pretende viver dela e de outros poucos produtos...” (22º§) / ortorexia
b) “O médico admitiu que se deixou seduzir de tal forma pela ‘alimentação virtuosa’...” (11º§) / anorexia
c) “... mas se você se recusa a comer o resto da comida normal porque acha que ela é suja ou algo que você não
pode jamais colocar na sua vida...” (16º§) / comida
d) “Hoje em dia, há tamanha avalanche de conselhos sobre nutrição e saúde na internet e na mídia que fica
difícil ignorá-los e lidar com eles.” (18º§) / nutricionistas
Questão 03:
a) “O açúcar, nesse momento, é o demônio.” (19º§) / peralta
b) “O problema é quando isso se torna uma obsessão.” (6º§) / obcecação
c) “... alto teor de antioxidantes e nada mais, essa não é uma decisão racional.” (22º§) / taxa
d) “Bratman faz alusão a pessoas que têm medo de consumir laticínios,...” (7º§) / referência
Questão 04: “No entanto, enquanto a anorexia é reconhecida como um mal, a ortorexia tem a desvantagem de
ser uma doença ‘disfarçada de virtude’.” (5º§)
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Questão 05: Segundo o texto “ortorexia tem a desvantagem de ser uma doença ‘disfarçada de virtude’”
As questões da PÁGINA 84, devem ser desconsideradas, pois fazem parte de uma prova EXCLUÍDA da
apostila.
Questão 06:
a) “Embora o objetivo do anoréxico seja perder peso,...” (4º§) – interjeição
b) “Mas se você pretende viver dela e de outros poucos produtos...” (22º§) – artigo
c) “... faz alusão a pessoas que têm medo de consumir laticínios,...” (7º§) – preposição
d) “É difícil tratá-las, até porque são muito bem informadas, explicou.” (24º§) – advérbio
Questão 07:
a) “O problema é quando isso se torna uma obsessão.” (6º§)
b) “... a não ser que eles também sejam ortoréxicos, concluiu Toribio-Mateas.” (27º§)
c) “Como deixou de ser aceitável que uma pessoa magra conte as calorias que consome,...” (14º§)
d) “... ambos os transtornos restringem a alimentação do indivíduo, colocando sua vida em risco.” (4º§)
Questão 08: Em “Bratman não só deu nome ao transtorno como também foi a primeira pessoa a ser
diagnosticada com ele.”
Questão 09: “No final, o ortoréxico acaba passando grande parte da sua vida planejando, comprando,
preparando e comendo seus pratos’, explica Bratman em seu livro Health Food Junkies (em tradução livre,
‘Viciados em Comida Saudável’).”
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ERRATA PODER JUDICIÁRIO E FUNÇÕES
ESSENCIAIS À JUSTIÇA
Pág: 298
Questão: 27. Retirar o POR ficando como o item abaixo (alteração destacada em negrito):
I
O Conselho Nacional de Justiça é composto por Magistrados, membros do Ministério Público, advogados
e dois cidadãos, sendo que destes um será indicado pelo Senado Federal e outro pela Câmara dos
Deputados.
Pág: 299
Questão: 36. Correção erro ortográfico (destacado em negrito):
II. Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e de
mais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de
equipamentos públicos e comunitários.
Pág: 301
Questão: 46. Correção erro ortográfico (destacado em negrito):
I. Compete ao STF julgar mediante Recurso Extraordinário as causas decididas em única ou última instância
quando a decisão recorrida julgar válida lei local ou ato de governo local contestada em face de lei federal.
Pág: 302
Questão: 50. Acrescentar o EXCETO (destacado em negrito):
Podem provocar a aprovação, a edição e o cancelamento de uma Súmula Vinculante exceto:

www.prolabore.com.br

4

