
Concurso TJ/SP 
Conteúdo programático de 2010 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Ortografia oficial; conjugação de verbos; flexão de gênero, número e grau; regência e 
concordância; emprego de pronomes e crases; formas de tratamento; pontuação; análise 
sintática; orações e seus termos; coordenação e subordinação. 
CONHECIMENTOS EM DIREITO 
- DIREITO PENAL: Código Penal - com as alterações vigentes - artigos 293 a 305; 312 a 317; 
319 a 327; 339 a 347 e 357. 
- DIREITO PROCESSUAL PENAL: Código de Processo Penal - com as alterações vigentes - 
artigos 251 a 258; 266; 267; 274; 351 a 372; 394 a 497; 531 a 538; 574 a 667 e Lei nº 9.099 de 
26.09.1995 (artigos 60 a 68; 77 a 83; 88 e 89). 
- DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Código de Processo Civil - com as alterações vigentes - 
artigos 154 a 199; 201; 213 a 242; 275 a 475; 496 a 538 e Lei nº 9.099 de 26.09.1995 (artigos 
8º ao 19). 
- DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição Federal - com as alterações vigentes - Título II, 
Capítulos I, II e III e Título III, Capítulo VII, Seções I e II, e artigo 92. 
- DIREITO ADMINISTRATIVO: Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo (Lei 10.261/68) - com as alterações vigentes - artigos 239 a 331 e Lei Federal nº 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 
- NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: Tomo I - Capítulo II: Seção II - 
Subseção I; Seção III - itens 33 a 50, 84 a 101, 106 a 108. (disponíveis no site 
www.tj.sp.gov.br) 
CONHECIMENTOS GERAIS 
- ATUALIDADES: quatro questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais, ocorridos a 
partir do primeiro semestre de 2010. 
- MATEMÁTICA: quatro questões sobre as quatro operações com números inteiros, 
fracionários e decimais; sistema métrico (medidas de comprimento, área, volume, capacidade, 
massa e tempo); números pares e ímpares (primos e compostos); MMC e MDC; divisibilidade; 
juros e percentagem; razões e proporções, regras de três simples e composta; divisões 
proporcionais; sistema do 1º grau; potenciação; radiciação; equação do 2º grau.  
- INFORMÁTICA: quatro questões sobre uso de correio eletrônico, preparo de mensagens 
(anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word XP: estrutura básica dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos,  
campos predefinidos, caixas de texto. Microsoft Excel XP: estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação. Microsoft 
Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos  
e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos 
menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office. 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. 


