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Caros Alunos, 

Analisamos o nosso curso Escrevente TJ SP 2017 e, levando em consideração 

diversas pesquisas de opinião e sugestões de alunos e professores, realizamos: 

a) Regravação de vídeos; 

b) Inclusão de novas aulas; 

c) Edição de material em PDF; 

d) Reorganização das pastas (aulas) no site, etc. 

Visando o melhor em conteúdo e materiais atualizados, estamos disponibilizando um 

novo roteiro de estudos e iremos apontar as alterações/inclusões que fizemos para 

orientar nossos alunos que já começaram os estudos pelo antigo roteiro.  

Seguem abaixo as alterações/inclusões:  
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Língua Portuguesa 

Apesar de o professor João Marcos explicar a matéria de Morfologia tanto quando fala 

de sintaxe quanto na resolução das questões (simulados), incluímos uma nova pasta, 

chamada de Morfossintaxe com a explicação teórica e reorganizamos as demais 

pastas de forma didática para melhor compreensão da matéria.  

A pasta Sintaxe está mantida, pois é com o conhecimento adquirido em seu conteúdo 

que o aluno aprende o sentido imposto por diferentes construções frasais, assim como 

pode julgar se uma pontuação está bem colocada ou não. Sendo assim, esta aula é 

fundamental para este concurso (ainda que não esteja explícita no conteúdo 

programático do edital).  

Além disso, a disposição das pastas foi reorganizada, de acordo com a tabela abaixo. 

Roteiro Antigo  Novo Roteiro  
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Crase  Morfossintaxe 

Sintaxe – Período Simples  Sintaxe 

Compreensão Interpretação de Texto Crase 

Morfologia Compreensão Interpretação de Texto 

Simulados  Simulados  

 

Note que a pasta (aula) Morfologia não faz parte da nova estrutura. Os três vídeos 

que faziam parte de seu conteúdo [ Morfologia Verbal – Apêndice 1 (00:25:15); 

Morfologia Verbal – Apêndice 2 (00:21:48) e Morfologia Verbal – Parte 3 (00:18:34) ] 

foram realocados e, na nova estruturação, são os três últimos vídeos da aula de 

Morfossintaxe (Partes 11, 12 e 13, como mostra a figura.  

 

 

COMO PROCEDER? Caso você já tenha começado seus estudos pelo roteiro 

anterior, basta assistir a nova pasta de morfossintaxe (lembrando que os vídeos 

listados acima faziam parte da aula de morfologia). Basta se se atentar à nova posição 

dos tópicos a que já assistiu.  
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Direito Penal 

Para que as pastas (aulas) estejam dispostas em conformidade com a ordem dos 

artigos no Código Penal, a aula DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA foi colocada 

como primeira aula, assim o curso tem início abordando o Art. 293 do referido código, 

seguindo sua ordem natural.  

 

 

Na versão anterior, havia na pasta (aula) com o título DOS CRIMES CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Dos crimes praticados por particular contra a 

administração em geral , na parte 3 - Dos crimes praticados por particulares contra a 

administração em geral – Artigos 336 ao 342 – Do Código penal – o vídeo foi editado 

para que os artigos corretos ficassem do artigo 336 ao 337.  

 

 

 

Versão Antiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Versão 

 

http://www.neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1372/disciplinas/17/#collapse8056
http://www.neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1372/disciplinas/17/#collapse8056
http://www.neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1372/disciplinas/17/#collapse8056
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Na versão anterior, havia na pasta (aula) com o título DOS CRIMES CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Dos crimes contra a administração da justiça  , na 

parte 1 - Dos crimes contra a administração da justiça  – Artigos 343 ao 350 – Do 

Código penal – o vídeo foi editado para que os artigos corretos ficassem do artigo 339 

ao 342. Sendo assim a nova versão da pasta (aula) mencionada ficou com um total de 

04 partes.  

 

Versão Antiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Versão 

 

 

 

 

 

COMO PROCEDER? Caso você já tenha começado seus estudos pelo roteiro 

anterior, basta se atentar à nova disposição e se basear pelo novo roteiro.  

 

 

Direito Processual Penal 

Nesta disciplina, não foi necessário nenhum tipo de alteração de conteúdo. Apenas os 

nomes de alguns vídeos foram ajustados, para correção de detalhes como hifens, 

erros de digitação ou ano de publicação de leis.   

COMO PROCEDER? Continue seus estudos normalmente.  

 

 

http://www.neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1372/disciplinas/17/#collapse8056
http://www.neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1372/disciplinas/17/#collapse8056
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Direito Processual Civil 

Nesta disciplina, não foi necessário nenhum tipo de alteração de conteúdo, nem na 

ordem da disposição das aulas. Porém, na pasta (aula) Sentença e Coisa Julgada, 

foi incluída a parte 6, Do Julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de 

Não Fazer e de Entregar Coisa - Art. 497 a 501, conforme a figura abaixo. O vídeo, em 

si, será gravado pelo professor Douglas e os alunos serão notificados via aviso na 

área do aluno.  

 

 

COMO PROCEDER? Continue seus estudos normalmente e, quando a parte 6 estiver 

gravada, assista ao vídeo. 

 

Direito Administrativo 

Com relação à Lei 10.261/68, não houve mudanças. 

Da Lei Federal 8429/92  - Improbidade Administrativa, na versão anterior ministrada 

pelo professor Michel Bertoni, foi mantida a Parte 6 - Art. 17 da Lei 8429/92.  

Assim, as demais partes (1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8) foram regravadas pelo professor 

Alessandro.  

COMO PROCEDER? Assistir às novas partes, caso já tenha assistido às aulas do 

Professor Michel ou queira rever o assunto, desta vez com o professor Alessandro 

Ferraz.  

 

Direito Constitucional  

Nesta disciplina, o professor Alessandro Ferraz, após atender a solicitação de alunos, 

regravou todo o conteúdo do curso. Assim, abaixo, segue a comparação detalhada 

entre as aulas da versão anterior e a nova versão. 

Na versão anterior, os artigos referentes a Direitos Sociais e Nacionalidade estavam 

na pasta (aula) Direitos e Garantias Fundamentais. Nesta nova versão, estão em 

pastas (aulas) separadas.  

Foi acrescentada uma aula chamada de Manual de Sobrevivência, gravada pelo 

professor Alessandro para introduzir a matéria.  
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Roteiro Antigo  Novo Roteiro  
 Manual de Sobrevivência 

Direitos e Garantias Fundamentais Direitos e Garantias Fundamentais 

 Direitos Sociais 

 Da Nacionalidade 

Artigos 37 ao 41 da CF de 1988 Artigos 37 ao 41 da CF de 1988 

Poder Judiciário – Artigo 92 da CF de 1988 Poder Judiciário 

  

  

De todo o conteúdo do curso, a maioria dos vídeos foi gravada novamente. Alguns, no 

entanto, foram mantidos. Veja a lista abaixo: 

Direitos e Garantias e fundamentais 
- Parte 1 – Noções Gerais e Características; 
- Parte 2 – Geração ou Dimensão de Direitos Fundamentais 
  

Da Nacionalidade 
- Parte 2 – Nacionalidade - Artigo 12 §1º e 2º da CF de 1988. 
- Parte 3 – Nacionalidade - Art 12, § 3º ao Art. 13 da CF de 1988. 
 

Artigos 37 ao 41 da CF de 1988 
- Parte 7 - Artigo 40 §1º ao §4º 
- Parte 8 - Artigo 40 §4º ao §21 
  

COMO PROCEDER? Como esta disciplina sofreu muitas alterações, é importante que 

faça a comparação minuciosa entre os tópicos, para assistir somente o que for 

necessário. Isso não impede que, caso haja tempo suficiente, o aluno assista a todos 

os novos vídeos.  

 

Normas da Corregedoria 

Nesta disciplina, não foi necessário nenhum tipo de alteração de conteúdo. Apenas os 

nomes de alguns vídeos foram ajustados, para correção de detalhes como hifens, 

erros de digitação ou para melhor visualização.  

Importante: todo o conteúdo de Normas da Corregedoria está atualizado de acordo 

com a versão atual do documento oficial do Tribunal de Justiça.   

COMO PROCEDER? Continue seus estudos normalmente.  

 

Atualidades 

Foram corrigidos erros de digitação em alguns slides da pasta (aula) Economia, 

Política e Sociedade Internacional, mais precisamente na Parte 11 -Terrorismo 

(00:19:03). No slide 16, a data está corrigida – 09/08/2016 e a palavra quando, no 

último tópico está grafada corretamente. 

 

COMO PROCEDER? Corrija seu material, colocando a data correta.  
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Matemática 

Em termos de conteúdo, nada foi alterado. Porém, a ordem em que as pastas (aulas) 

estão dispostas na área do aluno foi alterada, de acordo com a tabela abaixo: 

Roteiro Antigo  Novo Roteiro  
Porcentagem Custo e Venda Conjuntos Numéricos 

MMC/MDC MMC/MDC 

Razão e Proporção Razão e Proporção 

Regra de Três Divisão Proporcional 

Média Aritmética Radiciação 

Juros Regra de Três 

Equações Porcentagem Custo e Venda 

Equações – Questões Juros 

Divisão Proporcional Média Aritmética 

Radiciação Equações 

Noções de Geometria: forma, perímetro, 
área, volume, teorema de Pitágoras 

Equações – Questões 

Matemática – Geometria – Simulados Noções de geometria: forma, perímetro, 
área de volume, teorema de Pitágoras 

Sistemas de Medidas Usuais Matemática Matemática – Geometria – Simulados 

Exercícios de Fixação – Situação 
Problema 

Ângulos e Teorema de Pitágoras 

Conjuntos Numéricos Sistemas de Medidas Usuais Matemática 

Ângulos e Teorema de Pitágoras Exercícios de Fixação – Situação 
Problema 

 

  COMO PROCEDER? Continue seus estudos normalmente 

 

 

 

Raciocínio Lógico 

Não foi realizada nenhuma alteração.   

COMO PROCEDER? Continue seus estudos normalmente 
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Informática 

Em termos de conteúdo, nada foi alterado nesta disciplina.  

No entanto, foi retirada a aula Vídeo Explicativo – Referente à alteração de 

materiais já que, neste vídeo, mostrávamos onde havia falhas nos materiais. Para 

melhorar estas informações, editamos os referidos vídeos, para que ficassem 

exatamente como os PDFs relacionados. Estes vídeos estão na pasta (aula) 

Microsoft Excel:  

 - Parte 12 - Endereços Relativos – No vídeo, uma das fórmulas era 

apresentada como H7+K8. Para que ficasse correto, como no PDF, editamos o vídeo 

e, agora, ele é apresentado como H7-K8; 

 - Parte 13 – Endereços Mistos - Pelo mesmo motivo acima, o vídeo foi editado 

e agora o dado B9>= D$11-$G12 / F5> = H$11-$G8 está em consonância com o PDF; 

A parte 14 que, na versão anterior, recebeu o nome de Guia Arquivo: Grupo 

Alinhamento e Grupo Número, recebe, na nova versão, a nomenclatura: Guia Página 

Inicial: Grupo Alinhamento e Grupo Número. Tanto o PDF quanto o vídeo estão em 

consonância com a nova (e correta) nomenclatura.  

A parte 15 que, na versão anterior, recebeu o nome de Guia Arquivo: Grupo Número e 

Grupo Célula, recebe, na nova versão, a nomenclatura: Guia Página Inicial: Grupo 

Número e Grupo células. Tanto o PDF quanto o vídeo estão em consonância com a 

nova (e correta) nomenclatura.  

A parte 16 que, na versão anterior, recebeu o nome de Guia Arquivo: Grupo Edição e 

Grupo Gráfico, recebe, na nova versão, a nomenclatura: Guia Página Inicial: Grupo 

Edição e Guia Inserir: Grupo Gráfico. Tanto o PDF quanto o vídeo estão em 

consonância com a nova (e correta) nomenclatura.  

 

Na versão anterior, havia uma pasta (aula) com o título Explorer - 

Atualizações Escrevente TJ-SP 2015 – Interior. Na nova versão, o vídeo 

Windows Explorer – cópia e movimentação de objetos foi incorporado na 

pasta (aula) Windows 7, ficando como Parte 11. 

 

 

 

Na versão anterior, havia uma pasta (aula) com o nome Teclas de Atalho. O 

Vídeo foi incorporado na aula Windows 7, como Parte 12 - Baixe aqui um resumo de 

teclas de atalho!  

http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8035
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8035
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8035
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Foram também reordenadas a ordem de disposição das pastas (aulas), para 

melhor organizar por assunto, de acordo com a tabela abaixo: 

 

Roteiro Antigo  Novo Roteiro  

O
R

D
E

M
  
 D

A
S

  
 P

A
S

T
A

S
 Microsoft Excel 2010 Windows 7 

Windows 7 Internet e Correio Eletrônico 

Internet e Correio eletrônico Microsoft Word 2010 

Microsoft Word 2010 Microsoft Excel 2010 

Microsoft Power Point 2010 Microsoft Power Point 2010 

Teclas de Atalho  -  

Explorer- Atualizações Escrevente TJ-
SP 2015 - Interior 

- 

Vídeo Explicativo - Referente a 
alteração de materiais 

- 

 

http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8030
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8031
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8032
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8033
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8034
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8035
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8036
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8036
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8037
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/#collapse8037
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/
http://neafconcursos.com.br/ead/cursos-online/1368/disciplinas/13/

