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Simuladão Gratuito Escrevente TJ-SP Interior 19/11 

 

DISCIPLINAS Questões 

PORTUGUES 24 

D.PENAL   6 

D.PROC.PENAL 7 

D.PROC.CIVIL 7 

D.CONST   7 

D.ADMINISTR 8 

NORMAS   5 

ATUALIDADES/PCD 6 

MATEMÁTICA   6 

INFORMATICA 14 

RAC.LOGICO 10 

 

 

Dados de concursos anteriores 

 

Data das Provas 
Regiões 

Administrativas 
INSCRITOS 

Notas de Corte 

Menor Maior Média 

26 de abril de 2015 2ª a 10ª 179.194 7,8 8,5 8,12 

2 de Julho de 2017 1ª e 4ª 233.437 7,6 8,6 8,14 

 

Historicamente, verificamos algumas tendências nos concursos: 

 A quantidade de inscritos, assim como a relação candidatos/vaga (C/V) costuma 

sempre aumentar. 

 O nível de dificuldade das provas costuma ser mais elevado a cada concurso 

 As notas de corte estão aumentando. 

 Uma Circunscrição Judiciária (CJ) com a menor nota de corte em um concurso, 

não implica menor nota no concurso seguinte. 

 

 

Concurso-Referência: TJ-SP 2017 Capital 

 

Por ter um maior número de inscritos e vagas, o concurso da capital é sempre um bom 

parâmetro para poder se situar em todo esse contexto dos concursos de Escrevente do 

Tribunal de justiça de São Paulo. 

Data de Realização:  19 de Novembro de 2017 

Horário: 13:00 às 18:10 

Duração: 5 horas 

Número de Questões: 100 
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Estimativas para o Simulado 

 

Com base no histórico de provas do Tribunal de Justiça de São Paulo e da banca 

VUNESP, elaboramos este simulado, prevendo uma possível situação que poderia ser 

encontrado em futuras provas.   

 

Sabemos que, historicamente, existe uma tendência das provas elevarem o nível de 

complexidade. Diante disso, esta prova foi elaborada para ser um pouco acima do nível 

médio daquele que a banca tem cobrado recentemente.  

 

Todo o simulado, suas etapas e procedimentos, foram pensados, não apenas como 

opção para o concurseiro poder testar suas habilidades, mas também para ter a noção de 

todo um contexto no qual ele se encontraria num possível concurso. 

A partir destes dados coletados com o simulado e comparando com dados reais de 

concursos anteriores, elaboramos as “Estimativas para o Simulado”.   

 

Figura: Resumo do desempenho dos possíveis habilitados 
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A Nota de Corte 

 

 

“Se a prova do TJ-SP fosse hoje, conseguiria eu ser habilitado 

para a digitação?” 

 

 

 

Figura: Estimativa do corte no contexto do último concurso 

 

 

A nota de corte deste Simuladão é uma projeção estatística, baseada no concurso 

anterior.  

 

A prova do concurso de escrevente do TJ-SP da 1ª e 4ª Regiões Administrativas (RAJs 

Capital e Campinas) foi realizada no dia 2 de julho de 2017.  

 

No dia 8 de julho, o NEAF realizou uma palestra da 2ª fase (digitação e formatação). 

Durante o evento, divulgamos uma estimativa da nota de corte (22 dias antes da primeira 

divulgação oficial): 

https://youtu.be/F0IT2bXCo1g (01:09:10) 

 

As notas de corte das CJs que compõem as respectivas RAJs foram divulgadas pela 

primeira vez somente no dia 30 de agosto. Na capital, esta foi 83 (final) e foram 

convocados para a digitação 2.144 candidatos (Lista Geral). 

 

Para o presente simulado, aplicamos os mesmos critérios utilizados para estimar esta 

possível Nota de Corte (equivalente para a Capital - Lista Geral), junto aos novos dados 

estatísticos levantados a partir deste último concurso. 

 

https://youtu.be/F0IT2bXCo1g
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Desempenho médio dos Habilitados 

 

 

“Afinal, o quanto as minhas notas são boas ou ruins?” 

 

 

 

 

Figura: Desempenho médio por disciplina entre os habilitados 

 

Existe um conjunto de critérios estabelecidos na escolha das questões. Porém, ao 

analisarmos as disciplinas separadamente, verificamos que existem diferenças nos 

índices de desempenho das matérias em relação ao acerto médio das provas.  

 

Para formular a tabela acima calculamos o desempenho médio por disciplina (entre os 

habilitados – nota maior ou igual a 7,8).  

 

A exemplo de “Língua Portuguesa” (desempenho médio de 94%), muitas vezes chegar 

perto de gabaritar pode não ser um diferencial para o concurso. 

Da mesma forma, menos de 74% em uma disciplina, pode não ser um desempenho tão 

ruim (a exemplo de Direito Processual Penal, com 73,5% de acerto em média) 
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Com esses dados, é possível avaliar: 

 Grau de dificuldade que os alunos encontraram a cada disciplina.   

 Qual o seu nível atual de preparo se comparado a esse grupo, as suas 

deficiências e pontos fortes.  Além disso, é possível quantificar esses parâmetros. 

 Se levar em consideração o tempo de estudos, ao comparar com essas médias é 

possível avaliar se os esforços estão rendendo ou se precisa melhorar (pontual ou 

globalmente). 

 

Sugestão: No resumo, repare que reservamos um campo para que você preencha com 

sua nota. Assim, fica mais fácil para fazer uma comparação: do lado esquerdo haverá o 

número de questões por disciplina e do lado direito, o desempenho médio dos habilitados.   

 

 

Figura: Campo para preenchimento de notas 

 

  



Elaborado por Hélio Awano 

 

www.neafconcursos.com.br 
Av. São Luís, 86 - 2º andar - São Paulo – SP – fone: (11) 3129-4356 

 

Tabela de desempenho por nota 

 

 

“Se essa fosse a prova do concurso, qual seria a minha 

colocação?” 

 

 

A classificação final do concurso é sempre disputada 

ponto a ponto. 

 

Muitos são os que empatam nas faixas mais próximas ao 

corte. No último concurso, na comarca da capital, ficaram 

339 empatados na última faixa de colocação (16% dos 

habilitados). A nota foi 8,3 (posições entre 1776 a 2114). 

 

Para simular esse efeito, geramos uma tabela de 

desempenho por nota. Essa tabela mostra como estariam 

distribuídas as faixas de classificações dos habilitados e 

as respectivas notas, caso fosse aplicada a prova deste 

simulado no concurso. 

 

As faixas de classificação foram definidas a partir da 

distribuição das notas dos mais bem classificados. Do 

total de habilitados no simulado, fizemos o cálculo 

proporcional ao número de habilitados no concurso da 

capital (lista geral).  

 Figura: Tabela de desempenho por nota 


