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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 4 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, devolva este caderno ao fiscal, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

2.

Português
Atenção:

Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada no texto:

I. O emprego das aspas no primeiro parágrafo denota
transcrição exata das palavras do editor citado.

As questões de números 1 a 7 referem-se ao texto
abaixo.

II. No segundo parágrafo, os dois-pontos introduzem
uma síntese do que foi afirmado antes.

O romance policial, descendente do extinto romance gótico, conserva características significativas do gênero precursor:

III. Na frase Não adianta condenar os romances poli-

a popularidade imensa e os meios para obtê-la. “Romances

ciais porque lhes falta o valor literário, uma vírgula
poderia ser colocada imediatamente antes do termo
porque sem prejuízo para a correção e o sentido
original.

policiais”, reza um anúncio do editor de Edgar Wallace, “são
lidos por homens e mulheres de todas as classes; porque não
há nada que seja tão interessante como a explicação de um

Está correto o que consta APENAS em

crime misterioso. Não há nada que contribua com eficiência
maior para divertir os espíritos preocupados”.
Os criminosos e detetives dos romances policiais servem-se dos instrumentos requintados da tecnologia moderna
para cometer e revelar horrores: sociedades anônimas do crime, laboratórios científicos transformados em câmaras de tor-

(A)

I e III.

(B)

I e II.

(C)

III.

(D)

II.

(E)

I.

_________________________________________________________

tura. Os leitores contemporâneos acreditam firmemente na
onipotência das ciências naturais e da tecnologia para resolver

3.

o

... embora não literárias... (4 parágrafo)
Considerando-se o contexto, o elemento grifado pode ser
substituído corretamente por:

todos os problemas e criar um mundo melhor; ao mesmo
tempo, devoram romances nos quais os mesmíssimos instrumentos físicos e químicos servem para cometer os crimes mais
abomináveis.
Leitores de romances policiais não são exigentes. Apenas exigem imperiosamente um final feliz: depois da descoberta do assassino, as núpcias entre a datilógrafa do escritório
dos criminosos e o diretor do banco visado por eles, ou então a

(A)

ainda que

(B)

entretanto

(C)

portanto

(D)

por conseguinte

(E)

enquanto que

_________________________________________________________

4.

união matrimonial entre o detetive competente e a bela pecadora arrependida.
Não adianta condenar os romances policiais porque lhes
falta o valor literário. Eles são expressões legítimas da alma

A substituição do segmento grifado por um pronome, com
as necessárias alterações, foi efetuada de modo correto
em:
(A)

criar um mundo melhor = criar-lhe

(B)

divertir os espíritos preocupados = divertir-lhes

(C)

condenar os romances policiais = condenar-nos

(D)

resolver todos os problemas = lhes resolver

(E)

devoram romances = devoram-nos

coletiva, embora não literárias, e sim apenas livrescas de desejos coletivos de evasão.
(Adaptado de Otto Maria Carpeaux. Ensaios reunidos 1942-1978.
Rio de Janeiro: UniverCidade e TopBooks, v.1, 1999. p. 488-90)

1.

O leitor de romances policiais, tal como caracterizado no
texto,

5.

Apenas exigem imperiosamente um final feliz...

(A)

pertence a determinada classe social e despreza a
técnica literária.

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
grifado acima está em:

(B)

é difícil de satisfazer e descrente da moral contemporânea.

(A)

Leitores de romances policiais não são exigentes.

(C)

confia na soberania da ciência e é condescendente
com enredos inverossímeis.

(B)

... e os meios para obtê-la.

(C)

... que contribua com eficiência maior...

é leigo em tecnologia e demonstra alto grau de
erudição.

(D)

Os leitores contemporâneos acreditam firmemente
na onipotência...

usa a leitura como fonte de entretenimento e prescinde de finais felizes.

(E)

... porque lhes falta o valor literário.

(D)

(E)
2
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6.

viúvas, órfãos e da velhice. Churchill estava ansioso por

O romance policial, descendente do extinto romance gótico, conserva características significativas do gênero precursor: a popularidade imensa e os meios para obtê-la.

colaborar com Chamberlain na implantação desse esquema, de
modo que ele próprio o anunciou no orçamento de 1925.

Mantendo-se a correção, a lógica e, em linhas gerais, o
sentido original, uma redação alternativa para a frase
acima é:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Chamberlain escreveu em 1o de maio em seu diário: “A exposição do orçamento de Winston foi um desempenho de mestre, e,

Originário no extinto romance gótico, no romance
policial conserva-se a popularidade imensa e os
meios para obtê-la, características significativas do
gênero precursor.

embora o meu escritório e alguns de meus colegas estejam

Características significativas do extinto romance
gótico, no qual são conservadas do romance policial,
como a popularidade imensa e os meios para obtê-la.

pensei que tivesse qualquer razão para me queixar. Em certo

A popularidade imensa e os meios para obtê-la, no
qual são considerados características significativas
do romance policial, gênero precursor do extinto
romance gótico.

ele não o tivesse encampado no orçamento. Na minha opinião,

indignados por ele tomar para si mesmo o crédito de um
esquema que pertence ao Ministério da Saúde, eu mesmo não

sentido, é o seu esquema. Nós estávamos empenhados em
algo do gênero, mas não acredito que o fizéssemos este ano se

ele merece crédito pessoal especial por sua iniciativa”.
(Nigel Knight. Churchill desmascarado. Trad. Constantino
Kauzmin-Korovaeff. São Paulo: Ed. Larousse do Brasil, p. 32-33)

Conservam-se no romance policial características
significativas do extinto romance gótico, gênero que
o precede, tais como a popularidade imensa e os
meios para obtê-la.

8.

Características originárias do extinto romance gótico,
na qual incluem a popularidade imensa e os meios
para obtê-la, conservam-se no romance policial.

Segundo o texto,
(A)

o objetivo da Lei reguladora das minas de carvão era
o de restringir a carga horária dos trabalhadores
dentro das minas.

(B)

Churchill esforçou-se para apoiar a Lei das viúvas,
órfãos e da velhice por razões exclusivamente
eleitoreiras.

(C)

pressionado pelas reivindicações dos sindicatos
profissionais, Churchill decidiu ampliar as reformas
sociais no país.

(D)

Churchill recebeu punição severa por tomar para si
mesmo o crédito de um esquema do Ministério da
Saúde.

(E)

responsável por ampliar a abrangência da previdência social, Churchill atraiu para si fortes inimizades
políticas.

_________________________________________________________

7.

A vida urbana ofereceu ...... condições ideais para o surgimento do detetive particular, personagem dedicado ......
elucidação dos mais variados mistérios, propenso ......
investigar delitos de todos os tipos.
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as
às
as
as
às

-

à
a
a
à
à

-

a
à
à
à
a

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Atenção:

As questões de números 8 a 14 referem-se ao texto
abaixo.

9.

Atente para as afirmações abaixo:

I. Churchill estava ansioso por colaborar com
Chamberlain ...

Indicado como presidente da Câmara de Comércio em

O elemento grifado pode ser substituído por
inquieto, sem prejuízo para a correção e o sentido
original.

1908, Winston Churchill foi uma figura líder no amplo programa
de reformas sociais do governo liberal. Em 1909, ele introduziu

II. ... de modo que ele próprio o anunciou no orça-

as “Câmaras de profissões”, organizações estatutárias que

mento de 1925.
O segmento grifado pode ser substituído por haja
vista, sem prejuízo para a correção e o sentido
original.

estabeleciam salários mínimos nas indústrias-chave.
Churchill

apoiou

fortemente

a

introdução

da

Lei

reguladora das minas de carvão, de 1908, que se tornou

III. Na minha opinião, ele merece crédito pessoal

conhecida como “Lei das oito horas”, porque limitava o tempo

especial por sua iniciativa.

que os mineiros permaneciam abaixo da superfície. Em 1908,

Considerando-se o contexto, uma redação alternativa para a frase acima em que se mantêm a correção e, em linhas gerais, o sentido original é:
Creio que ele mereça crédito pessoal especial
por sua iniciativa.

também apresentou a Corte permanente de arbitragem − que
muito mais tarde se tornaria o Serviço consultivo de conciliação
e arbitragem − para cuidar das reivindicações dos sindicatos
profissionais.
Quando foi nomeado ministro do Tesouro, em 1924,
Churchill continuou sua política de reformas sociais. Neville
Chamberlain, secretário da Saúde, foi responsável por ampliar a
abrangência da previdência social, com a introdução da Lei das
MPEPE-Conh.Básicos4

Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II e III.
III.
I e II.
II.
3

Caderno de Prova ’TI’, Tipo 001
10.

Em 1909 ele introduziu as “Câmaras de profissões”...

14.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal resultante será:

Winston Churchill, primeiro-ministro que ...... a Inglaterra
durante os conflitos da Segunda Guerra Mundial, ......
mais do que todos que o país ...... os alemães.

(A)

são introduzidas.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:

(B)

foram introduzidas.

(A)

conduzia

- acredita

-

venceriam

(C)

se introduz.

(B)

conduziu

- acreditou

-

venceria

(C)

conduz

- acreditavam

-

venceria

(D)

foi introduzido.
(D)

conduziu

- acreditaram

-

venceu

(E)

seja introduzida.

(E) conduzira - acreditou
- venceu
_________________________________________________________
_________________________________________________________
11.

... que estabeleciam salários mínimos nas indústriaschave.

Matemática e Raciocínio Lógico

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está em:
(A)

... que muito mais tarde se tornaria o Serviço
consultivo de conciliação...

(B)

... embora o meu escritório e alguns de meus
colegas estejam indignados...

(C)

... de um esquema que pertence ao Ministério da
Saúde...

(D)

15.

Em 1908, também apresentou a Corte permanente
de arbitragem...

Existem três caixas idênticas e separadas umas das
outras. Dentro de cada uma dessas caixas existem duas
caixas menores, e dentro de cada uma dessas caixas
menores outras seis caixas menores ainda. Separando-se
todas essas caixas, tem-se um total de caixas igual a:
(A)

108.

(B)

45.

(C)

39.

(D)

36.

(E)

72.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(E)

... porque limitava o tempo que os mineiros ...

16.

12.

... de modo que ele próprio o anunciou no orçamento de
1925.
Considerando-se o contexto, o verbo grifado acima está
empregado como

3,6.

transitivo indireto pronominal.

(B)

2,8.

(B)

transitivo indireto.

(C)

3,2.

(C)

bitransitivo.

(D)

2,5.

(D)

transitivo direto.

(E)

4,2.

(E)

intransitivo.

Havia um tema urgente ...... Churchill precisava lidar
enquanto era secretário da guerra: os constantes
problemas da Irlanda.
Preenche corretamente a lacuna da frase acima:

4

(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

13.

Um empréstimo foi feito à taxa de juros de 12% ao ano.
Se o valor emprestado foi de R$ 50.000,00 para pagamento em 30 anos, em valores de hoje, o total de juros
pagos por esse empréstimo, ao final dos 30 anos, corresponde ao valor emprestado multiplicado por:

(A)

nos quais

(B)

do qual

(C)

com o qual

(D)
(E)

17.

Quando volta a energia elétrica depois de um período sem
energia, um rádio relógio elétrico reinicia a marcação do
horário das 12:00. Plínio esteve ausente de sua casa por
10 horas e, ao retornar, notou que seu rádio relógio
marcava 16:35, quando o horário correto deveria ser
19:40. Sabendo que a diferença de horário se deve à falta
de luz em um intervalo de tempo do período em que Plínio
esteve fora de casa, o horário em que se deu o início da
falta de energia elétrica foi:
(A)

16:05.

(B)

15:05.

(C)

14:05.

ao qual

(D)

16:35.

para os quais

(E)

18:35.
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18.

Eu sou homem. O filho de Cláudio é pai do meu filho.
Nesse caso, o que sou de Cláudio?

(A)

Pai.

(B)

Avô.

(C)

Neto.

(D)

Filho.

19.

O número de lotes que serão cobrados pelo uso desse
equipamento é:
(A)

4.

(B)

5.

(C)

6.

(D)

7.

(E)

8.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

O funcionário que obteve o maior valor recebeu a quantia
de:

Instruções: Para responder às questões de números 19 a 21,
considere as informações abaixo.

(A)

R$ 3.250,00.

(B)

R$ 4.250,00.

(C)

R$ 5.575,00.

(D)

R$ 6.000,00.

(E)

R$ 6.750,00.

(E)

20.

Bisavô.

Para realizar uma determinada tarefa, uma empresa
contrata quatro funcionários e aluga um equipamento cujo valor
do aluguel é determinado por lotes de tempo de sua utilização.
_________________________________________________________

Não há possibilidade de se pagar fração de lotes. Por exemplo:
21.
se o equipamento for utilizado durante 3 lotes e um terço de lote
será cobrado o equivalente a 4 lotes de tempo de utilização.
Sendo assim, os funcionários resolveram trabalhar em turnos

A empresa que aluga o equipamento possibilita o pagamento da locação em duas parcelas, não necessariamente iguais. O primeiro pagamento acontece após os
dois primeiros operários terem terminado suas tarefas e é
proporcional ao tempo de uso do equipamento por esses
dois primeiros operários. Supondo que o aluguel total do
equipamento seja de R$ 46.800,00, o valor da primeira
parcela da locação será de:
(A)

R$ 23.000,00.

(B)

R$ 23.400,00.

(C)

R$ 24.200,00.

(D)

R$ 25.200,00.

(E)

R$ 25.800,00.

contínuos, um indivíduo imediatamente após o outro. O primeiro
funcionário trabalhou o equivalente a quatro terços de um lote; o
segundo funcionário trabalhou três quartos do tempo que o
primeiro havia trabalhado; o terceiro funcionário ficou em ação

_________________________________________________________

três meios do tempo que o segundo havia ficado e o quarto
funcionário terminou a tarefa gastando a terça parte do tempo
que o terceiro havia gasto.

22.

Para pagar a despesa da locação de um equipamento, a
despesa com os funcionários e também outras despesas,
uma empresa contraiu um empréstimo bancário de
R$ 70.000,00. Esse empréstimo será pago em 2 parcelas
mensais iguais, em 30 e 60 dias, com a incidência de juros
compostos de 1% ao mês. O valor de cada uma das
parcelas do empréstimo será, em reais, de aproximadamente:

A empresa contratante do serviço destinou a quantia de
(A)

35.526,00.

(B)

35.420,00.

(C)

35.350,00.

po despendido em serviço pelos quatro funcionários individual-

(D)

35.703,50.

mente.

(E)

36.042,30.

R$ 19.500,00 para pagamento dos funcionários que realizassem a tarefa. O pagamento foi feito proporcionalmente ao tem-
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27.
Informática
23.

No MS Windows 7 é possível excluir um arquivo ou pasta
permanentemente do disco rígido principal da máquina
selecionando o arquivo com o botão:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

direito do mouse e clicando em Excluir.
direito do mouse e o arrastando para a Lixeira.
esquerdo do mouse e pressionando Shift+Delete.
esquerdo do mouse e pressionando Delete.
direito do mouse e clicando em Copiar.

Existem vários tipos de vírus de computadores, dentre
eles um dos mais comuns são vírus de macros, que:
(A)

são programas binários executáveis que são baixados de sites infectados na Internet.

(B)

podem infectar qualquer programa executável do
computador, permitindo que eles possam apagar
arquivos e outras ações nocivas.

(C)

são programas interpretados embutidos em documentos do MS Office que podem infectar outros documentos, apagar arquivos e outras ações nocivas.

(D)

são propagados apenas pela Internet, normalmente
em sites com software pirata.

(E)

podem ser evitados pelo uso exclusivo de software
legal, em um computador com acesso apenas a
sites da Internet com boa reputação.

_________________________________________________________

24.

Uma planilha do MS Excel 2010 possui os seguintes valores:

1
2
3
4
5

A
Vendedor
Ana
Roberto
Carlos

B
Vendas
10000
20000
3000

C

_________________________________________________________

28.

Bônus

Se for digitada na célula C5 a fórmula =SE(MÉDIA(B2:B4)
> 10000; MÉDIA(B2:B4); 0) será exibido, nesta célula, o
valor:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0
3000
10000
11000
33000

No MS Windows 7, ao se conectar um projetor ou monitor
externo a um notebook, é possível estender ou duplicar a
área de trabalho. Estas duas maneiras de configurar o que
é exibido na tela do notebook e no projetor permitem,
respectivamente, que:
(A)

a área de trabalho apareça apenas no projetor ou
que a mesma área de trabalho apareça nas duas
telas.

(B)

a área de trabalho apareça apenas na tela do
notebook ou que a mesma área de trabalho apareça
nas duas telas.

(C)

a mesma área de trabalho apareça nas duas telas
ou que a área de trabalho englobe as duas telas,
permitindo que itens sejam arrastados entre elas.

(D)

a área de trabalho englobe as duas telas, permitindo
que itens sejam arrastados entre elas, ou que a
mesma área de trabalho apareça nas duas telas.

(E)

a área de trabalho apareça apenas na tela do
notebook ou que a área de trabalho englobe as duas
telas, permitindo que itens sejam arrastados entre
elas.

_________________________________________________________

25.

No LibreOffice Writer 3.4, a correção ortográfica do documento sendo editado é feita:
(A)

apenas de forma automática, durante a digitação.

(B)

apenas manualmente, usando o item Ortografia e
gramática no menu Ferramentas.

(C)

_________________________________________________________

29.

em vários idiomas ao mesmo tempo, se for definido
o idioma correto no item Idioma do menu
Ferramentas.

(D)

em apenas um idioma, definido por documento no
item Opções da autocorreção do menu Formatar.

(E)

de forma automática ou manual, selecionadas no
item Opções da autocorreção do menu Formatar.

_________________________________________________________

26.

É oferecida a um usuário de correio eletrônico a opção de
acessar as suas mensagens através de um servidor POP3
ou um servidor IMAP. Ele deve configurar o seu programa
leitor de correio para usar o servidor:
(A)

6

POP3, se precisar buscar mensagens de acordo
com um critério de busca.

Considerando os dispositivos de armazenamento ótico
removíveis, é correto afirmar que:
(A)

um CD-RW pode ser escrito apenas uma vez usando um gravador de CD, mas lido várias vezes por
gravadores e leitores de CD.

(B)

um CD-ROM pode ser escrito apenas uma vez usando um gravador de CD, mas lido várias vezes por
gravadores e leitores de CD.

(C)

um CD-R pode ser escrito e lido várias vezes por
gravadores e leitores de CD.

(D)

um CD-R só pode ser escrito por um leitor de CD
após ter sido formatado por um gravador de CD.

(E)

um CD-ROM é fabricado (masterizado) com todos os
dados já escritos e estes dados não podem ser
alterados por um gravador de CD.

_________________________________________________________

30.

De acordo com a Free Software Foundation, um programa
de computador que se qualifica como software livre NÃO
fornece a liberdade para:

(B)

IMAP, caso este programa suporte apenas o post
office protocol.

(C)

POP3 se quiser acessar suas mensagens em vários
servidores sem risco de perder ou duplicar mensagens.

(A)
(B)

executar o programa para qualquer propósito.

(D)

POP3 se precisar criar e manter pastas de mensagens no servidor.

(C)

estudar como o programa funciona e adaptá-lo às
suas necessidades.

(E)

IMAP se precisar criar e manter pastas de mensagens no servidor.

(D)

redistribuir cópias do programa.

(E)

distribuir cópias de versões modificadas do programa.

revogar ou adicionar restrições retroativas às regras
de uso do programa.
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Noções de Direito Administrativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de Direito Constitucional
31.

35.

Segundo o artigo 25, § 3o da Constituição Federal, os Estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum, mediante:
(A)

consulta popular e prévia autorização do Supremo
Tribunal Federal.

(B)

decreto.

(C)

permissão da União.

(D)

permissão do Supremo Tribunal Federal.

(E)

lei complementar.

As “instruções” são atos administrativos:
(A)

normativos.

(B)

ordinatórios.

(C)

negociais.

(D)

enunciativos.

(E)

punitivos.

_________________________________________________________

36.

A Administração Pública Estadual concedeu licença à
determinada empresa privada para a construção de um
edifício em terreno próprio. Sobre o mencionado ato administrativo, é correto afirmar que:
(A)

se trata de ato administrativo vinculado.

(B)

se enquadra na modalidade de atos administrativos
ordinatórios.

Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

(C)

a Administração Pública pode negá-lo ainda que a
empresa satisfaça todos os requisitos legais.

(A)

quatorze Vereadores, nos Municípios de mais de
sessenta mil habitantes e de até noventa mil habitantes.

(D)

sua invalidação pode ocorrer por razões de conveniência e oportunidade.

(E)
(B)

treze Vereadores, nos Municípios com mais de trinta
mil habitantes e de até cinquenta mil habitantes.

é sinônimo do ato administrativo denominado autorização.

_________________________________________________________

32.

(C)

dezesseis Vereadores, nos Municípios de mais de
noventa mil habitantes e de até cento e trinta mil
habitantes.

(D)

dezoito Vereadores, nos Municípios de mais de
cento e trinta mil habitantes e de até cento e setenta
mil habitantes.

(E)

vinte Vereadores, nos Municípios de mais de cento e
setenta mil habitantes e de até trezentos e cinquenta
mil habitantes.

_________________________________________________________

37.

_________________________________________________________

33.

O mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for do Tribunal de Contas da União, será
processado e julgado originariamente

Nos termos da Lei no 8.666/1993, a prestação de serviços
a serem executados de forma contínua poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração, limitada a sessenta meses. No
entanto, em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, o prazo de
sessenta meses poderá ser prorrogado em até
(A)

sessenta meses.

(B)

vinte e quatro meses.

(C)

seis meses.

(D)

doze meses.

(E)

trinta e seis meses.

_________________________________________________________

(A)

pelo Conselho Nacional de Justiça.

(B)

pelo Superior Tribunal de Justiça.

(C)

pelo Supremo Tribunal Federal.

(D)

pelo Congresso Nacional.

(E)

pela Câmara dos Deputados.

_________________________________________________________

34.

Mario, Marcio, Marcos, Marcelo e Mateus, respectivamente,
exercem os cargos de Senador da República, Deputado
Federal, Presidente da República, Presidente do Supremo
Tribunal Federal e Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o artigo 128, § 1o da Constituição Federal, o
Ministério Público da União tem por chefe o ProcuradorGeral da República, que deve ser nomeado por
(A)

Mateus.

(B)

Marcio.

(C)

Mario.

(D)

Marcos.

(E)

Marcelo.
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38.

No que concerne ao poder regulamentar, considere a seguinte situação hipotética: o Prefeito de Olinda expediu
decreto regulamentar cujo conteúdo contraria lei do mesmo Município, bem como impõe obrigações que não estão
previstas na mencionada lei. Sobre o tema, é correto
afirmar que decreto regulamentar
(A)

não pode contrariar a lei, nem impor obrigações que
nela não estejam previstas.

(B)

não pode contrariar a lei, porém pode impor obrigações que nela não estejam previstas.

(C)

pode contrariar a lei, bem como impor obrigações
que nela não estejam previstas, tendo em vista a
autonomia e independência do Poder Executivo.

(D)

pode contrariar a lei, porém não pode impor obrigações que nela não estejam previstas.

(E)

não faz parte do poder normativo da Administração,
vez que não é da competência do Chefe do Executivo.
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Noções de Direito Civil
39.

42.

Verusca, quarenta e dois anos de idade, é solteira, mãe de
Lucas, de vinte e três anos de idade, e de Carlos, de
20 anos de idade. É filha de Sandoval, sessenta anos de
idade. Verusca residia com seus filhos e era vizinha de seu
pai, já que sua mãe é falecida. Em janeiro de 2012 ela
desapareceu de seu domicílio sem deixar notícias, bem
como sem deixar representante ou procurador a quem
caiba administrar-lhe os bens. Neste caso, em regra,
(A)

(B)

(C)

(A)
(B)

não há como declarar a ausência de Verusca, uma
vez que a mesma possuía endereço certo e desapareceu há menos de dois anos, prazo legal previsto
no Código Civil brasileiro.

(D)

na declaração de ausência de Verusca será nomeado seu legítimo curador: Sandoval.

(E)

na declaração de ausência de Verusca será nomeado seu legítimo curador: Lucas ou Carlos.

(D)

avô e irmão, tratando-se de hipótese de impedimento.
avô, irmão e cunhada, tratando-se de hipótese de
suspeição.
avô, irmão e cunhada, tratando-se de hipótese de
impedimento.
avô e irmão, tratando-se de hipótese de suspeição.

(E)

avô, tratando-se de hipótese de suspeição.

(C)

na declaração de ausência de Verusca será nomeado, obrigatoriamente, seu legítimo curador: Lucas.
não há como declarar a ausência de Verusca, uma
vez que a mesma possuía endereço certo e desapareceu há menos de seis meses, prazo legal previsto no Código Civil brasileiro.

Melissa é juíza de direito da X Vara Cível da Comarca Y
do Estado de Pernambuco. Melissa faz parte de uma família de operadores do Direito. Seu avô, irmão, cunhada e
sobrinha são advogados militantes. De acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, é defeso à Melissa exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário, quando nele estiver postulando como advogado da
parte apenas seu

_________________________________________________________

43.

O Município de “Cachoeirinha da Mata” é uma Comarca
onde é difícil o transporte. Segundo o Código Civil brasileiro, nas comarcas onde for difícil o transporte, o juiz
(A)
(B)
(C)

_________________________________________________________

40.

Considere as seguintes situações:
(D)

I. Bárbara, quarenta anos de idade, foi atropelada por
um ônibus. Em consequência do atropelamento e
das sequelas físicas resultantes, transitoriamente
ela não pode exprimir a sua vontade.

II. Vivian, cinquenta anos de idade, é pródiga e sendo

(E)

_________________________________________________________

44.

assim, esbanja dinheiro com aquilo que lhe dá
prazer, dissipando os seus bens.

III. Giulia, vinte anos de idade, é deficiente, sem desenvolvimento mental completo, apresentando dificuldades no seu aprendizado escolar.

Giulia e Vivian, apenas.

(B)

Bárbara, Giulia e Vivian.

(C)

Bárbara e Giulia, apenas.

(D)

Vivian, apenas.

(E)

Bárbara e Vivian, apenas.

Em determinado processo cível em trâmite perante uma
das Varas Cíveis da Capital do Estado de Pernambuco, o
juiz designou a data da audiência de instrução mas omitiuse a respeito do prazo para que as partes depositassem
em cartório o rol de testemunhas. Neste caso, de acordo
com o Código de Processo Civil brasileiro, o rol de
testemunhas será apresentado
(A)
(B)

De acordo com o Código Civil brasileiro, é incapaz relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
(A)

poderá prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por
mais de sessenta dias.
poderá prorrogar apenas os prazos dilatórios, mas
nunca por mais de trinta dias.
não poderá prorrogar os prazos processuais porque
são peremptórios e consequentemente improrrogáveis.
poderá prorrogar apenas os prazos comuns para
ambas as partes, mas nunca por mais de trinta dias.
poderá prorrogar apenas os prazos dilatórios, mas
nunca por mais de quinze dias.

(C)

(D)

até quinze dias antes da audiência.
no prazo decadencial de dez dias contados da data
da publicação oficial do despacho que designou a
data da audiência.
no prazo decadencial de cinco dias contados da data
da publicação oficial do despacho que designou a
data da audiência.
no prazo decadencial de quinze dias contados da
data da publicação oficial do despacho que designou
a data da audiência.
até dez dias antes da audiência.

_________________________________________________________
(E)
_________________________________________________________

41.
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Melina, empresária bem sucedida, pretende criar uma
Fundação, porém não sabe como proceder. Assim, procurou sua irmã Kátia, advogada. Kátia lhe informou que, de
acordo com o Código Civil brasileiro, a criação de uma
Fundação somente poderá ocorrer por:
(A)

testamento.

(B)

escritura pública ou testamento.

(C)

documento particular registrado em cartório ou escritura pública.

(D)

escritura pública.

(E)

documento particular registrado em cartório.

Noções de Direito Penal
45.

O tipo do art. 320 do Código Penal (Condescendência
criminosa) está assim redigido: “Deixar o funcionário, por
indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente”. No que concerne ao fato típico, a expressão
“por indulgência” corresponde
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ao resultado.
à ação.
ao elemento subjetivo do tipo.
ao nexo de causalidade.
à omissão.
MPEPE-Téc.Min.Administrativa-TI

Caderno de Prova ’TI’, Tipo 001
46.

Peter, advogado militante na região, dizendo-se amigo
pessoal do juiz que acabara de assumir a jurisdição da
Comarca, pessoa que, na verdade, sequer conhecia, procurou o réu de um processo criminal e solicitou a quantia
de R$ 5.000,00 para influir na decisão do aludido magistrado. Peter responderá pelo crime de:
(A)

tráfico de influência.

(B)

concussão.

(C)

favorecimento pessoal.

(D)

favorecimento real.

(E)

fraude processual.

49.

_________________________________________________________

47.

A respeito dos crimes praticados por particular contra a
Administração em geral, considere:

50.

gem indevida, direta ou indiretamente, para si ou
para outrem, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, configura o crime de
corrupção ativa.

II. O crime de advocacia administrativa, consistente
em patrocinar, direta ou indiretamente, interesse
privado perante a Administração Pública, valendose da qualidade de funcionário, só pode ser praticado por advogado.

III. O funcionário público que, valendo-se da facilidade

(B)
(C)
(D)
(E)

o interrogatório e as informações sobre a vida pregressa do autor do fato delituoso.

(B)

a existência de inquérito policial concluído e relatado.

(C)

o prévio indiciamento do autor do fato delituoso.

(D)

a existência de pelo menos duas testemunhas presenciais.

(E)

a representação do ofendido, quando necessária.

A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a
legitimidade ad causam são:
(A)

pressupostos processuais.

(B)

condições da ação.

(C)

condição da ação, pressuposto processual e pressuposto processual, respectivamente.

(D)

pressuposto processual, pressuposto processual e
condição da ação, respectivamente.

(E)

condição da ação, pressuposto processual e condição da ação, respectivamente.

_________________________________________________________

Noções de Administração Geral

Está correto o que consta SOMENTE em
(A)

(A)

_________________________________________________________

I. A conduta do funcionário público que solicita vanta-

que lhe propicia a condição de carcereiro, subtrai
quantia em dinheiro da carteira de pessoa presa no
presídio onde exerce as suas funções, responde
pelo crime de peculato.

Considera-se, dentre outras, condição de procedibilidade
da ação penal pública:

51.

II.
I e II.
I e III.
II e III.
III.

As organizações contemporâneas que se destacam adotam, quanto à natureza da hierarquia, uma ordem social
de classificação, status e privilégio distinto daquelas organizações mais tradicionais. Dentro dos níveis hierárquicos,
as pressões levam ao aumento do trabalho em equipe, à
redução de tarefas e de exigências de trabalho, bem como
maior
(A)

ênfase nos procedimentos formais.

(B)

ênfase nos controles internos.

(C)

estruturalismo funcionalista.

(D)

exigência de cargos no nível tático.

(E)

exigência de competências.

_________________________________________________________

Noções de Direito Processual Penal
48.

A respeito do inquérito policial, considere:

I. A Guarda Municipal pode instaurar e produzir
inquéritos policiais.

II. O Prefeito Municipal não pode requisitar a instauração de inquérito policial para apurar fato supostamente delituoso ocorrido no âmbito do município.

III. O indiciado é obrigado a responder, no interrogatório, as perguntas da autoridade policial e somente
em juízo pode valer-se do direito de permanecer
calado.
Está correto o que consta SOMENTE em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III.
I e II.
I e III.
II.
I.
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52.

Nos processos organizacionais a comunicação é de grande importância. Na aplicação dos conceitos, as organizações adotam tradicionalmente metáforas em que consideram a comunicação como figura e a organização como
fundo. A metáfora que iguala a comunicação ao processo
de filtragem, busca, recuperação e encaminhamento da
informação é a
(A)

do conduíte.

(B)

do discurso.

(C)

da lente.

(D)

da performance.

(E)

dos símbolos.
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53.

A teoria da hierarquia das necessidades parte do princípio
de que as pessoas são motivadas continuamente pela
satisfação de suas necessidades, que obedecem a uma
hierarquia. As necessidades que têm relação com as
possibilidades de desenvolvimento das capacidades e
talentos das pessoas são conhecidas por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

58.

auto-realização.
estima e prestígio.
sociais.
segurança.
fisiológicas e de sobrevivência.

_________________________________________________________

54.

É fundamental, para as organizações, o funcionamento
operacional dos estoques e o seu controle, assim como os
critérios que podem ser utilizados na renovação desses
estoques. Dois sistemas se apresentam como respostas
básicas para operacionalizar o controle de estoques.
Aquele que se baseia na determinação do momento ideal
para a renovação do estoque, definido pelo instante em
que o estoque de um material atinge um certo nível que
sinalizará a necessidade de uma reposição, é denominado
sistema:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

NÃO é atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça:
(A)

eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público.

(B)

eleger os membros do Ministério Público que, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, membro
nato, integrarão a Comissão de Concurso de ingresso na carreira.

(C)

decidir sobre pedido de revisão de procedimento
administrativo disciplinar.

(D)

elaborar as listas de promoção por antiguidade e
merecimento dos membros do Ministério Público.

(E)

decidir conflito de competência entre os órgãos da
Administração Superior do Ministério Público.

_________________________________________________________

59.

Primeiro a entrar, último a sair.
“60-40”.
“X-Y”.
“Q”.
“P”.

Sobre as promoções e remoções na carreira do Ministério
Público do Estado de Pernambuco, é correto afirmar:
(A)

Para a permuta e a remoção a pedido exige-se pelo
menos dois anos de efetivo exercício no cargo,
excetuada, quanto à remoção, a hipótese de nenhum dos interessados preencher esse requisito.

(B)

Será obrigatória a promoção do Promotor de Justiça
que figure por duas vezes consecutivas ou quatro
alternadas em listas de merecimento, somente sendo possível a exclusão do mesmo, por voto fundamentado e aberto de dois terços dos integrantes do
Conselho.

(C)

A remoção por permuta depende de pedido conjunto
dos pretendentes, só pode ser renovada depois de
dois anos e não confere direito à ajuda de custo.

(D)

É proibida a permuta quando um dos interessados
tenha mais de sessenta e cinco anos de idade, ou
seja o mais antigo na entrância, ou categoria, ou
seja remanescente em lista de promoção por merecimento.

(E)

A alteração da entrância da Comarca modifica a situação do membro do Ministério Público na carreira.

_________________________________________________________

55.

A qualidade percebida pelo público no momento de um
atendimento pode conter duas dimensões: uma dimensão
técnica, relacionada ao resultado do atendimento, e uma
dimensão funcional, relacionada ao
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

procedimento computacional.
processo organizacional.
resultado ambiental.
processo emocional.
resultado econômico.

_________________________________________________________

Legislação aplicada ao MPPE
56.

A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de
Pernambuco, no que concerne à estrutura organizacional,
NÃO inclui como Órgão Auxiliar do Ministério Público:
(A)

as Centrais de Inquéritos.

(B)

a Subprocuradoria-Geral de Justiça em assuntos
institucionais.

(C)

o Núcleo de Inteligência do Ministério Público.

(D)

a Ouvidoria.

(E)

as Centrais de Recursos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

57.

Sobre a eleição para formação da lista tríplice de Procuradores de Justiça que será entregue ao Governador do Estado para nomeação do novo Procurador-Geral de Justiça,
o
nos termos da Lei Complementar Estadual n 12/1994,
são inelegíveis os Procuradores de Justiça que, afastados
das funções do Ministério Público, não as reassumam até:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

sessenta dias antes da semana da eleição.
quarenta e cinco dias antes da semana da eleição.
noventa dias antes da semana da eleição.
trinta dias antes da semana da eleição.
quinze dias antes da semana da eleição.

60.

Sobre as licenças previstas no Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Pernambuco, é correto
afirmar:
(A)

A persistência dos motivos determinantes da licença
concedida à funcionária casada para acompanhar o
marido deverá ser, obrigatoriamente, comprovada a
cada 90 dias, a partir da concessão.

(B)

O funcionário não poderá, em regra, permanecer em
licença para tratamento de saúde por período superior a doze meses.

(C)

Serão concedidos ao funcionário, após cada quinquênio de serviço efetivo prestado ao Estado, seis
meses de licença-prêmio, com todos os direitos e
vantagens do cargo efetivo.

(D)

A licença por motivo de saúde de pessoa da família
não excederá a vinte e quatro meses e será concedida sem vencimento, a partir do décimo terceiro até
o vigésimo quarto mês.

(E)

Depois de dois anos de efetivo exercício, o servidor
poderá obter licença sem vencimentos, para tratar
de interesse particular, por prazo improrrogável, não
superior dois anos.
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