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LÍNGUA PORTUGUESA

1. Se os grileiros de terra _________ atitudes nefastas, precisarão se _________
com a justiça, quando a população brasileira __________ contra a repetição de tais
abusos.
Para formar a frase correta e coerente, as lacunas devem ser preenchidas por:
a) Mantiver – a ver – intervirem.
b) Mantiver – haver – intervir.
c) Mantiverem – haver – intervier.
d) Mantiverem – a ver – intervierem.
f) Nenhuma das alternativas anteriores.
2. Assinale a alternativa cujo emprego do pronome está em conformidade com a
norma padrão da língua:
a) Não autorizam-nos a ler os documentos sigilosos.
b) Nos falaram que continham informações confidenciais.
c) Ninguém nos informou sobre o teor dos documentos.
d) Conformado, se rendeu às punições.
e) Todos querem que combata-se a corrupção.
3. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das
frases.
___________ situações insustentáveis do lixo no Brasil. Esse problema chega
________ autoridades que deverão tomar ______ providências cabíveis.
a) As … as … as.
b) Há … às … as.
c) Há … as … às.
d) Às … as … às.
e) As … hás … as.
4. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do
trecho.
___________ 103 toneladas de lixo reciclável diariamente. _______________ 16
centrais de triagem na capital...
a) Coleta-se … Têm-se.
b) Coleta-se … Hoje tem.
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c) Coletam-se … Existe.
d) Coleta-se … São.
e) Coletam-se … Hoje existem.
5. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indicativo da crase.
a) Os catadores andam à pé e coletam lixo reciclável pelas ruas da cidade.
b) O lixo reciclável é destinado à aterros sanitários em municípios vizinhos.
c) Os especialistas estão à procura de soluções para o tratamento do lixo.
d) A prefeitura tem muito à fazer antes de implantar a coleta seletiva do lixo.
e) A notícia do lixo na cidade chegou a Vossa Excelência pelo jornal.
6. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das
frases seguintes:
I – Encaminhamos _________________ cópia do novo memorando.
II – Os advogados ficaram __________________ satisfeitos com a sentença.
III – Devemos permanecer sempre ___________________________.
IV – Água é ________________ para a saúde.
V – Nos últimos dias, enfrentamos calor e poluição ______________.
a) Anexa, bastante, alerta, bom, intensos.
b) Anexo, bastante, alertas, boa, intensos.
c) Anexo, bastantes, alertas, boa, intensa.
d) Anexa, bastantes, alertas, bom, intensa.
e) Anexa, bastante, alertas, boa, intensos.
7. Assinale a frase incorreta:
a) Vai haver dois concursos este ano.
b) Daqui até sua casa são dois quilômetros.
c) São quatro horas da tarde.
d) Houveram duas aulas ontem.
e) Eles haverão de encontrar uma solução para o problema.
8. Assinale os pronomes de tratamento adequados para as seguintes autoridades:
I – Papa
II- Juiz de Direito
III – Reitor
IV – Cardeal
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a) Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Eminência.
b) Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade.
c) Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria.
d) Vossa Excelência Reverendíssima; Vossa Excelência; Vossa Eminência, Vossa
Senhoria.
e) Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Graça, Vossa Beatitude.
9. Indique qual das seguintes palavras é um advérbio de negação:
a) Pouco.
b) Mal.
c) Jamais.
d) Pior.
e) Nenhuma das alternativas.
10. Assinale a alternava correta de acordo com o padrão culto escrito da língua
portuguesa:
a) A educação brasileira nem chegou à convalecença: ainda está na UTI.
b) A medicina é uma carreira extritamente profissional, não prepara para outras
funções.
c) É lamentável que as associações médicas manifestam uma atitude tíbia diante
das faculdades fracas.
d) Os médicos, como os pilotos de avião, deveria passar por provas periódicas, para
demonstrar sua atualização.
e) Ao reivindicarem uma supervisão nas faculdades de medicina, as associações
médicas mostram preocupação com a saúde da população.
11. Assinale a alternativa correta de acordo com o padrão culto da língua
portuguesa:
a) O aquecimento global está causando a perda de espécies numa velocidade
comparável ao desaparecimento dos dinossauros, há 65 milhões de anos.
b) Por que nossos líderes se furtam o dever de lutar pelo meio ambiente?
c) Se continuar no ritmo atual, em 2090 não haverão mais matas nativas.
d) A recuperação da camada de ozônio na atmosfera é um exemplo de como os
países conseguem remedear um problema global.
e) Hoje dispomos toda a tecnologia que precisamos para começar a combater o
aquecimento global.
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12. Assinale a alternativa correta quanto à ortografia:
a) O relatório sobre as condições climáticas representa um consenso avassalador
que chega a ser sóbrio diante do volume de evidências, especialmente das
adaptações ecológicas ao aquecimento.
b) Com essa atitude política, as previsões se tornarão uma profescia auto-realizável,
um resultado inevitável da omissão dos políticos.
c) O urso polar sobre bancos de gelo cada vez menores, fadado à estinção,
transformou-se no íconi do aquecimento global.
d) O animal não socumbiu apenas à seca, mas também ao impacto da aridez da
região ecessivamente explorada.
e) À medida que a água se torna mais cara, o ônos dos ajustes ao novo regime
passará para os grupos subauternos, como os agricultores e os pobres das áreas
urbanas.
13. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia:
a) Os que pretendem fazer dos fascinorosos menores morais, incapazes de se
decidir entre o bem e o mau, não se atrevem a pedir que lhes sejam caçado o direito
de voto.
b) O Ministério Público consagrou os princípios da unidade, da indivisibilidade e da
independência funcional, tudo como estratégia para o desenvolvimento de uma
atuação livre de injunções externas.
c) O Direito Penal assume nova feição, devendo apontar suas baterias para os
delitos que colocam em cheque os objetivos do Estado Social.
d) No novo Código são previlegiadas as anotações sobre as novidades trazidas pelo
sistema e os aspectos da jurisprudência nacional que remanecem do interesse para
o novo sistema jurídico.
e) A credebilidade do Ministério Público é alta e subistimálo é enfraquecer a
cidadania, a justiça e o povo brasileiro, cuja defesa é a própria razão de sua
existência.
14. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das
frases, quanto ao sinal indicativo da crase:
Para fazer vatapá, tutu ____ mineira e todas as comidas favoritas dos brasileiros.
O papa quer interagir com a multidão, mas o risco será analisado caso ____ caso.
Ajudar empresas ____ transformar seu ambiente de trabalho.
a) A … a … a.
b) À … à … a.
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c) À … a … a.
d) A … à … à.
e) À …à … à.
15. Você enviou uma correspondência ao Presidente da República. Assinale a
alternativa com o texto correto, de acordo com a norma culta.
a) Meritíssimo, é inadmissível que o Brasil detenha os piores rendimentos em
educação. Se as autoridades não reverem os programas educacionais, o futuro do
país estará comprometido.
b) Excelência, é inadmiscível que o Brasil detém os piores rendimentos em
educação. Se as autoridades não revirem os programas educacionais, o futuro do
país estará comprometido.
c) Excelência, é inadimissível que o Brasil detenha os piores rendimentos em
educação. Se as autoridades não reverem os programas educacionais, o futuro do
país estará comprometido.
d) Excelência, é inadmissível que o Brasil detenha os piores rendimentos em
educação. Se as autoridades não revirem os programas educacionais, o futuro do
país estará comprometido.
e) Prezado Senhor, é inadmissível que o Brasil detêem os piores rendimentos em
educação. Se as autoridades não revirem os programas educacionais, o futuro do
país estará comprometido.
MATEMÁTICA
16. A razão entre a velocidade de uma bicicleta e a de uma motocicleta é 1/6. Se a
bicicleta percorre 110km em 5 horas e 30 minutos, qual a velocidade da
motocicleta?
a) 120 km/h.
b) 100 km/h.
c) 130 km/h.
d) 80 km/h.
e) 110 km/h.
17. A idade de um pai está para 13, assim como a idade do filho está para 7. Se a
idade do pai excede a do filho em 36 anos, qual a idade de cada um?
a) O pai tem 50 e o filho tem 24.
b) O pai tem 60 e o filho tem 34.
c) O pai tem 78 e o filho tem 42.
5

Banca Examinadora do Concurso Público
para provimento do cargo de Secretário Auxiliar da
Promotoria de Justiça de Alexânia/GO

d) O pai tem 77 e o filho tem 41.
e) O pai tem 63 e o filho tem 29.
18. Certa obra foi feita por 10 trabalhadores em 15 dias. Em quantos dias 30
trabalhadores farão a mesma obra?
a) 7 dias.
b) 6 dias.
c) 5 dias.
d) 4 dias.
e) 3 dias.
19. Efetuando o pagamento da taxa de condomínio após o vencimento, um morador
pagou R$ 225,00 de multa. Como a taxa devida era de R$ 1.500,00 qual foi a taxa
percentual de multa?
a) 13%.
b) 17%.
c) 20%.
d) 5%.
e) 15%.
20. Determinar os juros simples resultantes da aplicação de R$ 500.000,00 durante
4 anos à taxa de 30% ao ano:
a) R$ 400.000,00.
b) R$ 600.000,00.
c) R$ 300.000,00.
d) R$ 350.000,00.
e) R$ 650.000,00.
21. Um professor recomendou a leitura de obras da escritora Márcia Kupstas a um
grupo de 30 jovens. Depois de algum tempo, o professor realizou um levantamento
para saber quais livros foram lidos. Verificou-se, então, que 21 alunos tinham lido
Um amigo no escuro, 19 alunos leram Crescer é perigoso e 12 alunos leram essas
duas obras. Pergunta-se: quantos alunos leram apenas o livro Um amigo no escuro
e quantos alunos leram apenas o livro Crescer é perigoso?
a) 13 alunos leram apenas Um amigo no escuro e 10 alunos leram apenas Crescer
é perigoso.
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b) 11 alunos leram apenas Um amigo no escuro e 12 alunos leram apenas Crescer
é perigoso.
c) 10 alunos leram apenas Um amigo no escuro e 9 alunos leram apenas Crescer é
perigoso.
d) 9 alunos leram apenas Um amigo no escuro e 7 alunos leram apenas Crescer é
perigoso.
e) 8 alunos leram apenas Um amigo no escuro e 6 alunos leram apenas Crescer é
perigoso.
22. A Bíblia nos diz que a arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento. Sabendo
que um côvado tem 525 mm, determine em metros o comprimento dessa arca:
a) 157,5 metros.
b) 143,8 metros.
c) 166,7 metros.
d) 155,5 metros.
e) 145,5 metros.
23. Transforme 1.200.000 m2 em km2:
a) 1.200 km2.
b) 120 km2.
c) 1,2 km2.
d) 12 km2.
e) 0,12 km2.
24. Em uma xícara cabem 150 ml de chá. Quantas dessas xícaras são necessárias
para encher uma garrafa térmica com 1,20 litros de capacidade?
a) 10 xícaras.
b) 12 xícaras.
c) 15 xícaras.
d) 5 xícaras.
e) 8 xícaras.
25. Para aviar uma receita médica, uma farmácia de manipulação usou 3,6 g de
certa substância para produzir comprimidos de 150 mg cada um, só com essa
substância. Quanto comprimidos foram produzidos?
a) 22 comprimidos.
b) 24 comprimidos.
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c) 26 comprimidos.
d) 28 comprimidos.
e) 36 comprimidos.
HISTÓRIA DO BRASIL
26. A República Brasileira começou com um Governo Provisório encabeçado por:
a) Benjamin Constant.
b) D. Pedro I.
c) D. Pedro II.
d) Marechal Deodoro da Fonseca.
e) Marechal Floriano Peixoto.
27. Em relação ao Período Republicano do Brasil, assinale a alternativa incorreta:
a) A Proclamação da República foi um movimento eminentemente elitista que
ocorreu sem luta e sem a participação direta das camadas populares.
b) A fase em que os militares ocuparam a liderança política do país também ficou
conhecida como a República da Espada.
c) Entre as medidas tomadas pelo Governo Provisório, instalado logo após a
Proclamação da República, podemos citar a extinção da vitaliciedade do Senado e a
decretação da expulsão da Família Real do Brasil.
d) O coronelismo foi um dos mais característicos fenômenos sociais e políticos da
República Velha.
e) A supremacia de Minas Gerais e do Rio de Janeiro na política nacional ficou
conhecida como política do café com leite, uma referência aos principais produtos
destes estados e à alternância dos seus representantes no poder.
28. No início da Primeira República (1889-1930), a oligarquia governante teve que
enfrentar, no sertão baiano, um movimento social denominado:
a) Cabanagem.
b) Campanha Civilista.
c) Levante do Contestado.
d) Revolta de Canudos.
e) Revolução Farroupilha.
29. Criada por lei, a Comissão Nacional da Verdade ganhou notoriedade com os
trabalhos de investigação das violações cometidas no período da Ditadura Militar no
Brasil. No entanto, em sua criação, a Comissão também poderia apurar violações
8

Banca Examinadora do Concurso Público
para provimento do cargo de Secretário Auxiliar da
Promotoria de Justiça de Alexânia/GO

cometidas por parte do estado a partir de 1946, quando o Brasil ainda não se
encontrava no período conhecido como Ditadura Militar, mas era governado pelo
general:
a) Eurico Gaspar Dutra.
b) Floriano Vieira Peixoto.
c) Getúlio Dornelles Vargas.
d) Manuel Deodoro da Fonseca.
e) Ernesto Geisel.
30. São características do modelo político do período da Ditadura no Brasil, exceto:
a) O Regime político baseado na centralização do poder.
b) O movimento Tenentista, levando as camadas médias a se identificarem com os
tenentes, uma vez que estes almejavam uma efetiva participação política.
c) O fortalecimento do Poder Executivo que, exercido pelos militares e aliados civis,
se outorgou plenos poderes.
d) A censura dos meios de comunicação e a criação da Lei de Imprensa e da Lei de
Segurança Nacional.
e) O controle dos sindicatos e entidades classistas.

GEOGRAFIA
31. Acerca do cerrado, assinale a alternativa incorreta:
a) Trata-se da formação vegetal característica do Centro-Oeste Brasileiro.
b) É constituído de árvores relativamente baixas e tortuosas, disseminadas em meio
a arbustos, subarbustos e gramíneas.
c) Desenvolve-se em solo típico do planalto central, constituído de areias e argilas,
soltas ou consolidadas em arenitos, filitos, calcário e pedregulhos.
d) Encontra-se sob risco de extinção em razão da substituição por pastagens e
culturas de grãos e eucalipto.
e) São exemplos de espécies nativas típicas: ipê, pequi e araucária.
32. A região Centro-Oeste é uma das cinco regiões do Brasil definidas pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Sobre ela, é correto afirmar:
a) É a primeira região do país em superfície territorial.
b) É formada pelos Estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso.
c) É formada somente pelos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
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d) É formada pelos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e pelo
Distrito Federal.
e) É formada pelos Estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais e pelo Distrito
Federal.
33. “A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a
massa” (George Orwell, 1903-1950).
Sobre a sociedade de consumo, considere as seguintes afirmativas:
I – É o designativo para o tipo de sociedade do mundo desenvolvido que se
caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços.
II – Na sociedade de consumo, a oferta geralmente excede a procura, os produtos
são normalizados e os padrões de consumo estão massificados.
III – Seu surgimento está diretamente ligado ao desenvolvimento industrial.
IV – Na sociedade de consumo as técnicas e estratégias de marketing e a atuação
da mídia não são importantes, assumindo papel secundário.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
34. No ano de 1991, pelo Tratado de Assunção, foi criada uma organização
econômica que atualmente tem como países membros Brasil, Argentina, Paraguai,
Uruguai e Venezuela chamada de:
a) Pacto Andino;
b) MERCOSUL (Mercado Comum do Sul).
c) NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio).
d) ALCA (Área de Livre Comércio das Américas).
e) ALADI (Associação Latino-Americana de Integração).
35. Sobre a República Federativa do Brasil quanto à organização política e
administrativa, cartografia e território, assinale a alternativa incorreta:
a) Sua organização política e administrativa compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos tratados pela vigente
Constituição Federal de 1988.
b) Em termos quantitativos, é composta por 27 estados-membros e pelo Distrito
Federal.
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c) A Constituição Federal de 1988 extinguiu o território federal de Fernando de
Noronha que passou a pertencer ao estado de Pernambuco.
d) É cortada pela Linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio.
e) É o maior país da América do Sul em extensão territorial.

INFORMÁTICA BÁSICA
36. Quanto à definição de hardware, assinale a opção correta:
a) É o conjunto dos programas do computador.
b) É um tipo de vírus.
c) É um tipo de email.
d) É a parte física do computador (tudo o que se pode tocar).
e) É a área de acesso à Internet.
37. No sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão, qual atalho de
teclado permite alternar entre janelas ou programas abertos?
a) Alt+Tab
b) Ctrl+Tab
c) Alt+F4
d) Ctrl+X
e) Alt+F6
38. No BrOffice as teclas de atalho Ctrl+S, Ctrl+U e Ctrl+B correspondem,
respectivamente, aos recursos:
a) Sublinhar, localizar/substituir e salvar.
b) Salvar, sublinhar e desfazer.
c) Sublinhar, recortar e colar.
d) Negritar, localizar/substituir e imprimir.
e) Salvar, desfazer e sublinhar.
39. Assinale a alternativa incorreta:
a) Spam é o termo utilizado para referir-se aos e-mails não solicitados geralmente
enviados para um grande número de pessoas.
b) Backup é uma cópia de segurança de dados de um determinado dispositivo.
c) Os programas Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome são
navegadores utilizados para acesso a páginas da WEB.

11

Banca Examinadora do Concurso Público
para provimento do cargo de Secretário Auxiliar da
Promotoria de Justiça de Alexânia/GO

d) O dispositivo firewall é um elemento de segurança da rede de comunicação de
dados.
e) O envio e o recebimento de dados na internet, entre duas máquinas, constituem,
respectivamente, em dowmfile e upfile.
40. Os aplicativos a seguir são usados para edição de texto, exceto:
a) BrOffice Writer.
b) Microsoft Word.
c) Windows Media Player.
d) NotePad.
e) WordPad.

ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

41. Assinale a alternativa incorreta:
a) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
b) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
c) São garantias do membro do Ministério Público a vitaliciedade, a inamovibilidade
e a irredutibilidade de subsídios.
d) O Ministério Público da União compreende: o Ministério Público Federal; o
Ministério Público do Trabalho; o Ministério Público Militar; o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.
e) Compete ao Ministério Público representar o Estado judicial e extrajudicialmente,
exercendo as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.
42. Assinale a alternativa que não contém função institucional do Ministério Público:
a) Exercer o controle externo da atividade policial.
b) Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as
medidas necessárias à sua garantia.
c) Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.
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d) Promover a defesa dos necessitados, em todos os graus, judicial e extrajudicial,
de forma integral e gratuita.
e) Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
43. Assinale a alternativa que contém somente órgãos de execução do Ministério
Público:
a) O Procurador-Geral de Justiça; o Colégio de Procuradores de Justiça; as
Promotorias de Justiça.
b) O Procurador-Geral de Justiça; a Corregedoria-Geral de Justiça; os Procuradores
de Justiça.
c) O Colégio de Procuradores de Justiça; os Procuradores de Justiça; os
Promotores de Justiça.
d) O Colégio de Procuradores de Justiça; os Centros de Apoio Operacional; a
Escola Superior do Ministério Público.
e) O Conselho Superior do Ministério Público; a Corregedoria-Geral do Ministério
Público; as Procuradorias de Justiça.
44. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público:
a) Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de
cargos.
b) Realizar inspeções nas Promotorias e Procuradorias de Justiça, remetendo
relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça.
c) Decidir sobre a vitaliciedade de membros do Ministério Público.
d) Remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público
informações necessárias ao desempenho de suas atribuições.
e) Autorizar, por maioria absoluta de seus integrantes, que o Procurador-Geral de
Justiça ajuíze ação civil de decretação de perda do cargo de membro do Ministério
Público.
45. Assinale a alternativa incorreta quanto à Corregedoria-Geral do Ministério
Público:
a) O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de
Procuradores, dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos,
vedada a recondução.
b) A Corregedoria-Geral do Ministério Público poderá propor ao Conselho Superior
do Ministério Público, na forma da Lei Orgânica, o não vitaliciamento do membro do
Ministério Público;
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c) O Corregedor-Geral do Ministério Público é membro nato do Colégio de
Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público.
d) A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das
atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindolhe, entre outras atribuições, realizar correições e inspeções.
e) Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público aplicar aos servidores do
Ministério Público as sanções de repreensão e suspensão.
46. De acordo com a Lei Estadual n. 10.460/1988, constitui transgressão disciplinar
e ao funcionário é proibido, exceto:
a) Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento
ou objeto da repartição;
b) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ilícito;
c) Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, ainda que seja como
acionista, cotista ou comanditário;
d) Entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras ou outros afazeres
estranhos ao serviço;
e) Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados;
47. Não constitui pena disciplinar prevista na Lei Estadual n. 10.460/88:
a) Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
b) Demissão.
c) Exoneração.
d) Multa.
e) Repreensão.
48. Os servidores do Ministério Público são avaliados mediante os fatores
antiguidade, profissional e desempenho. De acordo com o disposto na Lei Estadual
n. 14.810/2004, para a contagem do tempo de serviço, não são excluídos os
afastamentos em virtude de:
a) Faltas ao serviço não abonadas.
b) Férias.
c) Licença para tratar de interesses particulares.
d) Pena de suspensão recebida durante o período de aquisição que antecede o
processo de promoção.
e) Tempo de serviço em outros órgãos ou entidades do serviço público.
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49. Aos membros do Ministério Público aplicam-se as seguintes vedações, exceto:
a) Receber honorários e custas processuais.
b) Exercer o magistério.
c) Exercer atividade político-partidária.
d) Exercer a advocacia.
e) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas
físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
50. Não constitui prerrogativa dos Membros do Ministério Público no exercício da
função:
a) Receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de jurisdição, através
da entrega dos autos com vista.
b) Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas
manifestações processuais ou procedimentais, nos limites de sua independência
funcional.
c) Ter acesso ao réu ou indiciado preso, a qualquer momento, desde que não
decretada a incomunicabilidade.
d) Requisitar a realização de buscas ou o fornecimento gratuito de certidões a
cartórios, tabelionatos e ofícios de justiça, inclusive autenticação de documentos.
e) Ingressar e transitar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione
repartição judicial, policial ou estabelecimento de internação coletiva onde deva
praticar ato, colher prova ou informação útil ao desempenho de suas funções.
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Atenção!
As duas repostas discursivas e a redação abaixo propostas devem ser respondidas
em folhas específicas fornecidas pela banca examinadora. Qualquer identificação naquelas
folhas resultará na desclassificação do candidato(a).

PROVA DISCURSIVA

Questão 1:
Um cidadão, com 62 anos de idade, diabético e hipertenso, residente na cidade de
Alexânia/GO, compareceu na Promotoria de Justiça informando que a Secretaria
Municipal de Saúde deixou de fornecer os medicamentos prescritos em receita
médica. Na condição de Secretário Auxiliar do referido órgão ministerial, responda:
a) A matéria é afeta às funções do Ministério Público? Justifique.
b) O Secretário Auxiliar deveria realizar o atendimento do cidadão? Se sim, como
deveria proceder?

Questão 2:
“É na matéria extrajudicial que o Ministério Público tem sua atuação mais clara e
mais singular do ponto de vista da sociedade. É o coração do Ministério Público”
(Maria Tereza Sadek, 2013). A partir desta citação, discorra sobre a atuação
extrajudicial do Ministério Público.
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REDAÇÃO

“Luís Inácio (300 Picaretas)” é uma canção composta por Herbert Vianna e gravada
pelos Paralamas do Sucesso no ano de 1995. Por mencionar de forma expressa
escândalos de corrupção envolvendo políticos brasileiros teve, na época, sua
execução vetada em shows, rádios e lojas de discos. A crítica que inspirou a
composição foi proferida por Luís Inácio Lula da Silva na condição de líder do
Partido dos Trabalhadores e candidato à presidência do Brasil. Vinte anos depois,
exceto pelo papel do ex-presidente, a referência contida na letra continua atual.
Diante de tais ponderações, leia o texto abaixo e disserte sobre o tema nele
abordado:
“Luís Inácio (300 Picaretas)
Luís Inácio falou, Luís Inácio avisou
São trezentos picaretas com anel de doutor
(...)
Eles ficaram ofendidos com a afirmação
Que reflete na verdade o sentimento da nação
É lobby, é conchavo, é propina e jeton
Variações do mesmo tema sem sair do tom
Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei
Uma cidade que fabrica sua própria lei
(...)
Pra fazer justiça uma vez na vida
Eu me vali deste discurso panfletário
Mas a minha burrice fez aniversário
Ao permitir que num país como o Brasil
Ainda se obrigue a votar por qualquer trocado
Por um par de sapatos, um saco de farinha
A nossa imensa massa de iletrados
Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez
O congresso continua a serviço de vocês
Papai, quando eu crescer, eu quero ser anão
Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição
(...)
De exemplo em exemplo aprendemos a lição
Ladrão que ajuda ladrão ainda recebe concessão”.
(Herbert Viana)
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