MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONCURSO PARA O CARGO DE
AGENTE ADMINISTRATIVO
05 de junho de 2016
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA

- Este caderno contém 60 questões objetivas. Verifique se ele está completo e se não apresenta problemas de
impressão. Se for o caso, solicite ao fiscal de sala a substituição deste caderno.
- Preencha agora os campos destacados acima. No primeiro, escreva seu nome com letra legível; no segundo,
aponha sua assinatura.
- Confira a correção de seus dados pessoais constantes na folha de respostas; em caso de erro, consulte um
fiscal de sala.
- Preencha as elipses da folha de respostas com caneta esferográfica preta ou azul, sem rasurar.
- Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- Não utilize qualquer espécie de material para consulta.
- Abstenha-se de fazer perguntas relacionadas ao conteúdo das questões.
- O candidato PODERÁ LEVAR ESTE CADERNO DE QUESTÕES após 02 (duas) horas do início da prova.
- Não deixe de assinar a folha de respostas e a lista de presenças.
- Para resolver as 60 questões objetivas deste caderno, você disporá, no máximo, de 4 horas.

A partir do dia 13 de junho de 2016, o gabarito das 60 questões objetivas será publicado no Diário Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e também estará disponível para consulta no site
www.mprs.mp.br/concursos.
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O casal chegou .......... cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem; ela,
grávida, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel,
hospedaria, qualquer coisa serviria, desde que não fosse muito caro.
Não seria fácil, como eles logo descobriram. No primeiro hotel o gerente, homem
de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da
recepção olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse
que não tinha, na pressa da viagem esquecera-os. ―E como pretende o senhor conseguir
um lugar num hotel, se não tem documentos?‖ — disse o encarregado. ―Sei lá se vai
pagar a conta!‖
O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e seguiu adiante. No
terceiro hotel também não havia vaga. No quarto — que era mais uma modesta
hospedaria — havia, mas o dono também desconfiou e resolveu dizer que o
estabelecimento estava lotado, dando uma desculpa: ―O senhor vê, se o governo nos
desse incentivos, como dão para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma.
Poderia até receber delegações estrangeiras. Se eu conhecesse alguém influente... O
senhor não conhece ninguém nas altas esferas?‖
O viajante hesitou, depois disse que sim, que talvez conhecesse alguém nas altas
esferas. ―Pois então‖ — disse o dono da hospedaria — ―fale da minha hospedaria para
esse seu conhecido. Assim, da próxima vez que o senhor .........., talvez já possa lhe dar
um quarto de primeira classe, com banho e tudo.‖ O viajante agradeceu, lamentando
apenas que seu problema fosse mais urgente.
No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava esperando um casal de
conhecidos artistas, que viajavam
incógnitos.
Quando o
homem e a mulher
apareceram, pensou que fossem eles e disse que sim, que o quarto já estava pronto.
Ainda fez um elogio: ―O disfarce está muito bom.‖ ―Que disfarce?‖ — perguntou o
viajante. ―Essas roupas velhas que vocês estão usando‖, disse o gerente. ―Isso não é
disfarce‖, disse o homem, ―são as roupas que nós temos.‖ O gerente aí percebeu o
engano: ―Sinto muito,‖ — desculpou-se — ―eu pensei que tinha um quarto vago, mas
ele já foi ocupado.‖
No hotel seguinte, também não .......... vagas, e o gerente era metido a
engraçadinho. Ali perto havia uma manjedoura, disse, que tal hospedarem-se lá? Não
seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Para surpresa dele,
o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu. Para lá se dirigiram.
Não demorou muito, apareceram três Reis, perguntando por um casal de
forasteiros. E foi aí que o gerente começou a achar que tinha perdido hóspedes
importantes – os mais importantes já chegados a Belém de Nazaré.
Adaptado de Moacyr Scliar, ―A noite em que os hotéis estavam
cheios‖, in Contos para um Natal brasileiro. Rio de Janeiro:
Relume/IBASE, 1996, p.9.

Instrução: As questões 1 a 8 estão relacionadas ao
Texto 1.
1. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas das linhas 01, 19 e 30, respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à
a
a
à
à

–
–
–
–
–

vier
vir
vier
vier
vir

–
–
–
–
–

havia
haviam
havia
haviam
havia

2. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto.
(A) O casal procurara aquela cidade porque a mulher
estava grávida e precisava de um lugar para
descansar.
(B) O encarregado do segundo hotel desconfiou do
casal porque eles não portavam seus
documentos.
(C) O dono da hospedaria disse-lhes que não havia
vagas porque a reforma, que permitiria à
hospedaria receber até delegações estrangeiras,
não estava pronta.
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(D) O gerente de um dos hotéis decidiu não lhes dar
um quarto porque percebeu que os confundira
com um casal de artistas conhecidos a quem
esperava.

III. Alteração de tinha perdido (l.35) por perdera.

(E) O casal não pôde ficar no último hotel porque
este só dispunha, para oferecer para estadia, de
uma vaga em uma manjedoura.

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

3. A princípio, a história parece tratar das desventuras de
um casal qualquer que chega a uma cidade em busca
de um lugar para se hospedar. Mas há fatos no texto
que indicam que a história trata de Maria, mãe de
Jesus, e de José, seu pai adotivo. Considere os
seguintes fatos do texto.
1.

O encarregado da recepção do segundo hotel
pede documentos ao casal.

2.

O gerente do último hotel sugere, ―brincando‖,
que o casal se hospede em uma manjedoura, e o
homem gosta da ideia.

3.

Três Reis aparecem no último hotel perguntando
pelo casal.

Quais desses fatos indicam que a história trata de
Maria e José?
(A) Apenas 1.
(B) Apenas 2.
(C) Apenas 3.
(D) Apenas 1 e 2.
(E) Apenas 2 e 3.
4. Há fatos que adquirem um novo significado no texto
quando o leitor descobre que a história não se refere
a um casal qualquer, mas a Maria e José. Assinale a
alternativa que contém um destes fatos.
(A) O encarregado da recepção do segundo hotel
pede documentos ao casal.
(B) O dono da hospedaria pergunta se o homem não
conhece ―ninguém nas altas esferas‖.
(C) O homem hesita e diz que sim, que talvez
conheça ―alguém nas altas esferas‖.

Quais alterações estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

6. Assinale a alternativa que contém uma relação de
referência que NÃO está correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ela (l.01) – a mulher do casal.
-os (l.07) – os documentos.
o estabelecimento (l.12-13) – a hospedaria.
eles (l.24) – o homem e a mulher.
lá (l.33) – a manjedoura.

7. O texto apresenta formas verbais que concordam
―ideologicamente‖ com seu sujeito. Por exemplo,
Estavam (l.01), forma de plural, ―concorda
ideologicamente‖ com O casal (l.01), que é singular,
mas refere-se a duas pessoas. Assinale a alternativa
que contém outra forma verbal com ―concordância
ideológica‖ no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

descobriram (l.04)
dão (l.14)
viajavam (l.23)
fossem (l.24)
apareceram (l.34)

8. Considere as seguintes propostas de transposição de
trechos em discurso direto a discurso indireto, ou
vice-versa:
I. O viajante hesitou, depois disse que sim, que

talvez conhecesse alguém nas altas esferas.
(l.17-18)
O viajante hesitou, depois disse: ―Sim, talvez eu
conheça alguém nas altas esferas.‖

(D) O gerente de um dos hotéis espera por um casal
de artistas que viajavam incógnitos.

II. [O gerente] ainda fez um elogio: ―O disfarce está
muito bom.‖ (l.25)

(E) O gerente do último hotel diz ao casal que não
dispõe de vagas.

[O gerente] ainda fez um elogio dizendo que
aquele disfarce estaria muito bom.
III.―Sinto muito,‖ — [o gerente] desculpou-se — ―eu

5. Considere as seguintes propostas de alteração dos
tempos verbais do texto.
I.

Alteração de se sentia (l.02) por estava se
sentindo.

pensei que tinha um quarto vago, mas ele já foi
ocupado.‖ (l.28-29)
O gerente desculpou-se dizendo que sentia
muito, que pensou que tinha um quarto vago,
mas que ele já estava ocupado.

II. Alteração de esquecera-os (l.07) por esqueceuos.
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Quais propostas de transposição são corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

(A) A partir de 1º de julho de 2014, entra em vigor,
conforme previsto pela Convenção Coletiva, as
cláusulas de reajuste para o período de 20142015.
(B) A lei dispõe, no que se refere às políticas públicas
dirigidas à criança, de que deverão atender suas
necessidades de proteção, educação, assistência
social e saúde.
(C) A sindicância revelou vários delitos e que parte
dos recursos haviam sido enviados para o
exterior.
(D) Para atualizar o banco de dados, será necessário
recorrer a todos os meios que o Ministério
Público possa se utilizar.
(E) De posse da documentação, a chefia deverá
encaminhá-la à Unidade de Estágios para
conferência, bem como para outras providências.

10. Assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas dos enunciados abaixo.
1. Vossa Senhoria _____ apresentar imediatamente
o relatório referente à viagem.
2. Prezado Senador, é com alegria que recebemos a
informação de que Vossa Senhoria já está _____
da cirurgia.
3. Prezado Senador, informamos a Vossa Senhoria
que o Senhor Ministro não poderá _____ esta
semana.
deve –
deveis –
deveis –
deve –
deve –

recuperado
recuperada
recuperado
recuperada
recuperado

previsto no art. 4º, par. único da Lei nº 8.069/90, e
o art. 227, caput da constituição federal.
1. A palavra sessão deveria grafada secção.
2. Deveria haver crase no a que precede área.
3. Deveria haver vírgula tanto após par. único
quanto após caput.
4. O termo constituição federal deveria ser grafado
com maiúsculas.

9. Assinale a alternativa cujo período atende plenamente
ao padrão culto da língua portuguesa.

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

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – UC

–
–
–
–
–

Quais correções deveriam ser realizadas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas 1 e 3.
Apenas 2 e 4.
Apenas 1, 2 e 3.
Apenas 2, 3 e 4.
1, 2, 3 e 4.

12. Assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas dos enunciados abaixo.
1. Quanto ao pedido do Senhor Secretário, a
secretaria deverá ________ que ainda não há
disponibilidade de recursos.
2. Apesar de o regimento não exigir uma
sindicância neste tipo de situação, a gravidade
da ocorrência ________, sem dúvida.
3. Embora os novos artigos limitem o alcance da lei,
eles não ________.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

informar-lhe
informar-lhe
informá-lo
informá-lo
informar-lhe

–
–
–
–
–

a justificaria
justificá-la-ia
justificar-lhe-ia
a justificaria
justificá-la-ia

–
–
–
–
–

revogam-na
a revogam
a revogam
lhe revogam
revogam-na

recebê-lo
receber-vos
receber-vos
recebê-lo
receber-vos

11. Considere o seguinte período e as correções
abaixo apontadas para ele:

Durante a sessão na Assembleia, recomendou-se
que a lei orçamentária desse tratamento prioritário
a área de atendimento à criança, conforme o
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TEXTO 2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

As plantas apresentam imensa diversidade sexual. São escandalosamente liberais.
Muitas só mantêm relações sexuais consigo mesmas. Outras o fazem com vários
vizinhos simultaneamente, ou com parceiros casuais que vivem .......... centenas de
quilômetros de distância. Em algumas espécies é possível distinguir claramente
machos ou fêmeas, mas na maioria os indivíduos exercem tanto o papel feminino
quanto o masculino. Há as que, sem nenhum pudor, trocam de sexo durante a vida.
Outras são ―conservadoras‖ e se recusam a ter relações sexuais com indivíduos
aparentados, e há as que nunca fazem sexo. Muitas ostentam aparelhos reprodutores
exagerados e coloridos; por outro lado, também é verdade que existem plantas com
aparelhos minúsculos ou ocultos.
A evolução dessa grande diversidade reprodutiva deve-se a intensas disputas
sexuais entre os indivíduos do mundo vegetal. Esses embates vêm sendo confirmados,
mas por muito tempo foram desconhecidos – até mesmo pelo maior evolucionista de
todos, Charles Darwin. Ao elaborar sua teoria da evolução por meio da seleção natural,
Darwin enfrentou uma grande dificuldade teórica: além de machos e fêmeas da mesma
espécie apresentarem diferenças em seus aparelhos reprodutores (características
sexuais primárias), também exibem óbvias diferenças em outros aspectos de seus
corpos (características sexuais secundárias). O que pode explicar o fato de que os leões
são maiores que as leoas? .......... pavões machos exibem plumas longas e
ornamentadas, enquanto as fêmeas são basicamente cinzentas? A resposta, segundo
Darwin, reside no conceito de ―seleção sexual‖: a vantagem que certos indivíduos
obtêm sobre outros indivíduos do mesmo sexo e espécie quando adquirem traços que
salientam sua capacidade reprodutiva.
Em 1979, num artigo pioneiro intitulado ―Seleção sexual em plantas‖, a ecóloga
Mary Willson procurou mostrar que tanto a competição entre machos quanto a escolha
destes pelas fêmeas são importantes forças evolutivas também para as plantas. Ela
argumentou que a imensa diversidade de flores decorre desses processos. O trabalho
contrariava a visão ingênua de que plantas da mesma espécie colaboram entre si para
se reproduzir e competem apenas com as de outras espécies pelos polinizadores:
mostrava que a competição evolutivamente importante ocorre entre indivíduos
geneticamente diferentes da mesma espécie – em particular, entre os do mesmo sexo.
As outras espécies apenas modificam a arena ecológica onde .......... os embates
evolutivos.
Ou seja: a ―guerra do sexo‖ é intensa mesmo entre espécies que não se movem e
não têm comportamento sexual evidente, como as plantas.
Adaptado de: Carlos Roberto Fonseca, ―A intensa vida sexual das
plantas‖, revista Ciências Hoje online, 13/02/2014.

Instrução: As questões 13 a 20 estão relacionadas ao
Texto 2.
13. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas das linhas 03, 19 e 32, respectivamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

há
a
há
há
a

–
–
–
–
–

por que
porque
porque
por que
por que

–
–
–
–
–

ocorre
ocorrem
ocorre
ocorrem
ocorrem

14. Considere as seguintes afirmações acerca dos
parágrafos do texto:
I. De acordo com o primeiro parágrafo, as plantas
são ―escandalosamente liberais‖ em termos de
sexo especialmente porque há espécies que
distinguem claramente entre machos e fêmeas.

II. De acordo com o segundo, a ―seleção sexual‖
refere-se à vantagem de certos indivíduos sobre
outros de mesmo sexo e espécie em capacidade
reprodutiva; é o que explica as ―características
sexuais secundárias‖ das espécies.
III. De acordo com o terceiro, Mary Willson
argumentou que a diversidade de flores resulta
da competição entre machos e da escolha destes
pelas plantas fêmeas.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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15. No bloco superior, encontram-se termos importantes
do texto; no bloco inferior, descrições ou exemplos
encontrados no texto para esses termos. Associe os
dois blocos.

algumas espécies (l.04), e substituição de é
(l.04) por seja.
II. Substituição de por outro lado (l.09) por do
mesmo modo.
III. Substituição de além de (l.15) por não só, com
substituição de apresentarem (l.16) por
apresentam, e inserção de mas imediatamente
antes de também (l.17).

1. ―diversidade sexual‖ das plantas (l.01)
2. ―características sexuais secundárias‖ (l.18)

Quais propostas estão corretas e mantêm o sentido
original do texto?
( ) diferença de tamanho entre leões e leoas, e
de plumagem entre avestruzes machos e
fêmeas
( ) aparelhos reprodutores exagerados e coloridos,
bem como minúsculos ou ocultos
( ) diferenças físicas entre fêmeas e machos de
uma espécie não relacionadas a seus aparelhos
reprodutores
Qual alternativa preenche corretamente
parênteses, de cima para baixo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
2
2
1

–
–
–
–
–

1
1
2
2
2

–
–
–
–
–

os

2
2
2
1
1

16. Assinale a alternativa que melhor resume o conteúdo
do texto como um todo.
(A) As plantas apresentam enorme diversidade não
apenas de comportamento sexual, mas também
na forma de seus aparelhos reprodutores.
(B) Darwin desconhecia o fato de que grande parte
da variação encontrada entre as espécies
vegetais também se devia à ―seleção sexual‖.
(C) A diversidade de comportamentos e de
aparelhos sexuais encontrados entre as
espécies vegetais veio a confirmar o conceito
darwiniano de ―seleção sexual‖.
(D) Acreditava-se que as plantas da mesma espécie
colaboravam entre si para se reproduzir e que
só competiam com indíviduos de outras
espécies vegetais.
(E) Mary Willson demonstrou que era ingênua a
visão de que as plantas de uma mesma espécie
colaboram entre si para se reproduzir.

17. Considere as seguintes propostas de alteração de
nexos da frase e correspondentes adaptações
(ignorando ajustes de maiúsculas e minúsculas):
I. Eliminação da conjunção mas (l.05), com
inserção de Embora imediatamente antes de Em

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

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

18. Considere os seguintes grupos de palavras:
I.

só (l.02), é (l.04), há (l.08)

II. vários (l.02), espécies (l.04), indivíduos (l.05)
III. teórica (l.15), ecóloga (l.24), ecológica (l.32)
Quais grupos só contêm palavras que seguem a
mesma regra de acentuação ortográfica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

19. Considere as seguintes propostas de alteração do
texto e suas consequências para a regência dos
termos da frase.
I.

Substituição de deve-se (l.11) por resulta: não
exige outras alterações na frase.

II. Substituição de salientam (l.23) por se
manifesta: que (l.22) deveria ser alterado para
em que.
III. Substituição de procurou mostrar (l.25) por
apresentou evidências: não exige outras
alterações a frase.
Quais propostas estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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20. Considere o trecho abaixo, extraído do texto (l.0103), e as três propostas de reescrita para ele:

22. Acerca da repartição de poderes e competências,
assinale a alternativa CORRETA:

[As plantas] são escandalosamente liberais. Muitas

(A) Compete privativamente à União legislar sobre
direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico.
(B) Compete aos Estados explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão,
os
serviços
de
transporte
rodoviário
interestadual de passageiros.
(C) É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios planejar e
promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e
as inundações.
(D) Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre
procedimentos em matéria processual.
(E) É competência exclusiva dos Municípios
proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.

só mantêm relações sexuais consigo mesmas.
Outras
o
fazem
com
vários
vizinhos
simultaneamente.
I.

As plantas são escandalosamente liberais: por
exemplo, muitas só mantêm relações sexuais
consigo mesmas, enquanto outras o fazem com
vários vizinhos simultaneamente.

II. As plantas são escandalosamente liberais: por
um lado, muitas só mantêm relações sexuais
consigo mesmas; por outro, outras o fazem
com vários vizinhos simultaneamente.
III. As plantas são escandalosamente liberais: como
muitas só mantêm relações sexuais consigo
mesmas, as outras o fazem com vários vizinhos
simultaneamente.
Quais propostas estão corretas e mantêm o sentido
original do texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

23. A denominada imunidade parlamentar que impede a
prisão do congressista tem início a partir da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

posse.
eleição.
diplomação.
inscrição.
declaração.

NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO
21. Assinale a alternativa CORRETA:
(A) Os direitos e as garantias expressos na
Constituição Federal de 1988 excluem outros de
caráter constitucional decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, uma vez que a
enumeração constante do artigo 5º da CF é
taxativa.
(B) A proteção do direito à vida tem como
consequência a proibição da pena de morte em
qualquer situação.
(C) Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre
desapropriação.
(D) As comissões parlamentares de inquérito são
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado
Federal,
em
conjunto
ou
separadamente, para a apuração de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao
Ministério Público, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
(E) O fundamento da anulação ou invalidação dos
atos administrativos é a inconveniência ou
inoportunidade do ato ou da situação por ele
gerada.

24. Quanto aos atos administrativos,
alternativa INCORRETA:

assinale

a

(A) Os
atos
administrativos,
que
impõem
obrigações aos administrados, são dotados de
imperatividade,
não
dependendo
da
concordância de terceiros.
(B) Diante de uma situação de irregularidade
decorrente da prática de ato pela própria
Administração Pública, é possível a esta
restaurar a legalidade, quando for o caso,
lançando mão de seu poder de autotutela, que
permite a revisão, de ofício, de seus atos, para
sanar ilegalidade.
(C) O mérito do ato administrativo corresponde ao
juízo de conveniência e oportunidade presente
nos atos discricionários.
(D) Presunção de legitimidade é a conformidade do
ato com a lei, presumindo-se, até prova em
contrário, que o ato foi emitido com
observância da lei.
(E) Os atos administrativos do Poder Executivo são
passíveis de revogação pelo Poder Judiciário.
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25. Assinale a assertiva CORRETA:
(A) Uma vez concluído o inquérito policial, não
poderá, mesmo a requerimento do Ministério
Público, ser devolvido à autoridade policial.
(B) A autoridade policial poderá mandar arquivar
autos de inquérito policial quando identificar a
atipicidade do fato investigado.
(C) O inquérito policial é imprescindível para
instruir o oferecimento da denúncia.
(D) O inquérito policial é procedimento de natureza
administrativa, tendo como características a
oficialidade,
a
inquisitoriedade,
a
indisponibilidade e a discricionariedade.
(E) O sigilo do inquérito policial, necessário à
elucidação do fato, estende-se ao Ministério
Público.
26. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a
iniciativa do Ministério Público fornecendo-lhe, por
escrito, informações sobre o fato e a autoria e
indicando o tempo, o lugar e os elementos de
convicção, nos casos em que caiba a ação penal
(A) popular.
(B) pública condicionada a requisição do Ministro
da Justiça.
(C) pública condicionada a representação do
ofendido.
(D) de iniciativa privada.
(E) pública incondicionada.
27. De acordo com os termos da Ordem de Serviço nº
06/2015 do Ministério Público, no trato de
informações com restrição de acesso é CORRETO
afirmar que
(A) a marcação ou indicação da restrição de acesso
em documentos registrados em sistemas será
feita em campo próprio, assim como a sua
fundamentação, sem indicação de tempo de
restrição.
(B) no caso de documentos produzidos nos
suportes físico e eletrônico, é obrigatória a
marcação da restrição de acesso apenas no
meio eletrônico.
(C) em caso de redução ou ampliação de prazo de
vigência, alteração de grau ou desclassificação,
o novo prazo será registrado apenas no
sistema, com a devida fundamentação.
(D) a segurança relacionada com a expedição e a
tramitação de documentos com restrição de
acesso é da responsabilidade exclusiva do
remetente.
(E) a expedição de documentos com restrição de
acesso poderá ser feita somente mediante
utilização
de
mensageiro
oficialmente
designado
ou
mediante
sistema
de
encomendas.
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28. A respeito do inquérito civil e do procedimento
preparatório é INCORRETO afirmar:
(A) O inquérito civil poderá ser instaurado em face
de requerimento ou de representação do
interessado.
(B) A instauração e a condução de inquérito civil
podem se dar conjuntamente por mais de um
Órgão de Execução, sempre que o fato
investigado estiver diretamente relacionado
com as respectivas atribuições.
(C) O inquérito civil poderá ser instaurado por
determinação do Conselho Superior do
Ministério Público, quando o Conselho prover
recurso contra a não-instauração de inquérito
civil
ou
desacolher
a
promoção
de
arquivamento de procedimento preparatório.
(D) Eventual conflito negativo ou positivo de
atribuição será suscitado, fundamentadamente,
nos próprios autos ou em petição dirigida ao
Conselho Superior do Ministério Público, que
decidirá a questão no prazo de 3 (três) dias.
(E) Em caso de indeferimento de instauração de
inquérito civil, o representante terá o prazo de
10 (dez) dias, a contar da respectiva ciência,
para manifestar sua inconformidade e
apresentar, querendo, razões de recurso.
29. Assinale a alternativa CORRETA:
(A) O procedimento preparatório deverá ser
concluído no prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogável pelo mesmo prazo.
(B) O procedimento preparatório poderá ser
concluído no prazo de 3 (três) meses, não se
admitindo prorrogação.
(C) Os autos do inquérito civil ou do procedimento
preparatório, juntamente com a promoção de
arquivamento, deverão ser remetidos ao
Conselho Superior do Ministério Público, no
prazo de 5 (cinco) dias, contados da
comprovação da efetiva cientificação pessoal
dos interessados.
(D) O desarquivamento do inquérito civil, diante de
novas provas ou para investigar fato novo
relevante, poderá ocorrer no prazo máximo de
seis meses após o arquivamento. Transcorrido
esse lapso, será instaurado novo inquérito civil,
sem prejuízo das provas já colhidas.
(E) A restrição à publicidade poderá ser decretada
tanto no inquérito civil quanto no procedimento
preparatório, em decisão motivada, não
podendo ser limitada a determinadas pessoas,
provas, informações, dados, períodos ou fases.
30. Considere as seguintes afirmações:
I.

Por não ser admitido pela Constituição Federal
de 1988 que nenhuma pena passará da pessoa
do
condenado,
não
é
possível
a
responsabilização do sucessor daquele que
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causar lesão ao patrimônio público ou se
enriquecer ilicitamente, ainda que seja até o
limite do valor da herança.
II. Os atos de improbidade administrativa estão
taxativamente previstos em lei, não sendo
possível compreender que sua enumeração seja
meramente exemplificativa.
III. As atividades que podem vir a ser consideradas
como atentatórias à probidade administrativa
estão divididas em três grupos, quais sejam, as
que importam em enriquecimento ilícito, as que
causam prejuízo ao erário e as que violam os
princípios da administração pública e os
deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições.
IV. Será punido com a pena de demissão, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente
público que se recusar a prestar declaração dos
bens, dentro do prazo determinado.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

31. De acordo com o artigo 10 da Lei 8.429/92,
constituem atos que causam prejuízo ao erário:
I.

Perceber vantagem econômica para intermediar
a liberação ou a aplicação de verba pública de
qualquer natureza.
II. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro
se enriqueça ilicitamente.
III. Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1º da Lei de
Improbidade Administrativa.
IV. Frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e IV.
II e III.
II e IV.
III e IV.
I, II e III.
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financeira, têm eficácia plena e executoriedade
imediata,
ressalvada
a
competência
constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal
de Contas.
(D) os Ministérios Públicos dos Estados formarão
lista tríplice, dentre os Procuradores de Justiça,
para a escolha de seu Procurador-Geral, sendo
o mais votado nomeado pelo chefe do Poder
Executivo.
(E) aos membros do Ministério Público é vedado o
exercício, ainda que em disponibilidade, de
qualquer outra função pública, salvo duas de
magistério.
33. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às
prerrogativas dos membros do Ministério Público, no
exercício da função:
(A) ter acesso ao indiciado preso, a qualquer
momento, desde que ainda não decretada a
sua incomunicabilidade.
(B) receber intimação pessoal em qualquer
processo e grau de jurisdição, através da
entrega dos autos com vista.
(C) examinar, em qualquer repartição policial,
autos de flagrante ou de inquérito, findos ou
em andamento, ainda que conclusos à
autoridade, podendo copiar peças e tomar
apontamentos.
(D) ingressar e transitar livremente nas salas de
sessões de Tribunais, mesmo além dos limites
que separam a parte reservada aos
Magistrados.
(E) tomar assento à direita dos Juízes de primeira
instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara
ou Turma.

34. Não constitui órgão pertencente à Administração
Superior do Ministério Público
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a Corregedoria-Geral do Ministério Público.
a Direção-Geral do Ministério Público.
o Conselho Superior do Ministério Público.
a Procuradoria-Geral de Justiça.
o Colégio de Procuradores de Justiça.

32. A Constituição Federal e a Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público estabelecem, entre outras
hipóteses, que

35. Entre as alternativas abaixo assinale a que NÃO
descreve ato da competência do Procurador-Geral
de Justiça:

(A) os membros do Ministério Público adquirem a
vitaliciedade após três anos de exercício, não
podendo perder o cargo senão por sentença
judicial transitada em julgado.
(B) é garantido aos membros do Ministério Público
o exercício de atividade político-partidária.
(C) as decisões do Ministério Público fundadas em
sua autonomia funcional, administrativa e

(A) integrar, como membro nato, e presidir o
Colégio de Procuradores e o Conselho Superior
do Ministério Público.
(B) exercer a chefia do Ministério Público,
representando-o judicial e extrajudicialmente.
(C) indicar o nome do mais antigo membro do
Ministério Público para remoção ou promoção
por antiguidade.
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(D) dirimir conflitos de atribuições entre membros
do Ministério Público, designando quem deva
oficiar no feito.
(E) expedir carteira funcional dos membros e dos
servidores do Ministério Público.
36. São atribuições do Conselho Superior do Ministério
Público:
(A) Propor, ao Procurador-Geral de Justiça, a
criação de cargos no Ministério Público e no
quadro de seus serviços auxiliares.
(B) Opinar sobre anteprojetos de lei de iniciativa do
Ministério Público.
(C) Eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público.
(D) Dar posse ao Procurador-Geral do Ministério
Público e ao Corregedor-Geral do Ministério
Público.
(E) Decidir, com a presença mínima de dois terços
de seus membros, sobre o vitaliciamento,
propondo a exoneração quando entender que
não foram preenchidos os requisitos do estágio
probatório.
37. Considere as seguintes assertivas sobre o Conselho
Nacional do Ministério Público:
I.

Incumbe-lhe rever, de ofício ou mediante
provocação, os processos disciplinares de
membros do Ministério Público da União ou dos
Estados julgados há menos de dois anos.
II. Além de outros membros, integrarão o
Conselho Nacional do Ministério Público dois
cidadãos de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos
Deputados e outro pelo Senado Federal.
III. O Conselho escolherá, em votação secreta, um
Corregedor nacional dentre quaisquer dos
membros que o integram, vedada a
recondução.
IV. É composto por quatorze membros nomeados
pelo Presidente da República e é presidido pelo
Promotor de Justiça mais antigo, depois de
aprovada a escolha dos membros pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato
de dois anos, admitida uma recondução.
V. É composto por quatorze membros e presidido
pelo Procurador-Geral da República, depois de
aprovada a escolha dos membros pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato
de dois anos, admitida uma recondução.
Está correto apenas o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e V.
III e IV.
I, II e IV.
I, II e III.
II, III e V.
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38. Considere as seguintes assertivas:
I.

Conforme previsão contida na Lei 10.098/94,
durante as férias o servidor terá direito a todas
as vantagens inerentes ao cargo, tal como se
estivesse em exercício.
II. Exercício é o efetivo desempenho das
atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até
30 dias contados da data da posse.
III. A reintegração é a investidura do servidor
estável
em
cargo
de
atribuições
e
responsabilidades mais compatíveis com sua
vocação, podendo ser processada a pedido ou
―ex-officio‖.
IV. São considerados de efetivo exercício os
afastamentos do serviço para concorrer a
mandato eletivo federal, estadual ou municipal.
Estão corretas apenas as alternativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
III e IV.
II e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

39. É INCORRETO afirmar que
(A) A pena de suspensão, que não poderá exceder
a 30 (trinta) dias, implicará a perda de todos os
direitos e vantagens e direitos decorrentes do
exercício do cargo.
(B) A destituição de cargo em comissão ou em
função
gratificada,
por
critérios
de
oportunidade e conveniência, prescinde da
apuração de falta funcional.
(C) Quando houver conveniência para o serviço, a
pena de suspensão poderá ser convertida em
multa na base de 50% (cinquenta por cento)
por dia de remuneração, obrigando-se o
servidor a permanecer em exercício durante o
cumprimento da pena.
(D) A pena disciplinar de repreensão será aplicada
por escrito, na falta do cumprimento do dever
funcional ou quando ocorrer procedimento
público inconveniente.
(E) Os registros funcionais de advertência,
repreensão,
suspensão
e
multa
serão
automaticamente cancelados após 10 (dez)
anos, desde que, neste período, o servidor não
tenha praticado nenhuma outra infração.
40. Considere a alternativa CORRETA:
(A) A pena de demissão será aplicável ao servidor
público ausente excessivamente ao serviço, em
número superior a 30 (trinta) dias, durante um
ano.
(B) Caberá a pena de demissão ao servidor que se
recusar, sem justo motivo, à prestação de
serviço extraordinário.

Direitos reservados ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – Proibida cópia e/ou reprodução total ou parcial.

10

Agente Administrativo – Edital n.° 353/2015

(C) Nos casos de reincidência em infração já punida
com repreensão será aplicada ao servidor a
pena de multa.
(D) O servidor será punido com a pena de
demissão na hipótese de incontinência pública
e conduta escandalosa na repartição.
(E) Prescreve em 5 (cinco) anos a pena de
demissão, de suspensão, e de destituição de
cargo em comissão ou de função gratificada ou
equivalente.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO
41. No ciclo PDCA a atividade de planejar implica
desenvolver quatro ações básicas. Essas ações são:
(A) identificação dos recursos; análise dos riscos;
observação; e plano alternativo.
(B) observação;
análise
de
possibilidades;
levantamento de recursos; e planejamento
financeiro.
(C) identificação do problema; observação; análise
para descrever as causas; e plano de ação.
(D) identificação dos riscos; observação; análise
financeira; e levantamento de alternativas.
(E) identificação de alternativas; análise dos riscos;
levantamento de custos; e plano de ação.
42. Achar a verdadeira causa para um problema se torna
mais fácil com a utilização de uma técnica
especifica. Essa técnica é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5N e 2H.
5S.
fluxograma.
diagrama de Pareto.
cinco por quês.

43. Leia com atenção o texto abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa com as palavras que
preenchem, correta e respectivamente, as lacunas.
A .............., a visão, os .............. organizacionais,
os .............. e a .............. constituem o complicado
.............. no qual as pessoas trabalham e se
relacionam nas organizações.
(A) estrutura – modelos – conceitos – razão –
ambiente
(B) missão – objetivos – valores – cultura –
contexto
(C) organização
–
critérios
–
grupos
–
camaradagem – modelo
(D) composição – conceitos – modelos – confiança
– contexto
(E) estrutura – processos – projetos – convivência
– ambiente
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44. O processo de planejamento acontece nos três
níveis da empresa: o estratégico, o tático, e o
operacional. O que caracteriza o planejamento
operacional?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ele
Ele
Ele
Ele
Ele

é
é
é
é
é

genérico e sintético.
menos genérico e menos detalhado.
genérico e analítico.
detalhado e analítico.
genérico e menos detalhado.

45. Os requisitos do desenho organizacional são:
(A) estrutura básica; mecanismo de operação;
mecanismo de decisão; e mecanismo de
coordenação.
(B) estrutura matricial; mecanismo de cooperação;
mecanismo analítico; e mecanismo de projeção.
(C) estrutura piramidal; mecanismo de cooperação;
mecanismo de instalação; e mecanismo de
controle.
(D) estrutura do projeto; mecanismo de operação;
mecanismo de programação; e mecanismo de
integração.
(E) estrutura básica; mecanismo de projeção;
mecanismo de autoridade; e mecanismo de
controle.

46. O controle da qualidade na gestão de projetos é
fundamental para a consecução dos objetivos e
metas estabelecidos. O PMBOK considera três
aspectos básicos da qualidade na administração de
projetos:
(A) planejamento
das
ações;
garantia
da
programação; e controle dos riscos.
(B) parâmetros da qualidade; garantia dos
programas; e controle dos sistemas.
(C) planejamento da qualidade; garantia da
qualidade; e controle da qualidade.
(D) planejamento
financeiro;
garantia
dos
resultados; e controle dos gastos.
(E) planejamento da qualidade; garantia dos
sistemas; e controle da programação.

47. Num projeto, qual é a ferramenta mais utilizada para
o detalhamento do escopo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Gráfico de Gantt.
O Fluxograma de Processos.
O Gráfico de Barras.
O Diagrama de Setas.
A Estrutura Analítica do Projeto (EAP).
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48. A gestão acontece com base num conjunto de quatro
competências pessoais que são essenciais para o
bom
desempenho
da
organização.
Essas
competências são:
(A) gerenciais, de coordenação; interativas; e
sociais.
(B) técnicas; interpessoais; conceituais; e políticas.
(C) políticas; integrativas; cooperativas; e sociais.
(D) de intermediação; técnicas; de articulação; de
atenção.
(E) negociais;
conceituais;
relacionais;
e
transacionais.
49. Para um desempenho eficiente, uma equipe precisa
de pessoas com três tipos de habilidades, que são:
(A) conhecimento geral; habilidade para enfrentar
situações de risco; e habilidade transacional.
(B) conhecimento
integrado;
habilidade
de
concentrar
a
atenção;
e
habilidade
motivacional.
(C) conhecimento específico; habilidade para
enfrentar estresse; e habilidade para resolver
crises.
(D) conhecimento técnico; habilidade para a
solução de problemas e tomada de decisões; e
habilidades interpessoais.
(E) conhecimento formal; habilidade para tomar
decisões; e habilidade para programar.
50. De forma geral, são quatro os tipos de estrutura
administrativa nos quais os projetos são realizados.
Esses tipos de estrutura são:
(A)
(B)
(C)
(D)

funcional; projetizada; matricial; e híbrida.
matricial; horizontal; curvilínea; e piramidal.
piramidal; por projetos; múltipla; e híbrida.
funcional; tradicional; piramidal; e por
processos.
(E) tradicional; horizontal; matricial; e por áreas.

INFORMÁTICA
51. Assinale a alternativa correta relativa ao Windows
Defender presente no Sistema Operacional Windows
10.
(A) O Windows Defender somente verifica a
presença de malwares quando a proteção em
tempo real está ativada.
(B) O Windows Defender é um aplicativo para
definição das regras de firewall de conexões de
rede.
(C) As definições de spyware aplicadas ao Windows
Defender são atualizadas apenas de forma
manual.
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(D) O Windows Defender verifica as senhas de
usuários, emitindo avisos relativos a senhas
fracas.
(E) O Windows Defender é desativado se for
instalado um aplicativo antivírus.
52. Complete a lacuna com a alternativa correta.
Em uma tabela do Microsoft Word, a opção de
permitir a quebra de linhas entre páginas é definida
com uma propriedade ___________.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

relativa
relativa
relativa
relativa
relativa

a toda tabela.
a cada coluna.
a cada linha.
a cada célula.
aos parágrafos de todo documento.

53. Para esta questão, considere que a célula C12 possui
o seguinte conteúdo:
=$B3
Ao copiar a célula C12 para a célula D10, o
conteúdo da célula D10 será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=$B3
=$B1
=$C3
=$C10
=$D3

54. Assinale a assertiva correta
a
respeito
classificação de dados no Microsoft Excel.

da

(A) A classificação nunca utiliza a primeira linha da
planilha.
(B) Os valores retornados das fórmulas nunca
serão alterados na classificação quando a
planilha for recalculada.
(C) As opções de região e localidade não afetam a
ordem de classificação.
(D) As colunas ocultas não serão movidas quando
você classificar colunas.
(E) Só é possível classificar pelo valor das células, e
não pela cor da célula ou tipo de fonte
utilizado.
55. Uma imagem é gerada ao digitalizar um documento
de dimensões de 6 polegadas de largura por 4
polegadas de altura (aproximadamente 15,24 cm
por 10,16 cm). Essa imagem deverá ser exibida
integralmente em um monitor de resolução de 800 x
600 pixels. Para isso, o documento deverá ter sido
digitalizado com resolução de:
(A) 96 DPI.
(B) 150 DPI.
(C) 300 DPI.
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(D) 600 DPI.
(E) 1200 DPI.

59. Considere os seis primeiros termos da sequência de
números naturais 3, 4, 7, 11, 18, 29 na qual foi
utilizado um padrão de construção.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
56. Considere P como o resultado da multiplicação de
dois números naturais distintos e S como o
resultado da adição de dois números naturais
distintos.
Considere as proposições abaixo.
I.

P é par se e somente se os números da
multiplicação são pares.
II. Para que P seja ímpar é suficiente que na
multiplicação um dos números seja ímpar.
III. S é par se e somente os dois números da
adição são pares.
Quais proposições são verdadeiras?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – UC

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Nenhuma.

Seguindo esse padrão de construção, o oitavo termo
dessa sequência é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

75.
76.
77.
78.
79.

60. Considere as premissas a seguir.
I. Todo funcionário público é solidário.
II. Todo funcionário público é pontual.
III. João é solidário.
A partir dessas premissas, podemos concluir que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

João é funcionário público.
João é pontual.
todos os solidários são pontuais.
todos os pontuais são solidários.
existe solidário.

57. Considere as proposições abaixo.
I.

Aumentos sucessivos e acumulados de 100% e
10% equivalem a um único aumento de 110%.
II. Aumentos sucessivos e acumulados de 100% e
10% equivalem a um único aumento de 120%.
III. Reduções sucessivas e acumuladas de 50% e
30% equivalem a uma única redução de 65%.
IV. Reduções sucessivas e acumuladas de 50% e
30% equivalem a uma única redução de 80%.
Quais proposições são verdadeiras?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

58. Em cada uma das seis faces de um cubo foi escrito
um número natural distinto entre 1 e 9 de maneira
que a adição dos números escritos em faces opostas
resulta em 9.
Dentre as alternativas, qual pode ser a sequência de
números escritos nas faces do cubo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,
1,
2,
2,
2,

2,
2,
3,
3,
3,

3,
3,
4,
4,
4,

4,
5,
5,
5,
5,

5,
6,
6,
6,
7,

6.
7.
7.
8.
8.
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GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA

1

A

16

C

31

C

46

C

2

D

17

C

32

C

47

E

3

E

18

E

33

A

48

B

4

C

19

B

34

B

49

D

5

C

20

C

35

C

50

A

6

D

21

D

36

E

51

E

7

B

22

D

37

A

52

C

8

A

23

C

38

C

53

B

9

E

24

E

39

A

54

D

10

A

25

D

40

D

55

A

11

D

26

E

41

C

56

E

12

B

27

C

42

E

57

D

13

E

28

D

43

B

58

C

14

D

29

D

44

D

59

B

15

B

30

C

45

A

60

E

