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          LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
1)  Assinale a alternativa em que o uso da crase é obrigatório: 

a) A sede do Ministério Público fica próxima à minha casa. 

b) Eu e meu namorado caminhamos até à praia. 

c) Os espiões ficaram nos observando à distância. 

d) O presidente irá à Austrália em missão oficial. 

e) A loja ficará aberta até às dez horas.   

 

2) Com relação aos significados e ao emprego de palavras e expressões, marque a 

alternativa em que há aplicação correta do termo em negrito, de acordo com a linguagem 

culta formal: 

a) Mario fez investimentos vultuosos em sua nova empresa. 

b) Nossa estadia em São Paulo, durante as férias, foi muito agradável. 

c) A passeata no Rio de Janeiro conhecida como “marcha da maconha” integra o movimento 
para descriminar o uso da maconha. 

d) As testemunhas devem ser descriminadas na contestação, sob pena de preclusão. 

e) Os aprovados estavam afim de comemorar o resultado do concurso em um restaurante 
especial.     

 

3)  Analise as seguintes assertivas: 

I –  Se houverem dúvidas, favor perguntar. 

II –  Semana passada fez dois meses que iniciou a apuração das irregularidades. 

III – Depois das últimas chuvas, podem haver centenas de desabrigados. 

IV –  Um grande número de Estados ratificaram a Convenção dos Direitos das Crianças. 

V –  A maioria dos condenados acabou por confessar sua culpa.   

Em qual (quais) dela (s) há o correto emprego da concordância verbal? 

a) I, II e III. 
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b) I, II e V. 

c) II, III, IV. 

d) II, IV e V. 

e) III, IV e V.   

4)  De acordo com a linguagem culta formal, assinale a assertiva em que a regência foi 

utilizada da forma correta: 

a)  O documentário foi assistido por dez pessoas. 

b)  Os promotores anuíram com aquela minuta apresentada ontem sobre o projeto de lei. 

c)  Assisti um documentário interessante sobre o movimento das sufragistas. 

d)  Todos anuíram àquela proposta de Resolução do Conselho Superior. 

e)  É necessário que as autoridades e os jurisdicionados obedeçam os preceitos da 

Constituição.   

 

5)  Leia o seguinte trecho da música “Metrô linha 743”, de Raul Seixas: 

“O homem apressado me deixou e saiu voando 

 Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando 

Três outros chegaram com pistolas na mão, Um gritou: ‘Mão na cabeça malandro, se não 
quiser levar chumbo quente nos cornos’”   

     Qual figura de linguagem utilizada em “O homem apressado me deixou e saiu voando”? 

a) Onomatopéia 

b) Sinestesia 

c) Hipérbole 

d) Metáfora 

e) Pleonasmo      

 

6)  Escolha a alternativa em que a acentuação não está de acordo com a nova ortografia da 

língua portuguesa: 
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a) herói   

b) enjoo 

c) guarda-chuva 

d) micro-ondas 

e) geléia   

 

7)  A afirmação: “Diante das provas colhidas durante a instrução processual é forçoso o 

reconhecimento da legítima defesa” poderá ser reescrita, sem que perca o sentido, da 

seguinte forma: 

a)  Diante das provas colhidas durante a instrução processual, é inviável o reconhecimento 

da legítima defesa. 

b) Diante das provas colhidas durante a instrução processual, é inevitável o reconhecimento 

da legítima defesa. 

c) Diante das provas colhidas durante a instrução processual, é absurdo o reconhecimento 

da legítima defesa. 

d) Diante das provas colhidas durante a instrução processual, a legítima defesa jamais 

poderá ser reconhecida. 

e) Diante das provas colhidas durante a instrução processual, é pouco provável o 

reconhecimento da legítima defesa.      

 

 8)  Não houve descuido do emprego de concordância verbal ou nominal em: 

a)  O País caminha para uma realidade em que a ética e a compostura serão valorizados. 

b)  Um e outro decreto tratam da mesma questão jurídica. 

c)  Um ou outro servidor irão completar os requisitos para a aposentadoria. 

d)  Nem uma, nem outra medida resolverão o problema. 

e)  Diante de inusitada situação, todos nós continuamos alertas.        

 

9) Todos enunciados abaixo admitem outra concordância verbal, exceto: 
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a) A maior parte dos interessados compareceu à reunião. 

b) Um dos fatores que influenciaram a decisão foi a urgência de obter resultados concretos. 

c) Um e outro projeto despertaram o interesse da superintendência. 

d) Fui eu quem resolveu a questão. 

e) Perto de cem pessoas aderiram à greve.        

 

10) Em: 

1 -  Desagrada - ________este pensamento. 

2 -  Assiste - __________ tal direito. 

3 – Não ________ ajudam, porque não querem. 

4-   Nós_________ obedecemos, porque o respeitamos. 

5-   Informaram - _______ as ocorrências policiais. 

O pronome oblíquo “O” só pode ser empregado junto ao verbo: 

a) desagrada. 

b) assiste. 

c) obedecemos 

d) ajudam. 

e) informaram.     

 

11) Todas as sentenças abaixo são desadequadas ao padrão da norma culta, EXCETO: 

a)  Aspirava-se com prazer o ar cheio de perfumes variados. 

b)  O aspirador está expelindo o pó em vez de aspirar-lhe. 

c)  Sem jamais confessar, aspirava as grandes fazendas de gado. 

d)  Ficava preocupado, porque não conseguia aspirar melhores companhias. 

e)  Aspirava-lhe como uma namorada ideal e amiga.      
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12)  Assinale a alternativa em que a frase está escrita da maneira correta: 

a)  O Presidente fez os assessores entrarem. 

b)  O Governo afirma não existir tais doenças no País. 

c) Chegou ao conhecimento desta Repartição estar a salvo todos os atingidos pelas 

enchentes. 

d) A imprensa estrangeira noticia serem nós os responsáveis pela preservação da 

Amazônia. 

e)  O Presidente fê-los entrarem.     

 

13)  Em qual das afirmativas abaixo o verbo foi empregado corretamente: 

a)  Se ninguém se opor, faremos a reunião ainda hoje. 

b)  Ainda não reouve o que me roubaram. 

c)  O superior interviu na discussão, evitando a briga. 

d)  Se as propostas nos convirem, faremos os negócios. 

e)  Não alimentes a dúvida; ponha a tua confiança em Deus.   

 

14) Assinale o enunciado em que a colocação pronominal está correta: 

a)  Eles nunca colocaram-me a par do inusitado fato. 

b)  Talvez encontre-me com eles na próxima semana. 

c)  Os alunos tinham-me colocado a par da situação do curso. 

d)  Se fosse necessário, convocariam-nos a tempo. 

e)   Ninguém tinha-me falado a respeito da solenidade.   

 

15) Não se admite outra concordância para a forma verbal grifada em: 

a)  Eram a tristeza e a desolação parte integrante da paisagem mineira. 
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b)  Foram um dos que mais insuflaram o ânimo da população. 

c)  Fui eu quem sofreu, quando jovem, a emoção de um desencanto. 

d)  Mas agora tudo eram incidentes. 

e)  Poderiam os degraus carcomidos e o corrimão despregado ruir sob o seu peso. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

16. Uma empresa pretende alocar 400 mil reais entre as atividades de pesquisa e 

capacitação de pessoas, de modo que a razão entre as quantias seja 2:3. Quais os valores 

alocados para pesquisa e capacitação, respectivamente? 

a) 80 e 120; 

b) 160 e 240; 

c) 120 e 80; 

d) 240 e 160; 

e) 95 e 70; 

 

17. Tiago gasta 1/5 de seu salário com despesas de manutenção da casa, 1/8 do salário 

com alimentação e ainda lhe sobram R$ 2.430,00. Qual o salário de Tiago? 

a) R$ 7.200,00. 

b) R$ 5.720,00. 

c) R$ 4.200,00. 

d) R$ 3.600,00. 

e) R$ 3.720,00.     

 

18. Um capital de R$ 12.000,00 foi aplicado durante 3 meses à taxa de 5%  ao mês. O valor 

do montante total recebido após 3 meses foi de: 
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a) R$ 12.800,00 

b) R$ 12.331,00 

c) R$ 13.891,50 

d) R$ 12.591,00 

e) R$ 12.613,00   

 

19.  Uma televisão foi vendida com um desconto de RS 42,00, sendo esse valor igual a 

3,5% do preço original. Qual o preço da televisão após o desconto? 

a) R$ 1.200,00 

b) R$ 120,00 

c) R$ 1.158,00 

d) R$ 4.200,00 

e) R$ 420,00    

 

20.  No final de um ano o número de processos que tramitaram perante a 1ª Promotoria da 

cidade “X”  foi de 40.000 e, no final do ano seguinte, esse número subiu para 41.000. Qual 

a variação percentual entre as datas consideradas? 

a)  2,5% 

b)  3,5% 

c)  1% 

d)  10% 

e)  2% 

21. Acrescentando-se a um número a sua metade, e em seguida, a sua terça parte e depois 

a sua duodécima parte, obtém-se por soma 46. Qual é esse número? 

a) 4,1 

b) 24 

c) 50 
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d) 21 

e) 35   

 

22.  Numa compra, X, Y e Z gastaram certa quantia. X e Y gastaram $ 200,00 mais do que o 

Z; X e Z juntos gastaram $ 600,00 mais do que Y; enfim, Y e Z juntos gastaram $ 100,00 

mais do que X. Quanto gastou X? 

a) 325 

b) 240 

c) 500 

d) 350 

e) 400      

 

23.  Qual o maior, dentre três números inteiros e consecutivos, cuja soma é 102. 

a) 33 

b) 35 

c) 32 

d) 30 

e) 25 

 

24. Em um concurso, um candidato ganha 5 pontos por cada questão que acerta e perde 3 

pontos por cada questão que erra. Ao fim de 20 questões, tem 36 pontos. Quantos 

exercícios acertou? 

a) 20 

b) 15 

c) 12 

d) 10 

e) 17 
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25.   A diferença de dois números é 4. Sabendo-se que cinco vezes o maior mais três vezes 

o menor é igual a 84, marque a alternativa que representa o número maior:   

a) 15 

b) 20 

c) 17 

d) 18 

e) 12 

 

 
HISTÓRIA DO BRASIL 

 
 
26.  “Eis que uma revolução, proclamando um governo absolutamente independente da 
sujeição a corte do Rio de Janeiro, rebentou em Pernambuco, em março de 1.817. É um 
assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos fora permitido [colocar] sobre 
ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar”. 
 
    O texto trata da Revolução pernambucana de 1.817. Com relação a esse acontecimento, 
é possível afirmar que os insurgentes   
 

a)  pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos 
portugueses desse território. 
b)  contaram com a ativa participação de homens negros pondo em risco a manutenção da 
escravidão na região. 
c)   dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da 
companhia do grão – Pará e maranhão. 
d) propuseram a Independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e 
pessoas das camadas populares. 
e)  Implantaram um governo de terror ameaçando o direito dos pequenos proprietários à 
livre exploração da terra.     
 

 

27. Leia o texto a seguir: 
 

    “O sistema criado pela carta de 1824 e calcado sobre a tradição portuguesa assume 
caráter próximo à oligarquia que o imperador preside. A supremacia da coroa mitiga-se por 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

órgãos de controle saídos das entranhas monárquicas, o Senado e o Conselho de Estado, e 
por via de um órgão dependente da eleição, a Câmara dos Deputados.” (Faoro, Raymundo. 
Os Donos do Poder. Rio de Janeiro, Ed. Globo, 1989,p.291).    
 

        Ao outorgar a constituição de 1824, D. Pedro I instituiu um modelo absolutista ao Brasil 
como o texto acima evidencia nas palavras do historiador Raymundo Faoro. O modelo 
político imposto por D. Pedro I ao Brasil através da Carta outorgada de 1824, permitiu: 
 
a) o equilíbrio entre os poderes constituídos do estado brasileiro.        
b) a abolição do modelo escravista brasileiro.                     
c)   a implantação do voto universal masculino restrito aos alfabetizados.                   
d) a eleição direta dos membros do Senado Imperial que possuíam mandato vitalício.        
e)   a subordinação do Poder da Igreja ao Poder do Imperador.    
 

28)  Em 1824, o carmelita Frei Caneca, figura importante da Confederação do Equador, 
criticou a Constituição outorgada por D. Pedro I. Frei Caneca dizia que a mesma, além de 
oprimir a Nação brasileira, não lhe garantia a Independência, ameaçava sua integridade e 
atacava sua soberania, pois naquela havia um dispositivo, adotado das ideias do filósofo 
francês  Benjamin  Constant,  considerado  por  Frei  Caneca  a  chave-mestra  da 
opressão. Identifique esse dispositivo nas alternativas a seguir: 
 

a) O Ato Adicional. 
b) O Conselho de Estado 
c) O Poder Moderador. 
d) O Senado Vitalício. 
e) A Lei de Interpretação do Ato Adicional.            
    
  
29)  “O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do país. A partir dessa data, houve 
aceleração das mudanças sociais e políticas, a história começou a andar mais rápido. No 
campo que aqui nos interessa, a mudança mais espetacular verificou-se no avanço dos 
direitos sociais. […] Os direitos políticos tiveram evolução mais complexa. O país entrou em 
fase de instabilidade, alternando-se ditaduras e regimes democráticos.” (CARVALHO, José 
Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002). 
 

     Como o texto indica, o ano de 1930 representa uma profunda mudança na história do 
Brasil. Foi também um ano de instabilidade política, com a não aceitação do resultado das 
eleições e a realização da tomada do poder com a Revolução de 1930. É comumente 
considerado como estopim dessa dita revolução:         
  
a)  a deposição de Getúlio Vargas do governo do Rio Grande do Sul. 
b) o assassinato de João Pessoa em Recife, supostamente a mando de Washington Luís. 
c)  a ruptura de Washington Luís com a Política do Café com Leite.     
d)  o decreto que colocou na ilegalidade política o gaúcho Borges de Medeiros. 
e) o assassinato de Júlio Prestes em Recife, supostamente a mando de Washington Luís. 
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30) "Brasil, ame-o ou deixe-o" foi um dos célebres 'slogans' do regime militar, em torno de 
1970, época em que o Governo Médici divulgava a imagem do "Brasil Grande" e 
proclamava o "Milagre Econômico" que faria do país uma grande potência. Assinale a opção 
que melhor caracteriza a política econômica correspondente ao chamado "Milagre". 
 
a) Fusão do capital industrial e do bancário, gerando monopólios capazes de impor preços 
inflacionários, dos quais resultaram o crescimento econômico e o aumento do mercado 
consumidor nos grandes centros urbanos. 
b) Desenvolvimento de obras de infra-estrutura, a exemplo de hidrelétricas e rodovias, com 
base na poupança nacional e no investimento de bancos públicos. 
c) Crescimento econômico e aquecimento do mercado de bens duráveis ancorados em 
políticas salariais redistributivas e na indexação de rendimentos do mercado financeiro. 
d) Elevados investimentos no setor de bens de capital e na indústria automobilística 
combinados a uma vigorosa agricultura comercial de médio porte. 
e) Incentivo à entrada maciça de capitais estrangeiros combinada ao arrocho salarial, 
resultando em elevados índices de crescimento econômico e inflação baixa. 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

31.  Uma distância de 20 centímetros em uma carta topográfica na escala 1/50000 
corresponde, no terreno, a uma distância de: 
 
A)  250 quilômetros. 
B)  100 quilômetros. 
C)  25 quilômetros. 
D)  10 quilômetros. 
E)  2,5 quilômetros.    
 

 
32) Abaixo é reproduzido um mapa-múndi na projeção de Mercator. 
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      Mapa com a Projeção de Mercator        
 
 

É possível afirmar que, nesta projeção:    
 
a)  Os meridianos e paralelos não se cruzam formando ângulos de 90°, o que promove um 
aumento das massas continentais em latitudes elevadas. 
b) Os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90°, o que distorce mais as 
porções terrestres próximas aos polos e menos as porções próximas ao equador. 
c) Não há distorções nas massas continentais e oceanos em nenhuma latitude, 
possibilitando o uso deste mapa para a navegação marítima até os dias atuais. 
d) Os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos perfeitos de 90°, o que possibilita 
a representação da Terra sem deformações. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores.       
 

  
33) Os conhecimentos sobre projeções cartográficas e uso de mapas possibilitam afirmar: 
 

a)  A projeção azimutal fornece uma visão eurocêntrica do mundo e, por isso, ela não é mais 
utilizada. 
b) As distorções da representação, nas projeções cilíndricas, são maiores no Equador e 
menores nos polos. 
c)  A projeção de Peters é a única que não pretende privilegiar nenhum continente, porque 
ela reproduz rigorosamente a realidade. 
d)  A projeção cônica só pode ser utilizada para representar grandes regiões, porque as 
distorções são pequenas entre os trópicos, não representando, portanto, a realidade das 
áreas mapeadas. 
e)  As projeções cartográficas permitem que, na construção dos mapas temáticos, os 
meridianos e os paralelos terrestres sejam transformados de uma realidade tridimensional 
para uma realidade bidimensional. 
 

34)  Observe a Charge a seguir: 
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(Millôr Fernandes. Retirado de: VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São 
Paulo: Editora Ática, 2012.p.323.)   
 

      A ilustração de Millôr Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz 
referência:   
 

a)  À visão eurocêntrica das projeções cartográficas 
b)  À visão conceitual da Globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem 
c)  À forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da Globalização no 
Brasil 
d) À Divisão Internacional do Trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvido são 
dependentes do Norte desenvolvido. 
e)  À  influência da Globalização sobre o processo de transformação da educação brasileira.   
 

 
35)  “A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo 
capitalista. [...] No fim do século XX e graças aos avanços da ciência, produziu-se um 
sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um 
papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma 
presença planetária. Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema 
de técnicas. Ela é também o resultado das ações que asseguram a emergência de um 
mercado dito global, responsável pelo essencial dos processos políticos atualmente 
eficazes”. (SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 23-24). 
 

    Considerando o enunciado anterior, sobre o processo de globalização na sociedade 
contemporânea, assinale a alternativa correta.   
 

a) A globalização é um processo exclusivamente baseado no desenvolvimento das novas 
técnicas de informação e sua origem está diretamente relacionada com a difusão e 
universalização do uso da internet, que se deu a partir do final da década de 1990. 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

b) Entre as características próprias da globalização temos a alteração profunda na divisão 
internacional do trabalho, em que a distribuição das funções produtivas tende a se 
concentrar cada vez mais em poucos países, como é o caso dos Estados Unidos e do 
Japão. 
c) Sobre as ações que asseguram a emergência do mercado global, o autor está se 
referindo à doutrina econômica neoliberal que, entre outros princípios, defende o 
fortalecimento do Estado e a intervenção estatal como reguladora direta dos mercados – 
industrial, comercial e financeiro. 
d) Atualmente, as relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica dos meios de 
produção, das forças produtivas, da tecnologia, da divisão internacional do trabalho e do 
mercado mundial, são amplamente influenciadas pelas exigências das empresas, 
corporações ou conglomerados multinacionais. 
e) As estratégias protecionistas tomadas pelos governos em todo o mundo, dificultando a 
entrada de produtos estrangeiros em seus mercados nacionais, são consideradas como 
características marcantes do processo de globalização. 
 
 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

 
36) No Sistema Operacional Windows 8.1, há cinco botões que estão sempre disponíveis no 
lado direito da tela e que disponibilizam maneiras rápidas de acessar ações realizadas com 
frequência pelos usuários do sistema. Quais são esses botões? 
 

a)  Transferir, conectar, criar, diagnóstico e consultas. 
b)  Pesquisar, compartilhar, iniciar, dispositivos e configurações. 
c)  Configurar, instalar, remover, início e administração. 
d)  Consultar, imprimir, editar, aplicativos e atualizações. 
e)  Consultar, copiar, imprimir, colar e consultas.        
 

 
37)  O Windows 8 apresentou um recurso novo, em substituição ao menu “iniciar” do 
Windows 7. Este recurso chama–se: 
 
a)  OneDrive 
b)  Interface Metro 
c)  Interface Init 
d)  Interface Winver 
e)  Windows Store 
 
 
 

38) Alguns programas do computador de Ana estão muito lentos e ela receia que haja um 
problema com o hardware ou com a memória principal. Muitos de seus programas falham 
subitamente e o carregamento de arquivos grandes de imagens e vídeos está muito 
demorado.  Além disso, aparece, com frequência, mensagens indicando conflitos em drivers 
de dispositivos. Como ela utiliza o Windows 7, resolveu executar algumas funções de 
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diagnóstico, que poderão auxiliar a detectar as causas para os problemas e sugerir as 
soluções adequadas. 
 

     Para realizar a verificação da memória e, em seguida do hardware, Ana utilizou, 
respectivamente, as ferramentas: 
 
a)  Diagnóstico de memória do Windows e Monitor de desempenho. 
b)  Monitor de recursos de memória e Diagnóstico de conflitos do Windows. 
c)  Monitor de memória do Windows e Diagnóstico de desempenho de hardware. 
d)  Mapeamento de Memória do Windows e Mapeamento de hardware do Windows. 
e)  Diagnóstico de memória e desempenho e Diagnóstico de hardware do Windows.   
 
 

39)  Quanto a software livre, é correto afirmar: 
 

 

a)  O desenvolvedor pode revogar uma licença desde que ela tenha sido distribuída 
gratuitamente. 
b) Programas e serviços derivados de um código livre, quando associados aos conceitos de 
copyleft, podem ser convertidos em licença não-livre pelo usuário ou distribuidor. 
c) O software livre pode ser utilizado por qualquer pessoa, em quantas máquinas quiser, em 
qualquer tipo de sistema computacional, sem nenhuma restrição imposta pelo fornecedor. 
d) Software livre obedece ao princípio da gratuidade, caso contrário, ele deixa de ser 
software livre. 
e) A liberdade de redistribuir o programa compilado não necessariamente inclui a 
obrigatoriedade de disponibilizar seus códigos-fonte. 
  
40) "É um sinal de sincronismo, ou seja, é através dele que os componentes internos do 
processador e também os componentes externos entram em sincronia para poderem 
transferir dados. Se você pegar dois processadores idênticos, o que tiver o sinal de 
sincronismo mais rápido será obviamente mais rápido, pois poderá transferir os dados e, 
consequentemente, processar dados mais rapidamente."   O texto define:    
 

a)  Cache 
b)  BIOS 
c)  Thread   
d)  core 
e)  clock             
               
                                              
 

ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO   
 

 
  
41.  Acerca do disposto na Lei Estadual n.º 14.810/2004, que institui o Plano de Carreira 
dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, assinale a alternativa incorreta: 
 

 

a) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo ficarão sujeitos a um período 
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de estágio probatório de três anos, durante o qual serão apurados os requisitos necessários 

para a aquisição da estabilidade; 

b) Durante o estágio probatório serão verificados os seguintes requisitos: idoneidade moral, 

disciplina, eficiência, aptidão, assiduidade e pontualidade; 

c) O não atendimento aos requisitos necessários implicará a instauração de processo de 

exoneração do servidor nomeado, que ficará a cargo de comissão nomeada pelo 

Corregedor-Geral do Ministério Público, resguardada a ampla defesa e o contraditório; 

d) Concluído o processo de exoneração, a comissão lançará seu parecer conclusivo e 

encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Justiça para decisão; 

e) Findo o estágio probatório será concedida progressão funcional ao servidor aprovado.   

 

42. O servidor é avaliado mediante os fatores antiguidade; profissional e desempenho. O 

fator antiguidade corresponde ao tempo de serviço prestado pelo servidor no Ministério 

Público do Estado de Goiás a contar da data de exercício da investidura  no cargo de 

carreira. Para a contagem de tempo não são excluídos os afastamentos em virtude de: 
 

a) Faltas ao serviço não abonadas; 

b) Licença por motivo de doença em pessoa da família; 

c) Tempo de serviço em outros órgãos ou entidades do serviço público; 

d) Pena de suspensão recebida durante o período de aquisição que antecede o processo de 

promoção; 

e) Licença para tratar de assuntos particulares.   

 

 

43. Assinale a alternativa que apresenta incorreção em face do disposto na Lei Estadual n.º 

10.460/1988: 

 

a) São deveres do funcionário assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade; 

b) Deve o funcionário obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente 

ilegais; 

c)  Cabe ao funcionário manter espírito de solidariedade, cooperação e lealdade para com 

os colegas de serviço, bem como guardar sigilo sobre os assuntos de natureza confidencial; 

d) È dever do funcionário residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições 
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inerentes ao seu cago, salvo autorização do Procurador-Geral de Justiça; 

e) Constitui dever do funcionário frequentar cursos de treinamento, aperfeiçoamento e 

especialização profissional legalmente instituídos. 
 

44. Tendo em conta o disposto na Lei Estadual n.º 10.460/1988, é incorreto afirmar:   

a) Comete transgressão disciplinar o funcionário que faz circular ou subscreve lista de 

donativo no recinto da repartição; 

b) O funcionário que deixar de pagar, com regularidade, as pensões a que esteja obrigado 

em virtude de decisão judicial incorre em transgressão disciplinar; 

c) As sanções civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras 

independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa; 

d) A absolvição criminal, por negativa da existência do fato ou da autoria, implica o 

afastamento da responsabilidade civil ou administrativa; 

e) A pena de repreensão, que poderá ser aplicada por escrito ou verbalmente, destina-se à 

punição de faltas de natureza leve. 

 

45. Considerando a Lei Estadual n.º 10.460/1988, assinale a alternativa incorreta: 

a) Sujeita-se à pena de demissão o servidor que cometer insubordinação grave em serviço; 

b) Comete falta grave o servidor que faltar à verdade no exercício de suas funções, por 

malícia ou má-fé; 

c) Sujeita-se à pena de suspensão o servidor que simular doença para esquivar-se do 

cumprimento da obrigação; 

d) A ação disciplinar referente às infrações puníveis com demissão, que não constituam 

crime, prescreve em 6 anos; 

e)  Havendo conveniência para o serviço, é possível a conversão da pena de suspensão em 

multa. 
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46. É função institucional do Ministério Público: 

a) Exercer o controle externo da atividade policial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas; 

b) Defender judicialmente os direitos individuais e interesses das populações 

financeiramente hipossuficientes; 

c) Promover representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos 

previstos na Constituição Federal; 

d) Promover a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados; 

e) Representar o Estado, judicial e extrajudicialmente, em caso de inércia da Procuradoria 

do Estado. 

 

47.  Marque 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 e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis; 

b) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional; 

c) É assegurada ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe 

elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

d) Ao membro do Ministério Público é assegurada a vitaliciedade, a inamovibilidade e a 

irredutibilidade de subsídio; 

e) É vedado ao membro do Ministério Público exercer, ainda que em disponibilidade, 

qualquer outra função pública.   

 

48.  Assinale a alternativa em que figuram, sequencialmente, órgão(s) auxiliar(es), órgão(s) 

de execução, órgão(s) de administração e órgão(s) de administração superior do Ministério 
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Público: 

a) Centros de Apoio Operacional, Colégio de Procuradores de Justiça,  Promotorias de 

Justiça, Corregedoria Geral do Ministério Público; 

b) Estagiários, Procuradoria-Geral de Justiça, Diretoria-Geral, Conselho Superior do 

Ministério Público; 

c) Escola Superior do Ministério Público, Promotorias de Justiça, Procuradores de Justiça, 

Colégio de Procuradores de Justiça; 

d) Órgãos de Assessoramento, Promotores de Justiça, Procuradorias de Justiça, 

Procurador-Geral de Justiça; 

e) Comissão de Concurso, Procuradores de Justiça, Procuradores de Justiça, Procuradoria-

Geral de Justiça.   

 

49. Na condição de órgão de execução, compete ao Conselho Superior do Ministério 

Público: 

a) Decidir sobre a vitaliciedade de membros do Ministério Público; 

b) Autorizar, por maioria absoluta de seus integrantes, que o Procurador-Geral de Justiça 

ajuíze ação civil de decretação de perda de cargo de membro do Ministério Público; 

c) Conhecer dos relatórios reservados elaborados pela Corregedoria Geral do Ministério 

Público, em inspeções realizadas nas Procuradorias de Justiça, recomendando as 

providências cabíveis; 

d)  Dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público; 

e)  Rever o arquivamento do inquérito civil, na forma da lei.    

 

 

 

50. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público: 

a)  Aplicar aos membros do Ministério Público as sanções de repreensão e suspensão; 
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b) Decidir sobre o afastamento membro do Ministério Público submetido a Processo 

Administrativo Disciplinar; 

c)  Verificar a obediência dos membros do Ministério Público às vedações a eles impostas e 

fiscalizar o cumprimento de seus deveres e atribuições; 

d)  Autorizar membro do Ministério Público a ausentar-se de sua Promotoria ou Procuradoria 

de Justiça, justificadamente, por até 05 (cinco) dias por semestre; 

e) Representar ao Presidente do Tribunal de Justiça para instauração de verificação de 

incapacidade física ou mental de magistrado ou serventuário de justiça. 
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  Atenção!!!    As (02) 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).    

 

 
QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
 

Questão n.º 1: 
 
                 

 Uma cidadã residente na zona rural de Guapó compareceu à Promotoria de 

Justiça e relatou que seu filho, com dez anos de idade, estaria há duas semanas 

sem estudar em razão de o veículo municipal responsável pelo transporte escolar 

estar sem combustível. Pediu providências, informando não ter sido atendida pela 

Secretaria Municipal de Educação. Na  mesma ocasião, a referida cidadã informou 

trabalhar como feirante e solicitou a atuação do Ministério Público para que pudesse 

receber determinada importância em dinheiro que um freguês lhe devia. 

 Na condição de Secretário Auxiliar e em observância às funções do Ministério 

Público do Estado de Goiás e às tarefas típicas de seu cargo, responda:    

a) Tais assuntos são afetos às funções do Ministério Público de Goiás? Justifique. 

b) O secretário auxiliar deveria realizar o atendimento de tal cidadã? Se sim, como 

deveria proceder? 

 
 
 
 

 

Questão nº 2: 
 
 
 

             Disserte sobre o papel do Ministério Público como mediador de conflitos. 
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REDAÇÃO 
 
 
 

        O Brasil, como membro do chamado BRICS, postula assento como membro do 

Conselho de Segurança da ONU. Discorra sobre a importância estratégica desse 

mecanismo informal, considerando que, embora não se trate de um bloco 

econômico ou uma instituição internacional, essa agremiação responde pela parcela 

de 1/5 do PIB mundial. 
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RASCUNHO 


