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CARGO – SECRETÁRIO AUXILIAR 

INSTRUÇÕES 

 Você receberá do fiscal: 

o o um caderno de questões da prova objetiva que contém 50 (cinquenta) questões de múltipla 

escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o o um caderno de questões da prova discursiva e de redação com 2 (duas) questões discursivas 

e uma proposta de redação; 

o o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; 

o o uma folha de respostas personalizada da prova discursiva e de redação. 

 Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões da prova objetiva e a 

paginação da discursiva estão corretas. 

 Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva, devendo controlar o 

tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas 

da prova objetiva e o preenchimento da folha de resposta da prova discursiva e de redação. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva após 3 (três) horas 

do início da prova. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas 

da prova objetiva e a folha de respostas das provas discursivas e de redação e retirar-se da sala. 

 Após o término da prova, entregue ao fiscal as folhas de respostas devidamente assinadas. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, fabricada de material transparente. 

 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em 

embalagem fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; 

receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de 

reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; 

máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 

 Você poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas somente na companhia de um fiscal. 

 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 

 

INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA E DE REDAÇÃO 

 Verifique se os seus dados estão corretos nas folhas de respostas. Caso haja algum dado incorreto, 

informe ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única 

alternativa. 

 As folhas de respostas não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas ou manchadas nem podem conter 

nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
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PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1 - O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático 

nos textos abaixo. 

“Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido  

Mas o bom negro e o branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro” (ANDRADE de Oswald.) 

 

“Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na 

língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens(...) (CEGALLA, Domingos 

Paschoal.) 

 

Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos : 

a) Condenam essa regra gramatical. 

b) Relativiza essa regra gramatical. 

c) Criticam a presença de regras na gramática. 

d) Afirmam que não há regras para o uso de pronomes 

e) Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 

 

2 - Quanto ao uso do SE, não é culto dizermos: 

a) Por aqui se vai ao Rio. 

b) Precisa-se de empregados. 

c) Conserta-se bonecas de louça 

d) Vive-se bem na Suíça. 

e) Ouviram-se gritos horríveis. 

 

3 - Assinale o item correto quanto a concordância verbal. 

a) Fazem quatro anos que não viajo. 

b) Batem quatro horas o relógio da matriz. 

c) Existem fatos que ainda não foram revelados. 

d) Sobra-lhe motivos para poder considerar-se uma pessoa feliz. 

e) Partirá amanhã tu, Ramiro e as crianças. 

 

4 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente pluralizadas. 

a) seniors, catalões, charlatães, líquenes 

b) cidadãos, auto-sugestões, juniores, projéteis  

c) ermitões, obras-prima, fósseis, salários-família 

d) sem-terras, joões-de-barros, gols, abaixos-assinados 

e) zíperes, pôsters, estêncis, aligátores 

 

5 - Assinale o item em que há erro de conjugação verbal em relação à norma culta da língua. 

a) Era necessário que o governo impusesse medidas  para baratear os produtos editoriais. 
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b) Seria desejável que a classe trabalhadora se entretivesse mais com a leitura de livros e 

revistas. 

c) Se o trabalhador dispor de adequadas bibliotecas, ter-se-á dado um importante passo para o 

desenvolvimento cultural do país. 

d) Era importante que se contradissesse, com as evidências disponíveis, a afirmação de que o 

trabalhador rejeita a leitura. 

e) Muitos ficarão satisfeitos quando nós propusermos a reformulação do projeto. 

 

6 - Complete as lacunas, usando adequadamente mas/mais/mal/mau: 

Pedro e João, _______ entraram em casa, perceberam que as coisas não estavam bem, pois sua 

irmã caçula escolhera um momento _________ para comunicar aos pais que iria viajar nas 

férias;  _________ seus dois irmãos deixaram os pais _______ sossegados quando disseram 

que a jovem iria com as primas e a tia. 

a) mal – mau – mas – mais  

b) mal – mal – mais – mais 

c) mau – mal – mais – mas 

d) mal – mau – mas – mas 

e) mau – mau – mas – mais. 

 

7 - Complete o período a seguir com uma das alternativas abaixo: 

“………. cinco parafusos dentro dessa caixinha, mas ………. quinze dias que procuro e não 

consigo achar”. 

a) Havia - fazem 

b) Tinha - fazem 

c) Tinha - faz 

d) haviam - faz 

e) Havia – faz 

 

8 - Marque a alternativa cuja flexão verbal esteja errada: 

a) Faz mais de cinco anos que estou esperando. 

b) Havia muitas pessoas estranhas na escola hoje. 

c) Houve muitas perguntas impertinentes. 

d) Há muitas formas de resolvermos essa questão. 

e) Houveram vezes que pensei em desistir. 

 

9 - Assinale a alternativa em que as formas verbais estão corretamente flexionadas. 

a) Os candidatos à eleição proporam medidas de ação social, mas esqueceram-nas  

b) Se o eleitor  prevesse que seus candidatos seriam desonestos, o que faria? 

c) De onde provêm as verbas aplicadas em ações sociais? Alguém as retém? 

d). Procuro aquele funcionário competente. Quando o ver, avise-me, por favor. 

e) Se a empresa prevesse que seus lucros seriam insuficientes, o que faria? 

 

10 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar. 

b) alteza, empreza, francesa, miudeza. 

c) cuscus, chimpanzé, encharcar, encher. 

d) incenso, abcesso, obsessão, Luís. 

e) chineza, marquês, garrucha, meretriz. 
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11 - “Agradeço.... Vossa Senhoria.... oportunidade para manifestar minha opinião....respeito.” 

a) à, a, à 

b) à, a, a 

c) a, a, à 

d) a, a, a 

e) à, à, a 

 

12 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo da crase é facultativo. 

a) Voltou à casa do juiz. 

b) Chegou às três horas. 

c) Voltou à minha casa. 

d) Devolveu as provas àquela aluna. 

e) Voltou às pressas. 

 

13 - Assinale a opção em que há concordância inadequada: 

a) De casa à escola é três quilômetros. 

b) A maioria dos conflitos foram resolvidos. 

c) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 

d) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. 

e) Nem uma nem outra questão é difícil. 

 

14 - Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma 

culta: 

a) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 

b) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha. 

c) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. 

d) Bateu três horas quando o entrevistador chegou. 

e) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. 

 

15 - Marque a alternativa cujo verbo da oração deve ser flexionado no plural: 

a) Organizou-se um evento em quatro dias. 

b) Pintou-se as calçadas de verde e amarelo para a Copa do Mundo. 

c) Faltava uma semana e um dia. 

d) Percebeu as brigas das crianças. 

e) Faz quatro anos que não bebo refrigerante. 
 

 

INFORMÁTICA 
 

16 - Com relação aos recursos de proteção de documento do Microsoft Word 2007, assinale 

com C as afirmações corretas e assinale com I as incorretas. 

( ) No caso de perda ou esquecimento da senha de abertura do arquivo, a senha de administrador 

do Windows permite abrir e substituir a senha do arquivo protegido. 

( ) Para retirar a senha de exibição/leitura do arquivo, deve-se inserir uma assinatura digital 

válida para remoção de senhas. 

( ) A proteção de edição de comentários e alterações controladas pode possuir uma senha 

diferente da senha de abertura de arquivo protegido. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
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a) C – I – I. 

b) I – C – I. 

c) C – C – I. 

d) I – I – C. 

e) I – C –C. 

 

17 - Acerca do modo de navegação anônima no navegador Google Chrome, na sua versão atual, 

assinale a alternativa correta. 

a) Todas as conexões utilizam o protocolo HTTPS. 

b) As páginas visitadas não são registradas no histórico de navegação. 

c) Apenas cookies de sites seguros são armazenados localmente. 

d) Os dados de usuário e senha não serão visíveis pelos sites acessados. 

e) A indicação de favoritos fica indisponível durante a navegação. 

 

18 – Considere as seguintes informações, referentes ao controle de alterações em um 

documento do Microsoft Word 2010. 

I – As alterações realizadas por diferentes revisores em um mesmo computador ficam 

associadas ao nome de utilizador que fez login no sistema. 

II – É possível exibir um documento sem a marcação das alterações realizadas, mesmo sem se 

aceitar definitivamente todas as alterações. 

III – Alterações realizadas em computadores diferentes sempre serão associadas a revisores 

diferentes. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas II. 

b) Apenas III. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II e III. 

 

19 - 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) relativa a toda tabela. 

b) relativa a cada coluna. 

c) relativa a cada linha. 

d) relativa a cada célula. 

e) relativa aos parágrafos de todo documento. 

 

20 - Assinale a assertiva correta a respeito da classificação de dados no Microsoft Excel. 

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. 
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MATEMÁTICA 
 

21 - Em certo concurso inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte, homens. Desses, 

apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi: 

a) 12; 

b) 15; 

c) 16; 

d) 18; 

e) 20. 

 

22 - Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala e, procurando em diversas lojas, 

achou a que queria por R$620,00. Felizmente, no fim de semana, a loja anunciou uma promoção 

oferecendo 20% de desconto em todos os produtos.  Assim, Dalva pode comprar sua televisão 

por: 

a) R$482,00; 

b) R$496,00; 

c) R$508,00; 

d) R$512,00; 

e) R$524,00. 

 

23 - Fernando teve três filhos em três anos seguidos. Quando ele fez 39 anos reparou que essa 

sua idade era igual à soma das idades dos seus três filhos. Nesse dia, o seu filho mais velho 

tinha: 

a) 12 anos; 

b) 13 anos; 

c) 14 anos; 

d) 15 anos; 

e) 16 anos. 

 

24 - João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Ele deve colocar esses 

relatórios em envelopes da seguinte forma: Todos os envelopes devem conter a mesma 

quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. 

Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é: 

a) 8; 

b) 9; 

c) 12; 

d) 16; 

e) 18. 

 

25 - Para o jantar comemorativo do aniversário de certa empresa, a equipe do restaurante 

preparou 18 mesas com 6 lugares cada uma e, na hora do jantar, 110 pessoas compareceram. 

É correto afirmar que: 

a) se todos sentaram em mesas completas, uma ficou vazia; 

b) se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 2 pessoas; 

c) se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 4 pessoas; 

d) todas as pessoas puderam ser acomodadas em menos de 17 mesas; 

e) duas pessoas não puderam sentar. 

 

26 - As meninas Ana, Beatriz e Carolina, filhas do professor (e goleiro nas horas vagas) João 

“Gatão”, vão receber de mesada uma quantia diretamente proporcional às suas médias no 
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primeiro semestre. As notas estão na tabela a seguir, lembrando que : Média = (Nota 1ºBi + 

Nota 2ºBi) / 2 

 
NOME NOTA            1º 

Bimestre 

NOTA            2º 

Bimestre 

ANA 8,5 5,5 

BEATRIZ 7,5 4,5 

CAROLINA 6,5 9,5 

 

Sabe-se que o professor João prometeu que a quantia total a ser repartida era de R$ 840,00. 

Assim, determinando o valor da diferença entre as quantias recebidas por Carolina e Beatriz, 

obtemos: 

a) R$ 80,00 

b) R$ 70,00       

c) R$ 60,00 

d) R$ 50,00 

e) R$ 40,00 

 

27 - Para evitar o desperdício de água potável em sua casa, o Sr. José construiu um sistema de 

captação de água das chuvas. Essa água será armazenada em uma cisterna cilíndrica cujas 

dimensões internas são três (3) metros de altura e dois (2) metros de diâmetro, conforme 

esquema na figura a seguir. 

  

  
 

Lembre-se que: 

V = π . R2. H    (para efeito de cálculo, adote : π = 3,14) 

Poucos dias após o término da construção da cisterna, quando ela ainda estava totalmente vazia, 

choveu dois dias seguidos, o que deixou o Sr. José muito contente, pois ele observou que: 

• no primeiro dia, o índice pluviométrico foi de 36 mm/m2, o que fez o nível da água na cisterna 

atingir a marca de 72 cm; 

• no segundo dia, o índice pluviométrico foi de 30 mm/m2. 

Considere que: 

• não foi retirada água da cisterna nesse período; 

• no interior da cisterna entrou apenas a água da chuva; 

• o índice pluviométrico e a altura da coluna de água na cisterna são grandezas diretamente 

proporcionais e; 

• cada 1 m3 equivale a 1000 L. 
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Sendo assim, o Sr. José determinou que o volume de água captado/armazenado na cisterna após 

esses dois dias de chuva foi de aproximadamente: 

 

a) 942 litros 

b)1840 litros 

c) 3140 litros 

d) 3960 litros 

e) 4145 litros 

 

28) Em um certo dia, o ônibus que sai da cidade A com destino à cidade C, passando pela cidade 

B, estava com seus 45 lugares totalmente ocupados. Sabe-se que alguns passageiros vão apenas 

até a cidade B e pagam por essa viagem R$ 13,00, enquanto os demais vão até o destino final, 

a cidade C, cujo preço da passagem é de R$ 20,00. Nesse dia, após conferir o valor total 

arrecadado com a venda dos bilhetes de passagem, o motorista anotou em sua planilha 

R$ 781,00. Diante dessas informações, pode-se dizer que o número de passageiros que 

desembarcaram na cidade C superou o número de passageiros que foram até a cidade B em: 

a) 10 

b) 11 

c) 15 

d) 17 

e) 20 

 

29) No Brasil, uma família de classe média joga fora, em média, 780g de alimentos por dia. 

Caso um milhão de famílias resolvessem reduzir esse desperdício pela metade, a comida 

economizada seria suficiente para alimentar 260 mil pessoas. Usando as informações citadas, 

pode-se dizer que uma pessoa poderia comer por dia, em quilogramas, aproximadamente: 

a) 2,0 

b) 1,5 

c) 1,0 

d) 0,7 

e) 0,5 

 

30) Os quatro funcionários de uma empresa fizeram um determinado número total de horas 

extras no último período. Sabe-se que André fez 1/5 desse total de horas, que Flávio fez o triplo 

das horas extras de André, que João fez 1/3 das horas extras que André fez e que Paulo, fez 5 

horas extras. Pode-se concluir, então, que o número de horas extras que Flávio fez nesse mês 

foi: 

a) 2,5 

b) 7,5 

c) 15,5 

d) 22,5 

e) 37,5 
 

HISTÓRIA 
 

31 - O coronelismo, fenômeno social e político típico da República Velha, embora suas 

raízes se encontrem no Império, foi decorrente da: 

a) promulgação da Constituição Republicana que institui a centralização administrativa, 

favorecendo nos Estados as fraudes eleitorais. 

b) supremacia política dos Estados da região sul - possuidores de maior poder econômico - cuja 
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força advinha da maior participação popular nas eleições. 

c) montagem de modernas instituições - autonomia estadual, voto universal - sobre estruturas 

arcaicas, baseadas na grande propriedade rural e nos interesses particulares. 

d) instituição da Comissão Verificadora de Poderes que possuía autonomia para determinar 

quem deveria ser diplomado deputado - reconhecendo os vitoriosos nas eleições. 

e) predominância do poder federal sobre o estadual, que possibilitava ao governo manipular a 

população local e garantir à oligarquia a elaboração das leis. 

 

32 - Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha, posicionando-se ao lado dos 

Aliados na Segunda Guerra Mundial. Em consequência dessa declaração de guerra, o Brasil 

organizou aproximadamente 25 mil soldados e enviou-os ao fronte italiano para derrotar tropas 

alemãs que defendiam posições em regiões montanhosas na Itália. Qual foi o motivo que levou 

o Brasil a declarar guerra a Alemanha? 

a) A ameaça americana de invadir o Brasil caso não declarasse guerra contra a Alemanha. 

b) O ataque de submarinos alemães contra navios mercantes brasileiros. 

c) O assassinato de um diplomata brasileiro por um general alemão na Itália. 

d) A eclosão da Intentona Integralista. 

e) A invasão do espaço aéreo brasileiro por aviões alemães. 

  

33 - Em relação à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) Teve uma participação decisiva durante o confronto naval que influenciou diretamente o 

resultado da guerra, dando a vitória aos países da Tríplice Aliança. Em troca da ajuda dada a 

estes países, o Brasil chefiou as reuniões do pós-guerra, como foi o caso do Tratado de Versalhes. 

b) A participação do Brasil contribuiu para o fornecimento de suprimentos agrícolas aos países 

da Tríplice Entente. Além disso, a economia brasileira passou por um grande processo de 

industrialização, figurando entre as principais potências capitalistas do mundo pós-guerra. 

c) O governo brasileiro participou timidamente da Primeira Guerra Mundial, ele ficou 

responsável pelo envio de navios para a defesa do Atlântico, caso houvesse ataques alemães, 

além do envio de suprimentos agrícolas e apoio médico aos países da Tríplice Entente. 

d) A Alemanha no ano de 1917 financiou a industrialização brasileira para conseguir seu apoio 

durante a Primeira Guerra Mundial. O governo do Presidente Venceslau Brás aceitou a ajuda 

econômica e no mesmo ano invadiu o território da França 

e) O Brasil teve um grande confronto com os japoneses na tentativa de conquistar o território 

do Império Austro-húngaro. Nessa disputa com os asiáticos, destacou-se a figura do militar 

brasileiro Carlos Prestes, que no controle do navio Encouraçado, trouxe a vitória para os aliados 

da Tríplice Entente. 

 

34 - Sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas, é incorreto afirmar: 

a) que foi implantado por Getúlio Vargas sob a justificativa de conter uma nova ameaça de 

golpe comunista no Brasil. 

b) que tomado por uma orientação socialista, o governo preocupava-se em obter o favor dos 

trabalhadores por meio de concessões e leis de amparo ao trabalhador. 

c) financiava o amplo desenvolvimento do setor industrial brasileiro, ao realizar uma política 

de industrialização por substituição de importações e com criação das indústrias de base. 

d) para dar ao novo regime uma aparência legal, Francisco Campos redigiu uma nova 

Constituição inspirada nas constituições fascistas italiana e polonesa. 

e) adotou o chamado “Estado de Compromisso”, onde foram criados mecanismos de controle 

e vias de negociação política responsáveis pelo surgimento de uma ampla frente de apoio a 
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Getúlio Vargas. 

 

35 - Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional cujo 

objetivo era realizar eleições diretas para a presidência da República? 

a)Emenda Tancredo Neves 

b)Lei Ulisses Guimarães 

c) Lei Antônio Carlos Magalhães. 

d)Emenda Paulo Maluf 

e) Emenda Dante de Oliveira  
 

 

GEOGRAFIA 
 

36 - No Estado de Goiás há importantes bacias hidrográficas do Brasil. Considerando a 

produção de energia, aquela que possui o maior número de usinas hidrelétricas é a Bacia do 

Rio: 

a) Araguaia 

b) Paranaíba  

c) Corumbá 

d) Tocantins 

e) São Francisco 

 

37 - Embora mais de trinta anos separem a época de Juscelino Kubitschek da de Fernando 

Henrique Cardoso, alguns aspectos da política empreendida entre os anos de 1994 e 2002 

recordam aquelas políticas. No entanto, também podem ser apontadas grandes diferenças entre 

as políticas adotadas por FHC, sendo uma delas 

a) a recuperação do chamado Estado do Bem-Estar social. 

b) a redução das medidas neoliberais, que eram uma das marcas de JK. 

c) o abandono dos programas de planejamento espacial. 

d) a redução das importações de bens que concorressem com os nacionais. 

e) o fato do papel do Estado deixar de ser central nos investimentos. 

 

38 -  Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, o processo de desconcentração 

da indústria brasileira se acelerou em decorrência do(a) 

a) política fiscal instituída sobretudo pelos estados do Sudeste, com maiores condições de impor 

aumentos fiscais, estimulando a transferência da indústria nacional para as demais regiões. 

b) processo de privatização, que restringiu a industrialização às atividades tradicionais de 

investimento, por meio da redução da intervenção do Estado na economia. 

c) elevado nível de escolaridade dos trabalhadores brasileiros, o que tornou o território nacional 

atraente, em sua totalidade, para investimentos nos setores industriais. 

d) política de desenvolvimento regional instituída pelo Estado, exemplificada pela criação da 

Zona Franca de Manaus. 

e) presença de sindicatos fortes nos estados das regiões Norte e Nordeste, o que expulsou o 

capital dessas regiões para estados e cidades tradicionalmente desindustrializados. 

 

39 - Considere as afirmações abaixo sobre o papel do Brasil na economia-mundo. 

I. Na década de 2010, o Brasil esteve entre as 10 maiores economias mundiais; o mesmo ocorre 

com a destacada participação do país no comércio internacional, que chegou a 10% do total 

mundial. 
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II. Considerando o comércio regional a participação do Brasil é significativa, principalmente 

com os países do Mercosul, devido aos inúmeros acordos no âmbito da integração no Cone Sul. 

III. Ao mesmo tempo em que o Brasil aumenta seu volume de exportações de produtos de 

commodities para a China, importa daquele país produtos com maior valor agregado, o que, 

para muitos, tem contribuído para o processo de desindustrialização do país. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e II. 

b) I 

c) II e III 

d) I e III 

e) III 

 

40 - Desde o fim da Guerra Fria, várias propostas de regionalização do mundo têm sido 

questionadas quanto à sua validade no mundo contemporâneo. A proposta que regionaliza o 

mundo entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, por exemplo, é questionada pois 

a) desde a década de 1990, cresceram muito as diferenças econômicas entre os países que 

constituíam o grupo dos subdesenvolvidos. 

b) a noção de desenvolvimento foi modificada pelo critério ecológico, privilegiando os países 

pobres com áreas naturais preservadas. 

c) somente a comparação com os países socialistas permitia a distinção das condições de 

desenvolvimento entre diferentes nações. 

d) as sucessivas crises econômicas mundiais, desde 2000, fizeram com que muitos países 

desenvolvidos empobrecessem. 

e) a difusão tecnológica tornou pequena a distância nos níveis de desenvolvimento entre países 

de renda alta, média e baixa. 

 
ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

41 - Acerca da lei estadual que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Ministério 

Público de Goiás, Lei no 14.810/2004, assinale a alternativa que apresenta um direito previsto 

para os referidos servidores no estatuto funcional vigente. 

a) Gratificação de Incentivo Funcional (GIF) no percentual de 10% sobre o vencimento-base 

para o diploma de graduação, desde que o título não corresponda a requisito obrigatório para 

ingresso no cargo. 

b) Progressão funcional para a referência superior da classe de seu cargo, respeitado o número 

máximo de vagas estabelecido na referida lei, desde que tenha, no mínimo, dois anos na 

referência atual e haja obtido o quantitativo mínimo de pontos previsto para os seus fatores de 

avaliação. 

c) Promoção à classe imediatamente superior à atual, exigindo-se, além dos requisitos para a 

progressão, a estabilidade do servidor, não exigível esta para a progressão. 

d) Férias anuais de 30 dias consecutivos, podendo, a pedido do servidor e a critério da 

administração, ser gozada em até 3 períodos, de, no mínimo, 10 dias cada um deles. 

e) Adicional de periculosidade ou de insalubridade, ambos nos mesmos percentuais, de 10, 15 e 

20 sobre o vencimento de seu cargo efetivo, conforme, respectivamente, os graus mínimo, 

médio e máximo. 

 

42 - A lei do plano de cargos dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, Lei nº 

14.810/2004, discrimina as garantias para o afastamento de servidores eleitos em diretoria de 



           CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SECRETÁRIO AUXILIAR 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CACHOEIRA DOURADA 

12 

entidade sindical representativa da classe. Considerando hipotética entidade com 2.000 

associados, assinale a alternativa que está de acordo com a redação vigente da lei. 

a) O(s) servidor(es) que vier(em) a ser liberado(s) não terá/terão nenhum prejuízo nas suas 

remunerações e demais direitos que já possua(m) à data do afastamento ou a que possa(m) 

concorrer. 

b) Serão liberados até dois servidores. 

c) O(s) servidor(es) que vier(em) a ser liberado(s) não terá/terão nenhum prejuízo nas suas 

remunerações e demais direitos que já possua(m) à data do afastamento, mas somente 

poderá/poderão concorrer às progressões (e não promoções), e desde que por antiguidade. 

d) Serão liberados 3 servidores. 

e) O(s) servidor(es) que vier(em) a ser liberado(s) não terá/terão nenhum prejuízo nas suas 

remunerações e demais direitos que já possua(m) à data do afastamento, e poderá/poderão 

concorrer às progressões e promoções, mas somente por antiguidade. 

 

43 - Assinale a alternativa em que se apresenta o órgão ou a autoridade do MP-GO que detém 

a competência expressa de promover a aproximação, participação e o fortalecimento da 

sociedade civil no acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas. 

a) O subprocurador-geral de justiça para assuntos institucionais 

b) As promotorias de justiça 

c) O Conselho Superior 

d) O procurador-geral de justiça 

e).Os centros de apoio operacional 

 

44 -  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. 

 

45 - 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. 

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.  

 

46 - 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.  
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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.  

 

47 - 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 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.  

  

48 - Sobre o Ministério Público na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

assinale a alternativa CORRETA:  
a) O Ministério Público é instituição temporária, 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 paridade com o Poder Judiciário, a 

indivisibilidade e a independência funcional.  
c) Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 

observado o disposto no art. 169 da Constituição da República, propor ao Poder Legislativo a 

criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de 

provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre 

sua organização e funcionamento.  

d) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária independentemente dos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.  
e) Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os 

limites estipulados na forma do § 3o do art. 127 da Constituição da República, o Poder 

Judiciário procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária 

anual. 

 

49 - 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 
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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. 

 

50 - 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) Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, ainda que seja como acionista, 

cotista ou comanditário;  

c) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ilícito;  

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; 
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Atenção!!!    As (02) duas respostas 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 
 

1 – Tramita na Promotoria de Justiça de Natividade do Sul inquérito civil que visa apurar 

eventual prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo do Município.  Na portaria foi 

determinada a seguinte providência: “Oficie-se à Câmara Municipal de Natividade do Sul, 

requisitando a remessa ao Ministério Público, no prazo de 15 dias, das seguintes informações: 

1) relação de todos os servidores públicos comissionados, com a indicação dos cargos 

ocupados e o encaminhamento de cópias dos respectivos atos de nomeação (decreto, portaria 

e/ou outros); 2) relação dos servidores públicos contratados de forma precária, sem concurso 

público (contratos temporários, artigo 37, IX, da Constituição Federal)”. 

  Diante destas informações, como Secretário(a) Auxiliar, elabore a peça 

adequada, com fundamento no artigo 47, inciso I, alínea b, da Lei Complementar nº 25/98, 

atentando-se para a adequação vocabular, poder de síntese, coesão de ideias e estrutura técnica 

do documento. 

  ATENÇÃO: NÃO coloque nome, assinatura ou sinal identificador. Utilize a 

data de hoje e ao final insira “Promotor de Justiça”. 

Máximo de 15(quinze) linhas 

 

2 – Mário Lúcio dirigiu-se até a Promotoria de Justiça de Santo Amaro, a fim de buscar a 

intervenção do Ministério Público para solucionar um conflito com seu vizinho. Segundo o 

cidadão, o Sr. Alencar Bustamante estaria ampliando sua varanda e abrindo janelas a uma 

distância de apenas 10 centímetros de sua propriedade, em evidente descompasso com a 

legislação de postura, que estabelece um distanciamento mínimo de um metro e meio do terreno 

vizinho, nos termos do artigo 1301 do Código Civil. Após ouvi-lo, o Secretário da Promotoria 

orientou o cidadão a procurar um advogado, haja vista que o Ministério Público não poderia 

intervir no problema relatado. 

Pergunta-se: Foi correto o procedimento adotado pelo Secretário? Justifique 

Máximo de 15(quinze) linhas 
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REDAÇÃO 

 

  Disserte sobre o seguinte tema: POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ATUAR DIRETAMENTE COMO AGENTE 

TRANSFORMADOR DA REALIDADE SOCIAL  
   

Máximo de 30 (trinta) linhas 

 


