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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Utilize o texto a seguir para a resolução das questões 1 a 3. 

 
A OUTRA NOITE 

 
 
          Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, 

tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até 

Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de 

Lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, 

enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

 Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para 

voltar-se para mim: 

 – O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar 

lá em cima? 

 Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra - 

pura, perfeita e linda. 

 – Mas, que coisa... 

 Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois 

continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava 

em outra coisa. 

 – Ora, sim senhor... 

 E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um "boa noite" e um "muito 

obrigado ao senhor" tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um 

presente de rei. 

 
(Rubem Braga, Ai, Copacabana, disponível em 
http://biscoitocafeenovela.blogspot.com.br/2014/09/sessao-leitura-outra-noite-rubem-
braga.html. Acesso em 14/01/2018) 
 

 

1) É possível inferir corretamente do texto apresentado que a fala do autor despertou 

no motorista de táxi uma reação que pode ser tida como: 

a) Pessimista e triste, o que pode ser depreendido da redução da velocidade com que 

conduzia o veículo. 

b) Indiferente a ponto de representar uma incógnita para o autor, que não conseguia decifrar 

se “pensava em outra coisa”. 

c) Reflexiva e sonhadora, o que é demonstrado, dentre outros elementos, pela conclusão do 

texto: “como se eu lhe tivesse feito um presente de rei”. 
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d) Cética, já que “chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado”, o que 

demonstra a falta credibilidade em relação às palavras do autor. 

e) Sarcástica, que é extraída da sua fala: “– Mas, que coisa...” e evidenciada pelo uso das 

reticências.  

2) Quanto ao gênero, o texto sob análise apresenta características de: 

a) Uma crônica. 

b) Uma fábula. 

c) Um artigo. 

d) Um ensaio. 

e) Nenhuma das alternativas. 

3) Marque a alternativa que não corresponde a um sinônimo da palavra “veementes”: 

a) Animados. 

b) Fortes. 

c) Entusiasmados. 

d) Encarecidos. 

e) Apáticos. 

 

(disponível em https://tirasarmandinho.tumblr.com/search/parab%C3%A9ns acesso em 14/01/2018)  

 

4) O emprego de “parabéns” na tirinha acima é um exemplo de: 

a) Substantivo. 

b) Interjeição. 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/search/parab%C3%A9ns
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c) Adjetivo. 

d) Preposição. 

e) Partícula expletiva. 

5) Indique, dentre as alternativas que seguem, aquela em que as regras referentes à 

regência verbal foram desobedecidas: 

a) O aluno esqueceu a sua lição em casa em casa. 

b) Augusto lembrou os momentos felizes da sua infância. 

c) Pedro obedeceu aos apelos do seu avô. 

d) Esqueci-me o seu rosto. 

e) Aquele era o cargo a que aspirava. 

6) Analise as frases abaixo elencadas: 

I – Assim como os humanos, chimpanzés também ______ em conflitos. 

II – Você pode _____ os seus pertences naquele armário _____ uns dias. 

III – Eu o ______ sempre que toco nesse assunto. 

Preenchem adequadamente as lacunas, respectivamente: 

a) Intervém – por – por – magoo. 

b) Intervêm – pôr – por – magôo. 

c) Intervem – pôr – pôr – magôo. 

d) Intervém – por – por – magôo. 

e) Intervêm – pôr – por – magoo. 

7 - A palavra pároco tem acento gráfico pela mesma razão que o vocábulo 

 a) após.  

 b) mágica. 

 c) aquém. 
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 d) mantém. 

 e) jiló. 

8 - Assinale os pronomes de tratamento adequados para as seguintes autoridades:  

I – Papa 

II- Delegado de Polícia  

III – Reitor 

IV – Vereador   

 a)  Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria. 

 b)  Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade. 

 c)  Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade. 

 d) Vossa Excelência Reverendíssima; Vossa Excelência; Vossa Eminência, Vossa 

Senhoria. 

 e) Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Graça, Vossa Beatitude. 

9 - Elas estavam ____ cansadas quando chegaram ____ dormitório. Assinale a 

alternativa que completa esse enunciado de acordo com a norma culta. 

 a) meias – ao 

 b) meia – no 

 c) meio – ao 

 d) meia – no 

 e) meio - no 

10 - Assinale a alternativa em que a frase abaixo está pontuada corretamente: 

 a) Inácio, o Promotor de Justiça da Comarca de São Miguel do Araguaia, foi designado, 

para atuar no processo. 

 b) Inácio o Promotor de Justiça da Comarca de São Miguel do Araguaia, foi designado para 

atuar no processo. 
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c) Inácio, o Promotor de Justiça da Comarca de São Miguel do Araguaia, foi designado para 

atuar no processo. 

d) Inácio, o Promotor de Justiça, da Comarca de São Miguel do Araguaia foi designado para 

atuar no processo. 

e) Inácio, o Promotor de Justiça da Comarca, de São Miguel do Araguaia, foi designado, 

para atuar no processo. 

11- Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

frases. 

___________ situações delicadas envolvendo a situação carcerária no Brasil. Esse assunto 

chega ________ autoridades para tomarem ______ providências cabíveis, mas quase 

sempre não é tratado com a devida prioridade. 

a) As … as … as. 

 b)   Há … às … as.  

 c)   Há … as … às. 

 d)   Às … as … às. 

 e)   As … hás … as. 

12- Complete as sentenças: 

1)  Falamos......................... direitos das crianças e adolescentes. 

2)  O ônibus parou..........................dois quilômetros da sede. 

3)  O trabalhador parou.........................meia hora. 

4)  Corremos.................... cinco quilômetros para chegar em casa.   

 a) há cerca dos – a cerca de – cerca de – acerca de.   

 b) cerca dos – há cerca de – acerca de – a cerca de.   

 c) acerca dos  – a cerca de – há cerca de – cerca de.   

 d) a cerca dos – cerca de – acerca de – há cerca de.   

 e) acerca dos – há cerca de – cerca de – acerca de.   
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13) Assinale a alternativa de vocábulo corretamente acentuado: 

a) hífen  

b) ítem 

c) itens 

d) ritmo 

e) todas as anteriores. 

14) Assinale a alternativa de vocábulo incorretamente acentuado 

a) ideia 

b) plateia 

c) europeia 

d) alcateia 

e) geléia  

15 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam com a grafia CORRETA: 

a) pretenção – sociedade 

b) trouxa – indentidade 

c) ínterim - diligência  

d) excessão – corrupção   

e) difragar - juventude 

  

MATEMÁTICA 

 

16)  Considere a seguinte situação hipotética:  
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    Quando Juliana nasceu, sua mãe estava com 32 anos de idade. No ano de 2018, no 

aniversário de Juliana, esta constatou que somando o triplo da sua idade à idade de sua 

mãe, ambas consideradas naquela data, obteria o total de 92 anos. 

Com base nos dados informados, é correto afirmar que Juliana nasceu no ano de:  

a) 1998. 

b) 2000. 

c) 2003. 

d) 2005. 

e) 2006. 

17)  Os amigos Alberto, Bernardo e Carlos, após realizarem conjuntamente diversas 

apostas, foram contemplados com um prêmio de loteria. No momento do 

recebimento, a divisão do valor se deu da seguinte forma: 

 - Alberto recebeu 9/20 do prêmio. 

 - Bernardo recebeu 35% do prêmio. 

 - Carlos recebeu os R$ 42.000,00 que restavam do prêmio.  

 Nas condições acima expostas, é correto afirmar que:  

a) Alberto recebeu R$ 82.000,00 e Bernardo recebeu R$ 62.000,00. 

b) Alberto recebeu R$ 94.500,00 e Bernardo recebeu R$ 73.500,00. 

c) Alberto recebeu R$ 27.000,00 e Bernardo recebeu R$ 56.000,00. 

d) O valor do prêmio total é de R$ 220.000,00. 

e) O valor do prêmio total é de R$ 420.000,00. 

18)  Os funcionários de uma cafeteria combinaram que as gorjetas do dia,  no valor 

total de R$ 120,00 – dadas por 30 clientes – seriam divididas de forma diretamente 

proporcional ao número de clientes atendidos por cada um. Se os funcionários A, B, C 

e D atenderam 4, 5, 6 e 15 clientes, respectivamente, as suas gorjetas foram de:   

a) R$ 10,00, R$ 25,00, R$ 35,00 e R$ 50,00. 

b) R$ 12,00, R$ 18,00, R$ 42,00 e R$ 48,00. 
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c) R$ 16,00, R$ 20,00, R$ 24,00 e R$ 60,00. 

d) R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00 e R$ 60,00. 

e) R$ 60,00, R$ 42,00, R$ 14,00 e R$ 8,00. 

19) Três pessoas decidiram caminhar no parque. Elas saíram às 9 horas, do mesmo 

ponto de partida. Considerando que elas levam, respectivamente, 10, 12 e 15 minutos 

para dar uma volta completa na pista, pode-se afirmar com correção que elas se 

encontrarão novamente às: 

a) 9h30min. 

b) 9h37min. 

c) 9h45min. 

d) 10h. 

e) 11h15min. 

20) Em certa corrida inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte, homens. 

Desses, apenas a quarta parte completou a prova. O número de homens que 

completou a prova foi:  

a) 12;  

b) 15; 

 c)  16;  

 d)  18;  

 e)  20. 

21) Em um mercado, um pacote de 250g de farinha de trigo custa R$ 3,60. Se você 

pretende comprar 2kg desse produto, o valor a ser pago é de  

 a) R$ 14,40.  

 b) R$ 18,00.  

 c) R$ 21,60. 

 d) R$ 25,20.  

 e) R$ 28,80 
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22) A média, em Geografia, de um aluno foi 6,5. Nas quatro notas que recebeu em seu 

boletim, a cada bimestre sua nota aumentava um ponto. É correto afirmar que no 

quarto bimestre sua nota foi 

 a) 7,0 

 b) 7,5. 

 c) 8,0. 

 d) 8,5. 

 e) 9,0  

23) A taxa de juros de 12% ao bimestre no regime dos juros simples tem a taxa 

proporcional anual igual a:  

 a) 60% a.a.  

 b) 97,38% a.a.  

 c) 72% a.a.  

 d)  81.57% a.a. 

 e) nenhuma das anteriores 

24) O Centro de Apoio Criminal solicitou à Promotoria de São Miguel do Araguaia um 

relatório acerca do trabalho realizado na localidade em relação aos Inquéritos 

concluídos. Em resposta, o Promotor informou que foram 200 inquéritos concluídos 

no ano de 2017; 44% relativo aos crimes contra o patrimônio; 36% relativo aos crimes 

de tráfico de drogas; 20% relativo aos crimes contra a vida, assim, em números, 

temos: 

a) 44 crimes contra o patrimônio; 72 crimes de tráfico de drogas; 40 crimes contra a 

vida. 

b) 88 crimes contra o patrimônio; 72 crimes de tráfico de drogas; 40 crimes contra a 

vida. 

c) 80 crimes contra o patrimônio; 76 crimes de tráfico de drogas; 40 crimes contra a 

vida. 
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d) 88 crimes contra o patrimônio; 76 crimes de tráfico de drogas; 40 crimes contra a 

vida. 

e) 44 crimes contra o patrimônio; 79 crimes de tráfico de drogas; 40 crimes contra a 

vida.  

25) O Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos solicitou à Promotoria de 

São Miguel do Araguaia um relatório acerca do trabalho realizado com os presos da 

região. Em resposta, o Promotor de Justiça informou que criou um projeto de 

ressocialização para os presos e presas que estava em andamento. Informou que 33% 

do projeto tinha sido terminado em novembro de 2017, 40% em dezembro, faltando, 

apenas 27% em janeiro. Diante de tais informações, assinale a alternativa correta: 

a) 33% de 150 é: 50,00 

b) 33% de 45 é: 15,00 

c) 33% de 33 é : 10,00 

d) 33% de 40 é: 13,2  

e) 33% de 50 é: 16,00 

 

HISTÓRIA DO BRASIL 

 

26) Analise as proposições listadas abaixo e aponte aquela que possui informação 

correta a respeito da Revolução de 1817: 

a) Conhecida como Revolução Pernambucana, foi marcada por um intenso 

descontentamento popular diante da desigualdade regional verificada após o retorno da 

Coroa para o Brasil. Embora os relatos históricos apontem a existência de pesados 

impostos neste período, tal fator não contribuiu para a eclosão do movimento. 

b) A revolução de 1817 não ficou restrita a Pernambuco, se expandindo para outras áreas 

do Nordeste. O desfavorecimento regional, acompanhado de um intenso antilusitanismo, foi 

o denominador comum desta espécie de revolta geral. 

c) A revolução de 1817 abarcou as mais diversas camadas da população, como militares, 

proprietários rurais, juízes, artesãos e comerciantes. Os sacerdotes, no entanto, não 

participaram da Revolução, haja vista a indissociável relação existente entre Igreja Católica 

e Estado no aludido contexto histórico. 
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d) Uma das suas características marcantes foi a uniformidade de pretensões, uma vez que 

todos os grupos lutavam pelos mesmos objetivos. 

e) Após a tomada de Recife pelos revolucionários houve a implantação de um governo 

provisório baseado em uma espécie de “lei orgânica”, que estabeleceu a tolerância religiosa 

e a igualdade de direitos, inclusive dos escravos, o que representou importante avanço rumo 

à abolição da escravatura. 

27)  A Constituição Política do Império do Brasil, de 1824, inaugurou o histórico das 

Constituições brasileiras e foi, dentre todas, a que teve maior duração. Sobre a 

referida carta constitucional, julgue os itens que seguem: 

I – Foi outorgada por uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, com ideais 

marcadamente liberais, convocada por Dom Pedro I. 

II – Reconheceu quatro Poderes Políticos, a saber: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, 

o Poder Executivo e o Poder Judicial. 

III – Consagrou como a Religião Oficial do Império a Católica Apostólica Romana. As 

demais religiões eram permitidas, desde que os respectivos cultos fossem realizados de 

forma particular ou doméstica, sem exteriorização da manifestação externa de templos. 

IV – Foi marcada por um governo monárquico, hereditário e constitucional.   

É correto afirmar que: 

a) Apenas I e II são verdadeiras. 

b) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 

c) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

d) Apenas III e IV são verdadeiras. 

e) Apenas IV é verdadeira.  

28)  Com relação à ditadura militar brasileira, que teve início em 1964, identifique 

as afirmativas a seguir como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ):   

(  ) O regime militar adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentista e de apoio ao 

comunismo. A ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970, com o 

chamado "milagre econômico", no mesmo momento em que o regime censurava todos os 

meios de comunicação do país e torturava e exilava dissidentes. 
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(  ) O período foi marcado por significativo desenvolvimento econômico, que ficou 

conhecido como “milagre brasileiro". 

(  ) A publicação dos atos institucionais foi um forma de legitimar rapidamente as 

medidas do governo. Entre os atos publicados no período, o AI-5 concedia ao presidente 

da República plenos poderes, como o direito de cassar mandados . 

a)  V - F - V. 

b)  V - V - F. 

c)  F - F - V. 

d)  F - V - V. 

e)  V - F - F. 

29) "Diretas Já" foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a 

retomada das eleições diretas ao cargo de Presidente da República no Brasil. O 

movimento começou em maio de 1983 e foi até 1984, tendo mobilizado milhões de 

pessoas em comícios e passeatas. Em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional 

das eleições diretas foi colocada em votação. Porém, para a desilusão do povo 

brasileiro, ela não foi aprovada e em 15 de janeiro de 1985, ocorreram eleições 

indiretas, sendo eleito o primeiro presidente civil após o regime de Ditadura Militar 

(1964-1985), que foi: 

Assinale a alternativa CORRETA:   

 a) Tancredo Neves.   

 b) Fernando Collor de Melo.   

 c) João Figueiredo.   

 d) Fernando Henrique Cardoso   

 e) Itamar Franco.   

30 – Acerca da história do nosso país, é incorreto afirmar:  

 

a) Após o período militarista iniciado com o Golpe de 1964, o processo de 

redemocratização teve início no governo do general João Baptista Figueiredo, com a anistia 

aos acusados por crimes políticos;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Baptista_Figueiredo
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b) Em 1984, o País mobilizou-se na campanha pelas "Diretas Já". A partir do governo 

Ernesto Geisel, entre 1974 e 1979, a crise econômica do país e as dificuldades do regime 

militar agravam-se. A alta do petróleo e das taxas de juros internacionais desequilibra o 

balanço brasileiro de pagamentos e eleva a inflação. Além disso, compromete o modelo de 

crescimento econômico, baseado em financiamentos externos. Apesar do encarecimento 

dos empréstimos e do crescimento acelerado da dívida externa, o governo não interrompe o 

ciclo de expansão econômica do começo dos anos 70 e mantém os programas oficiais e os 

incentivos aos projetos privados. Ainda assim, o desenvolvimento industrial é afetado e o 

desemprego aumenta.    

c) Em 25 de janeiro de 1984, o cenário é a Praça da Sé, no centro da cidade de São 

Paulo. Marcado para o dia do aniversário da cidade de São Paulo, o primeiro grande 

comício da campanha por eleições diretas para presidente foi organizado por Franco 

Montoro, governador paulista. Participaram também diversos partidos políticos de oposição, 

além de lideranças sindicais, civis e estudantis.   

d) Em 15 de janeiro de 1985, o governador de Minas Gerais Tancredo Neves foi eleito 

Presidente da República pelo Colégio Eleitoral, com José Sarney como vice-presidente.   

e) Tancredo Neves assumiu a Presidência no dia 15 de março, dando fim a 21 anos de 

ditadura militar no Brasil. Mas a redemocratização só foi completa com a promulgação da 

Constituição de 1988. 

GEOGRAFIA 

 

31) Os pontos cardeais são pontos de orientação no espaço terrestre determinados 

pela posição do sol. Setentrional e Meridional são denominações que também são 

utilizadas para designar: 

a) Norte e Sul. 

b) Leste e Oeste. 

c) Norte e Leste. 

d) Sul e Oeste. 

e) Sudeste e Noroeste. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diretas_J%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_da_S%C3%A9_%28S%C3%A3o_Paulo%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarney
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32)  De acordo com a regionalização proposta por Milton Santos e Maria Laura 

Silveira, que dividiu o território brasileiro em quatro regiões, a região concentrada 

possui como principal característica: 

a) O meio técnico-científico-informacional de forma mais intensiva. 

b) A baixa densidade demográfica. 

c) A agricultura pouco mecanizada. 

d) O elevado número de bacias hidrográficas. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores.    

 

33 - A característica fundamental é que ele não é mais somente um agricultor ou um 

pecuarista: ele combina atividades agropecuárias com outras atividades não 

agrícolas dentro ou fora de seu estabelecimento, tanto nos ramos tradicionais urbano-

industriais como nas novas atividades que vêm se desenvolvendo no meio rural, 

como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de serviços 

pessoais. Essa nova forma de organização social do trabalho é denominada: 

 a)  Terceirização.  

 b) Agronegócio. 

 c) Grilhagem. 

 d) Parceria 

 e) Cooperativismo. 

34 - Com relação à expectativa de vida dos brasileiros, os recenseamentos do IBGE 

comprovam que, nos últimos anos, verificou-se 

 a) aumento progressivo. 

 b) estagnação relativa. 

 c) desaceleração abrupta. 

 d) retrocesso significativo 

 e) retrocesso social 
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35 – São Pontos Subcolaterais: 

a) ENE:  leste-nordeste 

b) ESE: leste-nordeste 

c) SSE: sul-sudeste 

d) NNE: norte-nordeste 

e) Todas as anteriores. 
 

INFORMÁTICA 

 

36)  Analise as seguintes alternativas e assinale a INCORRETA:  

 

a) Site Web (ou sítio Web) é um conjunto de páginas web, isto é, de hipertextos 

acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na internet.  

b) URL se refere à ligação dinâmica provida em uma página Web, por meio da qual se 

pode acessar partes da página interligadas em hipertexto e até mesmo outras páginas na 

WWW.  

c) HTTP é a mais importante fonte de divulgação e de consulta sobre as informações 

disponibilizadas na internet, sob a forma de textos, fotos, vídeos, entre outros.   

d) O streaming é uma ferramenta de busca, que possui opções avançadas que 

permitem refinar a pesquisa a qualquer uma das palavras, todas as palavras ou até sem 

uma palavra digitada pelo usuário. 

e) Nenhuma das anteriores   

 

37 - Utilizando o aplicativo LibreOffice Writer, em português, responda qual a 

assertiva possui a tecla de atalho correta para o comando desejado: 

a) Ctrl + Enter é a tecla de atalho utilizada para inserir uma quebra de página. 

b) Crtl + A é a tecla de atalho utilizada para o comando Abrir. 

c) Ctrl + X é a tecla de atalho utilizada para recuperar parte de um texto   apagado. 

d) Ctrl + L é a tecla de atalho utilizada para localizar e substituir elementos de um texto. 

e) Control+Shift+Z é a tecla de atalho utilizada para realizar a cópia de um texto. 

38) Ao utilizar a internet o usuário consegue acessar diversos sites através da 

inserção de endereços alfabéticos, que, via de regra, são de fácil memorização por 

remeterem à empresa, instituição, pessoa ou conteúdo buscado, por exemplo: 

www.mpgo.mp.br e www.google.com.  
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O serviço que permite que a busca se dê da forma descrita, responsável por traduzir nomes 

de domínios alfabéticos em endereços de IP, é: 

a) DNS. 

b) IMAP. 

c) HTTP. 

d) HTTPS. 

e) Backdoor. 

39) As teclas de atalho são ferramentas capazes de conferir maior velocidade no 

desempenho de tarefas, posto que permitem a realização de comandos através de 

uma tecla ou da combinação de teclas do teclado, funcionado como alternativas ao 

uso do mouse.  

Para ter acesso ao “Menu Iniciar”, no sistema operacional Windows XP, o usuário 

deve pressionar: 

a) F3. 

b) Alt + Enter. 

c) Shift + Enter. 

d) Crtl + Home. 

e) Crtl + Esc. 

40) Na mesma palavra, foram utilizados vários recursos dos aplicativos clássicos 

(Microsoft Office e BrOffice) para edição de textos. Assinale a alternativa que 

apresenta os efeitos de fonte que foram aplicados, de cima para baixo: 

 

 

a) Sublinhado - subscrito - tachado  

b) Tachado - sobrescrito - sublinhado  

c) Tachado - subscrito - sublinhado  
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d) Sublinhado - sobrescrito - tachado  

e) Tachado – sublinhado – negritado 
 

LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

41)  À luz do atual perfil constitucional do Ministério Público, é verdadeiro assegurar 

que aos respectivos membros não é vedado: 

a)  Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas 
processuais e exercer a advocacia. 

b)  Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério. 

c)  Exercer atividade político-partidária e receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 
previstas em lei. 

d)  Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei. 

e)  Participar de sociedade comercial, na forma da lei.  

42) No tocante à autonomia do Ministério Público, conforme disciplina constante da 

Lei Complementar Estadual nº 25, de 06 de julho de 1988, é correto afirmar que: 

a) Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas instalações privativas nos edifícios 

onde exerçam suas funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, cabendo, neste 

caso, a respectiva administração ao Poder Judiciário. 

b) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio do 

Procurador-Geral de Justiça, diretamente ao Poder Legislativo, que a submeterá ao 

Governador do Estado. 

c) Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte 

de cada mês, permitida a vinculação a despesas específicas, desde que devidamente 

fundamentada e no interesse da instituição. 

d) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério 

Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos 
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próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle 

externo e pelo sistema de controle interno efetivado pelas superintendências administrativa, 

de finanças, de planejamento e coordenação, além de auditoria interna, mediante comissão 

integrada por servidores efetivos do quadro da carreira da instituição. 

e) Cabe ao Ministério Publico efetuar diretamente, mediante atos próprios de gestão, a 

criação e a extinção de seus cargos e de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o 

reajuste dos vencimentos e vantagens dos seus membros e de seus servidores.  

43)  Acerca do regime disciplinar constante do Estatuto dos Servidores Civis do 

Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/1988) e das penalidades previstas no referido 

diploma, é incorreto afirmar que: 

a)  É extinta a punibilidade das transgressões disciplinares definidas na lei nos casos de 

prescrição da ação disciplinar e de óbito do funcionário indiciado ou acusado. 

b)  A extinção da punibilidade das transgressões disciplinares definidas na lei será 

reconhecida e declarada de ofício pela autoridade instauradora. 

c)  Entende-se por contumácia a prática, no período de 5 (cinco) anos consecutivos, contado 

da data da primeira transgressão, de 3 (três) ou mais transgressões disciplinares pelas 

quais o servidor tenha sido efetivamente punido. 

d)  Havendo colaboração efetiva do acusado para a descoberta ou apuração do ato 

infracional e de sua autoria, a autoridade julgadora, mediante decisão fundamentada, 

poderá reduzir ou até mesmo excluir as multas previstas no Estatuto. 

e)  A pena de repreensão, que será sempre aplicada por escrito e deverá constar do 

assentamento individual do servidor, destina-se à punição de faltas de natureza leve. 

44)  Analise as proposições que seguem: 

I - O servidor fará jus, anualmente, a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o 

máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em 

que haja legislação específica. 

II - As férias poderão, a pedido do servidor e a critério da Administração, ser fracionadas em 

períodos não inferiores a 10 (dez) dias, devendo ser requeridas com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias. 
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III - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa 

ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por 

mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. 

IV - É vedado levar à conta de férias qualquer falta injustificada ao serviço. 

   Em consonância com o disposto no Plano de Carreira dos Servidores do Ministério 

Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 14.810, de 1º de julho de 2004) acerca das 

férias, é possível afirmar acertadamente que: 

a) Todas as assertivas estão incorretas. 

b) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas. 

c) Somente as assertivas II e III estão corretas. 

d) Somente as assertivas I e IV estão corretas. 

e) Todas as assertivas estão corretas. 

45 - O Ministério Público da União abrange:  

a) O Ministério Público Federal; 

b) O Ministério Público do Trabalho; 

c) O Ministério Público Militar; 

d) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

e) Todas as anteriores  

46 - São funções institucionais do Ministério Público, exceto: 

a) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;  

b) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia; 

c) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 

e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  
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d) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção 

da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 

e) defender somente extrajudicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas;       

47 - São órgãos de execução do Ministério Público, exceto: 

a) O Procurador-Geral de Justiça; 

b) O Colégio de Procuradores de Justiça; 

c) O Conselho Superior do Ministério Público; 

d) Os Procuradores de Justiça; 

e) Os Centros de Apoio Operacionais  

48 - São órgãos auxiliares do Ministério Público, exceto: 

a) Os Centros de Apoio Operacional; 

b) A Comissão de Concurso; 

c) O Conselho Superior do Ministério Público  

d) A Escola Superior do Ministério Público; 

e) Os Órgãos de Apoio Técnico, Administrativo e de Assessoramento;   

49 – Segundo o disposto no art. 303 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de Goiás e de suas Autarquias (Lei Estadual n.º 10.460, de 22 de Fevereiro de 
1988), constitui transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido: 

a) referir-se, de modo depreciativo ou desrespeitoso, em informação, requerimento, parecer 

ou despacho, às autoridades, a funcionários e usuários bem como a atos da administração 

pública, bem como criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço; 

b) retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 

da repartição; mas é permitido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto 

da repartição; 
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c) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ilícito; coagir ou aliciar subordinado com o 

objetivo de natureza político-partidária; participar da gerência ou da administração de 

empresa industrial ou comercial, sem exceções; 

d) exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou 

comanditário; praticar a usura em qualquer de suas formas; pleitear, como procurador ou 

intermediário, junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de 

vencimentos e vantagens de parentes até o segundo grau; 

e) receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; cometer a 

pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo 

que lhe competir ou a seus subordinados; dificultar ou deixar de levar ao conhecimento da 

autoridade competente, por via hierárquica e em 10 dias, queixas, denúncia, representação, 

petição, recurso ou documento que houver recebido, se não estiver na sua alçada resolver;  

50 – Acerca da Lei Estadual nº 14.810/2004 (Plano de Carreira dos Servidores do 
MPGO), assinale a alternativa correta:  

a) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo no âmbito da instituição 
ficarão sujeitos a um período de estágio probatório de três (03) anos, durante o qual serão 
apurados os requisitos necessários para a aquisição da estabilidade, sendo que dentre os 
requisitos mínimos estão: eficiência, disciplina, idoneidade moral entre outros; 
 
b) São requisitos mínimos a serem observados no estágio probatório: idoneidade moral; 
assiduidade e pontualidade; disciplina; ineficiência e aptidão; 

c) Promoção vertical é a elevação do servidor de uma classe para a imediatamente superior, 
para cargos distintos, da mesma categoria funcional e do mesmo grupo ocupacional. 

d) não são vedadas a promoção e a progressão funcional durante o estágio probatório, se o 
servidor preencher os requisitos mínimos; 

e) O servidor poderá ter abonadas até 5 (cinco) faltas por semestre do ano civil, 
independentemente de autorização da chefia imediata, uma vez que se trata de direito 
expresso na lei; 

 

 

 

 



                           
                         Banca Examinadora do Concurso Público    
              para provimento do cargo de Secretário Auxiliar   
                                            de São Miguel do Araguaia/GO 
____________________________________________________________________________ 

22 
 

 

PROVA DISCURSIVA  

 

           Cada questão da prova discursiva deverá ser respondida com extensão mínima de 5 

(cinco) linhas e máxima de 15 (quinze) linhas. Será atribuído 1 (um) ponto para cada 

questão da prova discursiva, nos termos dos itens 9.2 e 9.3 do edital do concurso. 

 

1)  Um cidadão telefona para a Promotoria de Justiça da comarca de São Miguel do 

Araguaia/GO a fim de fazer uma “denúncia anônima” sobre um crime ambiental na comarca. 

É possível ao Secretário Auxiliar da mencionada Promotoria de Justiça realizar tal 

atendimento?  Essa “denúncia anônima” pode ensejar a atuação do Ministério Público? 

Justifique a resposta.   

 

 

 

 

 

 

2)  O que é a estabilidade do Servidor Público? 
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REDAÇÃO    

           O texto da redação deverá ter extensão mínima de 15 (quinze) linhas e máxima de 30 
(trinta) linhas. Serão atribuídos 3 (três) pontos para a redação, nos termos dos itens 10.2 e 
10.3 do edital do concurso. 

 

 

                O ano de 2018 iniciou com o Estado de Goiás estampando os noticiários 

nacionais devido a chamada “crise do sistema prisional” que culminou com grandes 

rebeliões no início do ano. Fatos estes que levaram, inclusive, a presidente do STF 

(Supremo Tribunal Federal) a reunir-se na capital goiana com autoridades do Estado a fim 

de debater o tema. 

               Sobre o assunto, foi divulgada matéria na internet em que se publicou: “(...) Dados 

do último Infopen (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias), divulgado em 

dezembro pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, mostram que Goiás tem a 

sétima maior taxa de ocupação prisional do país: 237%. O índice significa que, em média, 

as prisões goianas abrigaram quase 24 pessoas num espaço reservado para dez. A taxa de 

presos sem condenação é de 40%. Desde 2015, promotores goianos ingressaram na 

Justiça com uma série de ações cíveis públicas em que pedem que reformas emergenciais 

e, até mesmo, interdições de prisões em todo o Estado (...)”   

(Trecho extraído do link https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/01/08/goias-transformou-

casebres-em-prisoes-improvisadas-diz-promotor-que-inspeciona-presidios-no-estado.htm) 

 

       Com base no trecho acima, elabore uma redação sobre a importância da 

atuação do Ministério Público na Fiscalização do Sistema Penitenciário.  

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/01/08/goias-transformou-casebres-em-prisoes-improvisadas-diz-promotor-que-inspeciona-presidios-no-estado.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/01/08/goias-transformou-casebres-em-prisoes-improvisadas-diz-promotor-que-inspeciona-presidios-no-estado.htm

