CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO
DE SECRETÁRIO(A) AUXILIAR DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE GOIÁS/GO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
1. O candidato receberá do fiscal: um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta)
questões objetivas de múltipla escolha, 2 (duas) questões discursivas, 1 (uma) redação e
uma Folha de Respostas personalizada para as Provas.
2. Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a
numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou
borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. A totalidade da Prova terá a duração de 5h (cinco horas), incluindo o tempo para
preenchimento da Folha de Respostas das Provas Objetiva, discursiva e redação.
4. Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas
1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o
Caderno de Questões e as Folhas de Respostas das Provas Objetiva e Discursiva.
5. A Folha de Respostas da Prova Objetiva e o texto transcrito no campo Texto Definitivo
da Prova Discursiva serão os únicos documentos válidos para correção.
6. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões da Prova Objetiva após
decorridos 3h (três horas) para o término do horário estabelecido para o fim da prova.
7. A Folha de Respostas da Prova Discursiva deverá ser entregue ao fiscal da sala
obrigatoriamente.
8. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros
aparelhos eletrônicos.
9. Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão
ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento,
devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no
sanitário e, depois da utilização deste ser submetido a revista com detector de metais. Na
situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
10. O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento
de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá
utilizar os sanitários.
INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
1. Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
2. A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou
conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
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3. Use caneta transparente de tinta preta ou azul
4. Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
5. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas
questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou
rasuras.
6. O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site (www.mpgo.mp.br) a partir do dia
10/12/2018.
INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA E DE REDAÇÃO
1. Use caneta transparente de tinta preta ou azul.
2. A Prova Discursiva deverá ser escrita com letra legível, não sendo permitida a
interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que
tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será
acompanhado por um fiscal da Banca Examinadora do Concurso, devidamente
treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar
integralmente o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais de
acentuação e pontuação.
3. O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.
4. Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1) Leia o texto para responder a questão a seguir.
A questão da descriminalização das drogas se presta a frequentes simplificações de
caráter maniqueísta, que acabam por estreitar um problema extremamente complexo,
permanecendo a discussão quase sempre em torno da droga que está mais em evidência.
Vários aspectos relacionados ao problema (abuso das chamadas drogas lícitas, como
medicamentos, inalação de solventes, etc.) ou não são discutidos, ou não merecem a devida
atenção. A sociedade parece ser pouco sensível, por exemplo, aos problemas do alcoolismo, que
representa a primeira causa de internação da população adulta masculina em hospitais
psiquiátricos. Recente estudo epidemiológico realizado em São Paulo apontou que 8% a 10% da
população adulta apresentavam problemas de abuso ou dependência de álcool. Por outro lado, a
comunidade mostra-se extremamente sensível ao uso e abuso de drogas ilícitas, como maconha,
cocaína, heroína, etc.
Dois grupos mantém acalorada discussão. O primeiro acredita que somente penalizando
traficantes e usuários pode-se controlar o problema, atitude essa centrada, evidentemente, em
aspectos repressivos.
Essa corrente atingiu o seu maior momento logo após o movimento militar de 1964. Seus
representantes acreditam, por exemplo, que "no fim da linha" usuários fazem sempre um pequeno
comércio, o que, no fundo, os igualaria aos traficantes, dificultando o papel da Justiça. Como
solução, apontam, com frequência, para os reconhecidamente muito dependentes, programas
extensos a serem desenvolvidos em fazendas de recuperação, transformando o tratamento em
um programa agrário.
Na outra ponta, um grupo "neoliberal" busca uma solução nas regras do mercado. Seus
integrantes acreditam que, liberando e taxando essas drogas através de impostos, poderiam
neutralizar seu comércio, seu uso e seu abuso. As experiências dessa natureza em curso em
outros países não apresentam resultados animadores. Como uma terceira opção, pode-se olhar a
questão considerando diversos ângulos. O usuário eventual não necessita de tratamento, deve
ser apenas alertado para os riscos. O dependente deve ser tratado, e, para isso, a
descriminalização do usuário é fundamental, pois facilitaria muito seu pedido de ajuda. O
traficante e o produtor devem ser penalizados. Quanto ao argumento de que usuários vendem
parte do produto: é fruto de desconhecimento de como se dão as relações e as trocas entre eles.
Duplamente penalizados, pela doença (dependência) e pela lei, os usuários aguardam
melhores projetos, que cuidem não só dos aspectos legais, mas também dos aspectos de saúde
que são inerentes ao problema.
(Adaptado de Marcos P.T. Ferraz, Folha de São Paulo)

A questão da descriminalização das drogas se presta a frequentes simplificações
de caráter maniqueísta. A regência verbal observada na frase anterior é idêntica à
encontrada em:
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a) ... a descriminalização do usuário é fundamental.
b) O usuário eventual não necessita de tratamento.
c) ... a comunidade mostra-se extremamente sensível ao uso e abuso de drogas ilícitas.
d) Vários aspectos relacionados ao problema não merecem a devida atenção.
e) ... que, no fundo, os igualaria aos traficantes.
2) Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do
enunciado:
a) os países menos desenvolvidos vêm buscando, ultimamente, soluções para seus
problemas no acervo cultural dos mais avançados.
b) alguns pesquisadores, que se encontram comprometidos com as culturas dos países
avançados, acabam se tornando menos criativos.
c) torna-se, portanto, imperativa uma revisão modelo presente do processo de
desenvolvimento tecnológico.
d) a atividade científica, nos países desenvolvidos, é tão natural quanto qualquer outra
atividade econômica.
e) por duas razões diferentes podem surgir, da interação de uma comunidade com outra,
mecanismos de dependência.
3) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:
Determinou-se que,___partir de hoje, as reclamações serão encaminhadas___diretoria.
a) a – à
b) a – a
c) à – a
d) à – à
e) Nenhuma
4) Considere o período e as afirmações que se seguem:
Na rua, viam-se os manifestantes que pediam por eleições diretas.
I. O período é composto por subordinação.
II. Existem três orações no período.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I.
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b) somente II.
c) I e II.
d) I e II.
e) Nenhuma.
5) Assinale o erro de concordância nominal:
a) anexos vão o bilhete e a carta.
b) anexo vai o bilhete e a carta.
c) anexo vão o bilhete e a carta.
d) anexa vai a carta e o bilhete.
e) anexos vão a carta e o bilhete.
6) Qual é a frase que está escrita incorretamente?
a) Por que você não me ajudou ontem?
b) Diga-me o porquê de você não ter me ajudado ontem.
c) Nunca saberei porquê você não me deu aquele jogo.
d) Ele era gordo porque só comia doce.
e) Porque era gordo, ninguém acreditava que emagreceria.
7) Os pronomes de tratamento estão empregados corretamente em:
a) Espera-se que, no Brasil, Sua Santidade, o Papa Francisco, seja recebido, com o
devido respeito, pelos jovens.
b) O advogado assim se pronunciou perante o juiz: - Peço a Vossa Senhoria que ouça o
depoimento desta nova testemunha.
c) Senhor Chefe do Departamento de Pessoal, dirijo-me a Vossa Excelência, para solicitar
o abono de minhas faltas.
d) Vossa Majestade, a princesa da Inglaterra, foi homenageada por ocasião do seu
aniversário.
e) Refiro-me ao Ilustríssimo Senhor, Cardeal de Brasília, ao enviar-lhe as notícias do
Conclave.
8) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas correspondentes.
A arma ___ se feriu desapareceu.
Estas são as pessoas ___ lhe falei.
Aqui está a foto ___ me referi.
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Encontrei um amigo de infância ___ nome não me lembrava.
Passamos por uma fazenda ___ se criam búfalos.
a) que, de que, à que, cujo, que.
b) com que, que, a que, cujo qual, onde.
c) com que, das quais, a que, de cujo, onde.
d) com a qual, de que, que, do qual, onde.
e) que, cujas, as quais, do cujo, na cuja.
9) Cozer e coser significam:
a) Cozinhar e costurar.
b) Costurar e cozinhar.
c) Salário e costurar.
d) Criatividade e limpeza.
e) Elaborar e fazer.
10) Considere os seguintes períodos:
I. A Constituição é a lei suprema, todos devemos obedecê-la;
II. Preferimos ficar em casa do que sair.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta.
b) somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) nenhuma está correta.
e) Todas estão corretas.
11) O sinal indicativo de crase está empregado corretamente em:
a) As merendeiras levam à sério o seu trabalho, sobretudo no que se refere à qualidade
das refeições.
b) Desde às seis horas, as merendeiras já estão à frente de suas atividades na cozinha.
c) Quanto à escolha das frutas, elas preferem as frescas às industrializadas.
d) A coordenadora disse à uma das merendeiras que os alunos têm aprovado às
refeições.
e) À tarde, a nutricionista fez um cardápio balanceado, como foi pedido à ela pela diretora.
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12) O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edificação
rudimentar permitia à multidão sem lares fazer até doze casas por dia; e, à medida
que se formava, a tapera colossal parecia estereografar a feição da sociedade ali
acoitada. Era a concretização dessa insânia imensa (Euclides da Cunha, Os sertões).
Dadas as proposições seguintes:
I. Quando ao autor diz coalhando as colinas se refere à forma de povoamento do arraial;
II. Em função da simplicidade das casas, era possível ao arraial crescer vertiginosamente;
III.
Sociedade
ali
acoitada
quer
dizer:
um
povo
ali
abrigado;
IV. Euclides da Cunha não descreve o arraial como algo à vista da sociedade.
Qual(is) é(são) verdadeira(s)?
a) II, III e IV.
b) I, II e III.
c) I, II, III e IV.
d) Apenas III.
e) Apenas II e IV.
13) Assinale a alternativa em que, CONTRARIANDO A NORMA CULTA, usou-se ou
deixou-se de usar uma preposição antes do pronome relativo.
a) No momento que os gaúchos chegaram, os castelhanos soltaram vivas.
b) A moça, que os amigos generosamente acolheram, portou-se como uma verdadeira
dama.
c) Era uma flor belíssima, de cujo olor extraíra o poeta sua inspiração.
d) Tinha mãos sujas da graxa em que a peça estivera mergulhada.
e) A linguagem era recheada de palavras pretensamente eruditas, que o condenavam.
14) Leia o texto a seguir e assinale a alternativa incorreta:
Duzentas gramas
Tenho um amigo que fica indignado quando peço na padaria “duzentas” gramas de
presunto – já que a forma correta, insiste ele, é duzentos gramas. Sempre discutimos sobre os
diferentes modos de falar. Ele argumenta que as regras de pronúncia e de ortografia, já que
existem, devem ser obedecidas, e que os mais cultos (como eu, um cara que traduz livros) devem
insistir na forma correta, a fim de esclarecer e encaminhar gente menos iluminada.
Eu sempre argumento que, quando ele diz que só existe uma forma correta de falar, está
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usurpando um termo de outro ramo, que está tentando aplicar a ética à gramática, como se falar
corretamente implicasse algum grau de correção moral, como se dizer “duzentas” significasse
incorrer numa falha de caráter, e dizer duzentos gramas fosse prova de virtude e integridade. Ele
vem então com aquela de que se pode desculpar a moça da padaria quando fala “duzentas”, pois
ela desconhece a norma culta, mas quanto a mim, que a domino, demonstro uma falha de caráter
ao ignorá-la em benefício dos outros – só para evitar o constrangimento de falar diferente. “Quem
sabe fazer o bem e não o faz comete pecado” – parece concluir.
Eu reconheço, sim, que falo de forma diferente dependendo de quem seja meu
interlocutor. Às vezes uso deliberadamente formas como “tentêmo” ou “vou ir”. Pelo mesmo
motivo, todas as gírias e dialetos locais me interessam. Não que – por exemplo – a decisão de
dizer “duzentas” gramas seja consciente, uma premeditação em favor da inclusão social. É que,
algumas vezes, a coisa certa a se fazer – sobretudo na linguagem falada – é ignorar a norma, ou
pervertê-la. Quando peço “duzentas gramas de presunto, por favor”, a moça da padaria
invariavelmente repete, como que para extorquir minha profissão de fé à norma inculta:
− DUZENTAS?
− Duzentas, confirmo eu, já meio arrependido, mas caindo, ainda assim, em tentação.

(Paulo Brabo. A bacia das almas.)
a) Em situações formais de interação verbal/interlocução, é recomendável que seja
utilizada a linguagem culta (norma-padrão da língua portuguesa).
b) Mesmo dominando a linguagem culta (norma-padrão), os usuários das línguas devem
selecionar os níveis de linguagem considerando o contexto discursivo e o nível de
formalidade entre os interlocutores.
c) A linguagem coloquial é empregada em situações informais, com os amigos, familiares
e em ambientes e/ou situações em que o uso da norma culta da língua possa ser
dispensado.
d) A linguagem coloquial é mais utilizada oralmente e, pelo fato de ser utilizada em nosso
dia a dia, não requer a perfeição em termos gramaticais.
e) A existência de diferentes níveis de linguagem não significa que podemos utilizar
sempre a linguagem coloquial, já que sempre prevalecerá a língua padrão em quaisquer
situações comunicativas.
15) Embora de ocorrência frequente no cotidiano, a gramática normativa não aceita
o uso do mesmo complemento para verbos com regências diferentes. Assinale a
opção em que esse tipo de transgressão não ocorre.
a) “Pode-se concordar ou discordar, até radicalmente, de toda a política externa
brasileira.” (Clóvis Rossi)
b) “Educador é todo aquele que confere e convive com esses conhecimentos.” (J. Carlos
de Sousa)
c) Vi e gostei muito do filme O jardineiro fiel cujo diretor é um brasileiro.
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d) A sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e a ela aspira.
e) Interessei-me e desinteressei-me pelo assunto quase que simultaneamente.
MATEMÁTICA
16) Considere cinco números ímpares consecutivos. Faça a soma do primeiro com
o terceiro e com o quinto. Faça a soma do segundo com o quarto. Se a diferença
entre a primeira e a segunda soma for igual a 19, qual o valor do terceiro número
ímpar considerado?
a) 17.
b) 19.
c) 13.
d) 15.
e) 21.
17) Se 3 máquinas funcionando 6 horas por dia imprimem 18.000 livros, durante 9
dias, quantas horas deverá funcionar 5 máquinas para imprimir 200.000 livros em 45
dias?
a) 7 horas.
b) 8 horas.
c) 9 horas.
d) 10 horas.
e) 6 horas.
18) Suponha que um carro perde por ano 20% de seu valor em relação ao ano
anterior, uma moto perde por ano 30% de seu valor em relação ao ano anterior e
uma bicicleta perde por ano 10% de seu valor em relação ao ano anterior. Além
disso, suponha que o carro custa o dobro de uma moto e uma moto o dobro de uma
bicicleta. Sendo assim, ao final de 5 anos:
a) a bicicleta valerá mais que a moto.
b) o carro valerá mais que a moto e a moto valerá mais que a bicicleta.
c) nenhum dos 3 valerá nada.
d) a bicicleta valerá mais que o carro.
e) apenas a bicicleta valerá algo.
19) Uma determinada fração não nula é equivalente a

9

2
. Sabendo que a soma
7

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO
DE SECRETÁRIO(A) AUXILIAR DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE GOIÁS/GO

entre o numerador e o denominador é 189. Qual é o valor do numerador?
a) 38.
b) 40.
c) 42.
d) 44.
e) 147.
20) Carlos queria saber o número de seu sapato. Então ele mediu o comprimento de
seu pé em centímetros, multiplicou a medida por 5, somou 28, dividiu tudo por 4 e
arredondou o resultado para cima, obtendo o número 41. Qual das alternativas
mostra o possível comprimento do pé do Carlos?
a) 24.
b) 25.
c) 26.
d) 27.
e) 28.
21) Usando os algarismos 1, 2 e 3, sem repetir nenhum deles, quantos números de
três algarismos e que sejam divisíveis por 2 podemos formar?
a) Um número.
b) Dois números.
c) Três números.
d) Quatro números.
e) Seis números.
22) Maria Laura estava brincando de fazer multiplicações. Ela, então, multiplicou
quatro números naturais ímpares e consecutivos. Qual dos números a seguir Maria
Laura obteve como resposta?
a) 1890.
b) 2520.
c) 3465.
d) 1287.
e) 8316.
23) Antônio constrói 20 cadeiras em 3 dias de 4 horas de trabalho por dia. Severino
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constrói 15 cadeiras do mesmo tipo em 8 dias de 2 horas de trabalho por dia.
Trabalhando juntos no ritmo de 6 horas por dia, produzirão 250 cadeiras em:
a) 15 dias.
b) 16 dias.
c) 18 dias.
d) 20 dias.
e) 24 dias.
24) A figura mostra um cone e um cilindro que possuem alturas iguais a 60 cm e
bases circulares com o mesmo raio. O cone está completamente cheio de água e o
cilindro está vazio, apoiado sobre uma mesa horizontal. Despejando-se toda a água
contida no cone dentro do cilindro, o nível de água no cilindro ficará a uma altura,
contado a partir de sua base inferior, igual a:

a) 45 cm.
b) 30 cm.
c) 20 cm.
d) 15 cm.
e) 10 cm.
25) Um pai deseja dividir uma fazenda de 500 alqueires entre seus três filhos, na
razão direta da quantidade de filhos que cada um tem e na razão inversa de suas
rendas. Sabendo-se que a renda do filho mais velho é duas vezes a renda do filho
mais novo e que a renda do filho do meio é três vezes a renda do mais novo, e que,
além disso, o filho mais velho tem três filhos, o filho do meio tem dois filhos e o
filho mais novo tem dois filhos, quantos alqueires receberá o filho do meio?
a) 80.
b) 100.
c) 120.
d) 160.
e) 180.
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HISTÓRIA DO BRASIL
26) Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo através de um golpe de Estado, que
ficou conhecido como a Revolução de 1930. Getúlio Vargas ficou no poder até 1945,
quando foi destituído, também através de um golpe de Estado. Sobre esse período,
analise as afirmativas:
I – A causa imediata da Revolução de 30 foram as manifestações indignadas da
população brasileira contra a política de Washington Luís, para quem o problema social
era apenas uma “questão de polícia”, isto é, que se resolveria com repressão policial.
Assim, ao assumir o poder, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional e as
assembleias legislativas estaduais, instituiu um regime de emergência, fortemente
centralizado na União e substituiu os governadores dos estados por “interventores”;
II – A Revolução de 30 foi desencadeada para garantir a posse de Getúlio Vargas, cuja
vitória na eleição para a presidência da República estava sendo contestada pela
oligarquia agrária de São Paulo e de Minas Gerais. A centralização de poder nas mãos de
Getúlio Vargas desagradou a elite paulista, que se rebelou contra o regime varguista e em
1932 iniciou uma guerra civil para derrubá-lo do poder. Essa guerra civil ficou conhecida
como revolução constitucionalista;
III – No aspecto político, a revolução de 30 pôs fim à chamada “política do café com leite”,
por meio da qual representantes dos estados de São Paulo e de Minas Gerais se
alternavam na presidência da República. Na nova era política, Getúlio Vargas autorizou a
criação e a livre organização do Partido Comunista, da Aliança Nacional Libertadora
(ANL) e da Ação Integralista Brasileira (AIB);
IV – A maioria dos direitos trabalhistas, tais como oito horas diárias de trabalho, descanso
semanal remunerado, férias e aposentadoria, foi aprovada no governo de Getúlio Vargas
e regulamentada em lei no que ficou conhecida como a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT);
V – Durante a II Guerra Mundial, Getúlio Vargas se alinhou com os países do Eixo,
enviando tropas brasileiras para a Itália a fim de lutar contra os soldados de Mussolini na
famosa batalha de Monte Castelo. O objetivo econômico era de obter vantagens
financeiras para a construção da Petrobrás e político de evitar a tomada do poder pelos
soviéticos, o que prejudicaria os seus interesses em relação ao mercado internacional dos
Estados Unidos.
Marque a alternativa correta:
a) II, III e IV são verdadeiras.
b) I, II, III e V são falsas.
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c) Apenas II e IV são verdadeiras.
d) Apenas V é falsa.
e) Apenas II é verdadeira.
27) O processo de formação do Estado brasileiro encontra várias possibilidades de
leitura, dada a diversidade de projetos políticos existentes no Brasil, nas primeiras
décadas do século XIX. Entre as conjunturas da independência (1822) e da
abdicação (1831), o País conviveu com projetos diferentes de gestão política. Sobre
as conjunturas mencionadas anteriormente e seus desdobramentos, marque V para
as alternativas verdadeiras e F para as falsas:
I - ( ) Esse período é um dos menos conhecidos de nossa história, pois, para consolidar a
independência, D. Pedro I proibiu a divulgação de notícias, sobretudo no exterior, e o
ingresso de estrangeiros em solo brasileiro.
II - ( ) O acordo em torno do príncipe D. Pedro foi uma decorrência do receio de que a
independência se transfigurasse em aberta luta política entre os diversos segmentos da
sociedade brasileira. A Monarquia era a garantia da ordem escravista.
III - ( ) A crise que se instaurou no governo de D. Pedro I, entre outros fatos, teve como
fato decisivo para a sua abdicação a Guerra da Cisplatina, território que se tornaria mais
tarde o Uruguai. Derrotado, depois do conflito, D. Pedro I não resistiu, e assinou a carta
de abdicação do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara ainda menino.
IV - ( ) Ao proclamar a independência, o príncipe D. Pedro rompeu com a comunidade
portuguesa, que insistia em ocupar cargos públicos. A direção política do País foi entregue
aos homens aqui nascidos, condição essencial para ser considerado cidadão no novo
império.
V - ( ) Em 1831, as elites políticas brasileiras entraram em desacordo com o Imperador,
que insistia em desconsiderar o legislativo, preocupando-se, excessivamente, em
defender os interesses dinásticos de sua filha em Portugal, o que irritava as elites políticas
locais.
VI - ( ) Com a abdicação, iniciou-se um período de polarização política entre os grupos
que defendiam a volta de D. Pedro, os chamados jurujubas, e os que defendiam o
federalismo, a república e o fim do Poder Moderador, os caramurus e os saquaremas,
iniciava-se, assim, o período regencial.
A sequência correta é:
a) F, V, F, F, V, F
b) F, F, V, V, V, F
c) V, V, F, F, F, V

13

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO
DE SECRETÁRIO(A) AUXILIAR DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE GOIÁS/GO

d) V, F, V, F, V, F
e) F, V, F, V, F, F
28) O Período Regencial, compreendido entre 1831 a 1840, foi marcado por grande
instabilidade, causada pela disputa entre os grupos políticos para o controle do
Império e também por inúmeras revoltas, que assumiram características bem
distintas entre si. Em 1838, eclodiu, no Maranhão, a Balaiada, somente derrotada
três anos depois. Pode-se dizer que esse movimento:
a) contou com a participação de segmentos sertanejos – vaqueiros, pequenos
proprietários e artesãos – opondo-se aos bem-te-vis, em luta com os negros escravos
rebelados, que buscavam nos cabanos apoio aos seus anseios de liberdade.
b) foi, inicialmente, o resultado das lutas internas da Província, opondo cabanos
(conservadores) a bem-te-vis (liberais), aprofundadas pela luta dos segmentos sertanejos
liderados por Manuel Francisco dos Anjos, e pela insurreição de escravos, sob a liderança
do Negro Cosme, dando características populares ao movimento.
c) foi de revolta das classes populares contra os proprietários. Opôs os balaios
(sertanejos) aos grandes senhores de terras em aliança com escravos e negociantes.
d) lutou pela extinção da escravidão no Maranhão, pela instituição da República e pelo
controle dos sertanejos sobre o comércio da carne verde e da farinha – então monopólio
dos bem-te-vis, sendo o seu caráter multiclassista a razão fundamental de sua fragilidade.
e) sofreu a repressão empreendida pelo futuro Duque de Caxias, que não distinguiu os
diversos segmentos envolvidos na Balaiada, ampliando a anistia decretada pelo governo
imperial, em 1840, aos balaios e aos negros de Cosme, demonstrando a vontade do
Império de reintegrar, na vida da província, todos os que haviam participado do
movimento.
29) O período compreendido entre a Redemocratização de 1945 e o início das
“aberturas democráticas” pelo ex-presidente Ernesto Geisel apresentou diferentes
momentos com relação às políticas econômicas adotadas. Assim, podemos dizer
que:
a) João Goulart tentou, durante seu governo, retomar o crescimento econômico do Brasil
com o Plano Salte (que visava ao pagamento de nossa dívida externa e o combate à
inflação), o que lhe daria amplo apoio dos grupos financeiros internacionais.
b) No governo de Jânio Quadros, o apelo nacionalista de grande impacto sobre a classe
média urbana levou ao desenvolvimento da capacidade produtiva dos setores ligados à
energia e aos combustíveis, sendo exemplo disso a fundação da Petrobrás.
c) Juscelino Kubitschek, com seu Plano de Metas, possibilitou o desenvolvimento
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industrial em função de um vigoroso monopólio nacional dos chamados setores de ponta
de nossa economia e, para tal, obteve forte apoio da burguesia nacional.
d) O populismo do governo de Getúlio Vargas tentou orientar a política econômica no
sentido de favorecer as classes agrárias, que constituíram o segmento político mais
expressivo naquele momento.
e) João Goulart propunha em seu programa de governo, as chamadas reformas de base,
que previam a legalização do PCB a extensão do direito de voto aos analfabetos, o
pagamento da dívida externa, o controle do capital estrangeiro e o monopólio estatal de
setores estratégicos da economia.
30) Em relação ao Brasil do início do século XXI, é correto afirmar-se que:
a) teve, com a eleição do presidente Lula, a continuidade das propostas neoliberais, tendo
em vista ser este presidente forte defensor das ideias do Partido da Social Democracia
Brasileira.
b) no segundo governo Lula, 2007 a 2010, o programa social Bolsa Família foi extinto,
tendo em vista o modelo econômico brasileiro ter ultrapassado a inclusão social, não
necessitando mais de ações assistencialistas.
c) com a eleição de Dilma Rousseff à Presidência da República, os partidos PSDB e PFL
passaram a compor o governo, apoiando o novo programa de desenvolvimento
econômico do país, o PRONATEC, que defende a nacionalização de todas as empresas
estrangeiras.
d) o governo de Dilma Rousseff sofreu uma forte crise de contestação às suas ações,
como contra a corrupção em diversos setores e esferas no país, no período que
antecedeu a Copa das Confederações em 2013.
e) em atitude semelhante à de Getúlio nos anos de 1950, ao criar a PETROBRÁS, a
Presidente Dilma Rousseff conseguiu, com apoio do Congresso Nacional, garantir a
exclusiva exploração do Petróleo na camada Pré-Sal, impedindo o loteamento desta
camada para empresas estrangeiras.
GEOGRAFIA
31) De acordo com a Constituição Federal de 1988, no tocante à organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa
incorreta:
a) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
b) Brasília é a Capital Federal.
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c) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos
documentos públicos.
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções
entre brasileiros ou preferências entre si.
e) É vedado aos Estados incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais.
32) O Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estabeleceu uma divisão
territorial que divide o Brasil em cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e
Sudeste.
“Possui a segunda maior extensão territorial somando 1.606.371,505 km². De acordo com
dados divulgados no ano de 2013 pelo IBGE, possui uma população de aproximadamente 14,95
milhões de habitantes, sendo que a densidade demográfica é de aproximadamente 9,4 habitantes
para cada km². A economia da região está baseada de uma forma geral na agricultura e na
pecuária de bovinos, equinos e bufalinos. Apresenta um clima tropical semiúmido e duas estações
bem definidas. O inverno é ameno e seco e o verão é quente, úmido e chuvoso. Muito marcada
pelos processos erosivos do tempo geológico, a região possui muitos planaltos e planícies, sem
grandes áreas de depressão. Os principais rios da região são o rio Xingu, rio Juruena, rio Teles
Pires, rio Paraguai, rio Araguaia, rio Paraná e rio Tocantins. Além disso, a região abriga três
usinas hidrelétricas e tem como predominância a produção de alguns principais produtos
agrícolas, como o milho, soja, mandioca, arroz, feijão, café, abóbora, trigo e amendoim.”

O texto acima se refere à seguinte região do Brasil:
a) Norte.
b) Sul.
c) Sudeste.
d) Centro-Oeste.
e) Nordeste.
33) Leia o fragmento a seguir.
O

Censo

agropecuário

2006

revelou

uma

tendência

de

concentração

dos

estabelecimentos rurais, que centralizam a produção em poucos produtos e não exercem
atividades diversificadas. Esses estabelecimentos somavam 2,89 milhões e foram responsáveis
por 81,4% do valor da produção agropecuária.

De acordo com o contexto do fragmento acima, pode-se afirmar corretamente que:
a) estes estabelecimentos rurais geralmente investem em pesquisas e novas técnicas de
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produção, uma vez que os empresários do ramo podem estabelecer metas para o ano ou
para a década seguinte devido a maior possibilidade de retorno daquilo que foi investido
no aprimoramento da produção.
b) a reforma agrária promove forte vinculação da agricultura à indústria, ampliando a
participação dos produtos com maior valor agregado no valor das exportações brasileiras,
como os dos complexos de soja e do setor sucroalcooleiro, além de contribuir
substancialmente para a eliminação da pobreza e da fome no país.
c) a implantação de modernas tecnologias e técnicas agropecuárias na maioria dos
estabelecimentos rurais brasileiros vem contribuindo para a expansão das exportações
brasileiras e, consequentemente, favorecendo aos trabalhadores rurais terem o acesso à
posse da terra.
d) modelo agrícola brasileiro está pautado na policultura de exportação e na concentração
da propriedade rural, que em decorrência da expansão das fronteiras agrícolas
praticamente fez sucumbir a agricultura de subsistência e ao fim dos conflitos agrários.
e) a modernização técnica da agropecuária difunde-se de maneira homogênea pelo
território brasileiro, sendo mais concentrada nas unidades federativas do Centro-Sul.
34) Assinale a alternativa correta:
a) a Cidade de Goiás se localiza em terreno bastante acidentado onde se destacam a
Serra Dourada e os Morros de São Francisco, Canta Galo e das Lages.
b) o Município de Goiás é cortado pelo Rio Vermelho (afluente do Rio Araguaia) e está
situado na bacia do Tocantins-Araguaia, que compartilha a foz com o Rio Amazonas
c) o clima é tropical caracterizado por dois períodos distintos: um seco e quente, semiárido com ausência quase que total de chuvas no inverno, que vai de maio a setembro e
outro chuvoso, úmido com abundância de águas no verão, que vai de outubro a abril.
d) são Distritos Judiciários da Comarca de Goiás: Buenolândia, Caiçara, Calcilândia,
Davidópolis, Jeroaquara, Águas de São João, São João e Colônia de Uvá, além do
Município de Faina/GO.
e) todas as assertivas estão corretas.
35) A Rosa dos Ventos é formada por pontos cardeais, colaterais e subcolaterais.
Qual é o significado do ponto subcolateral NNO?
a) Nordeste.
b) Nor-Nordeste.
c) Nor-Noroeste.
d) Noroeste.
e) Lés-nordeste.
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INFORMÁTICA
36) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta:
“__________ são programas específicos que fazem a comunicação entre o __________
do computador e o _________”.
a) Softwares / Usuário / Hardware
b) Drives / Sistema Operacional / Hardware
c) Drivers / Sistema Operacional / Usuário
d) Drives / Usuário / Hardware
e) Drivers / Sistema Operacional / Hardware
37) Com relação ao aplicativo Microsoft Word e à figura abaixo, que mostra uma
janela desse aplicativo na qual é exibida parte de um texto em edição, assinale a
opção correta:

a) Ao selecionar a palavra “textos”, e se clicar N, será aplicada formatação em negrito a
essa palavra, e, ao se clicar I , a formatação negrito será removida e a formatação em
itálico será aplicada à palavra.
b) Ao se aplicar um clique duplo sobre a palavra “formatação”, todo o parágrafo “este
capítulo trata da formatação de textos” será selecionado.
c) Para se diminuir o tamanho da fonte usada no título, “Capítulo 1”, é suficiente clicar em
algum local desse título e pressionar a tecla ↓ .
d) Ao se clicar o botão ¶ , serão ocultadas marcas de parágrafo e outros símbolos de
formatação.
e) Ao se clicar sucessivamente a palavra “formatação” e o botão ←, o parágrafo que se
inicia com “Este capítulo” será recuado para a esquerda.
38) Nos principais aplicativos de correio eletrônico, caso sua caixa de entrada
alcance o limite de armazenamento, é possível que você não possa receber mais
mensagens. Algumas práticas são recomendadas para ajudá-lo a gerenciar a sua
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conta a fim de manter um espaço razoável de armazenamento, exceto:
a) criar um arquivo morto.
b) configurar uma pasta no disco rígido do seu computador na qual você possa salvar
anexos grandes e excluí-los da Caixa de Entrada.
c) esvaziar a pasta de Lixo Eletrônico.
d) esvaziar a pasta Mensagens Excluídas.
e) salvar os arquivos na pasta Archive já que ela compacta os e-mails armazenados,
reduzindo o consumo de espaço de armazenamento.
39) São ferramentas que fazem parte do pacote de aplicações de escritório BrOffice,
exceto:
a) Impress.
b) Outlook Express.
c) Writer.
d) Calc.
e) Draw.
40) Considere o texto a seguir editado utilizando-se o editor de textos LibreOffice:
“Aparecida de Goiânia, por não possuir uma área geográfica grande que possibilitasse o
setor primário, tanto na área agrícola quanto na pecuária, buscou sua base econômica na
industrialização.”

Para editar este texto, foram utilizados recursos como: três estilos nas
palavras “Aparecida de Goiânia”, “agrícola” e “industrialização”, e um tipo de
alinhamento. Nesta ordem, quais são as combinações de teclas que aplicam estes
recursos?
a) Ctrl + B, Ctrl + U, Ctrl + I, Ctrl + E.
b) Ctrl + B, Ctrl + S, Ctrl + I, Ctrl + L.
c) Ctrl + N, Ctrl + S, Ctrl + T, Ctrl + L.
d) Ctrl + N, Ctrl + U, Ctrl + T, Ctrl + E.
e) Nenhuma das anteriores.
ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
41) Sobre transgressão disciplinar do funcionário, assinale a alternativa errada:
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a) Constitui transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido, desrespeitar ou
procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem judicial, bem como criticá-las.
b) Utilizar, durante o serviço, mesmo em quantidade insignificante, bebida alcoólica de
qualquer natureza.
c) Permutar processo, tarefa ou qualquer serviço que lhe tenha sido atribuído, com
expressa permissão da autoridade competente.
d) Utilizar-se do anonimato para qualquer fim.
e) Influir para que terceiro intervenha para a sua promoção ou para impedir a sua
remoção.
42) Considerando-se as normas da Constituição da República Federativa do Brasil
sobre o Ministério Público, assinale a alternativa correta:
a) A autonomia administrativa do Ministério Público compreende a competência para
elaborar e executar sua própria proposta orçamentária.
b) A nomeação do Procurador Geral da República depende de prévia aprovação do
Senado Federal. Contudo a nomeação do Procurador Geral de Justiça não está
condicionada à prévia aprovação da Assembleia Legislativa.
c) A competência do Conselho Nacional do Ministério Público limita-se ao controle da
atuação administrativa e financeira do Ministério Público da União.
d) A autonomia funcional do Ministério Público compreende a competência para dispor,
com exclusividade, sobre todas as normas de sua organização e de seu
funcionamento.
e) A autonomia funcional e administrativa do Ministério Público lhe assegura a
competência para criar e extinguir seus cargos ou serviços auxiliares.
43) Assinale a afirmativa verdadeira:
a) O Ministério Público é instituição permanente, essencial a função penal do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
b) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da norma jurídica, do regime democrático e dos
interesses individuais e sociais indisponíveis.
c) 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.
d) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função penal do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
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sociais e individuais disponíveis.
e) O Ministério Público é instituição permanente, essencial a função penal e
administrativa do Estado, incumbindo-lhe a defesa da norma jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis.
44) São princípios institucionais do Ministério Público:
a) Unicidade, divisibilidade e a independência funcional;
b) Unidade, divisibilidade e a independência funcional;
c) Unidade, inamovibilidade e independência funcional;
d) Independência funcional, unidade e indivisibilidade;
e) Indivisibilidade, unidade e dependência funcional.
45) A chefia do Ministério Público do Estado de Goiás é exercida pelo:
a) Procurador Geral do Estado;
b) Procurador Geral de Justiça;
c) Procurador Geral do Município;
d) Procurador Geral da República;
e) Colégio de Procuradores.
46) Ao Procurador-Geral de Justiça compete:
a) Conferir posse e exercício, na segunda quinzena do mês de dezembro, aos membros
do Conselho Superior do Ministério Público;
b) Eleger, dar posse e exercício ao Corregedor-Geral do Ministério Público;
c) Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como as vagas por
remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado, nas hipóteses
da Lei Complementar nº 25 de 06 de julho de 1.998;
d) Indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou
promoção por antiguidade;
e) Aprovar o regulamento de estágio probatório elaborado pela Corregedoria Geral do
Ministério Público.
47) Não compete ao Promotor de Justiça:
a) Participar das sessões dos Tribunais, no julgamento dos processos em que oficiou,
tomando ciência, pessoalmente e mediante vista dos autos respectivos, das decisões
proferidas.
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b) Impetrar habeas corpus, mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive
perante o Tribunal de Justiça.
c) Fiscalizar e inspecionar as fundações.
d) Solicitar o auxílio de serviços médicos, educacionais e assistenciais públicos ou
conveniados.
e) Fiscalizar a observância do Regimento de Custas do Estado e o recolhimento de
multas impostas, adotando as providências cabíveis.
48) É incorreto afirmar, nos termos da Lei nº 10.460 de 22 de fevereiro de 1.988:
a) É dever do funcionário público atender, com preterição de qualquer outro serviço, ao
público em geral.
b) 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.
c) Havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em
multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração,
obrigando-se, neste caso, o funcionário a permanecer no serviço.
d) Entende-se por contumácia a prática, no período de 5 (cinco) anos consecutivos,
contado da data da primeira transgressão, de 4 (quatro) ou mais transgressões
disciplinares pelas quais o servidor tenha sido efetivamente punido.
e) Constará sempre dos atos de demissão fundada em crime contra a administração
pública, inclusive abandono de cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do
patrimônio estadual, a nota a bem do serviço público.
49) Aos servidores são concedidas as licenças previstas no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás, acrescentando-se o seguinte
através da Lei nº 14.810, de 01 de julho de 2.004. Marque a alternativa correta:
a) Nos casos de natimorto ou aborto, salvo contraindicação médica, a licença será de 60
(sessenta) dias.
b) A licença para tratamento de saúde por até 30 (trinta) dias, para os servidores efetivos,
e por até 15 (quinze) dias, para os servidores ocupantes de cargo de provimento em
comissão, será concedida pela Procuradoria-Geral de Justiça, dispensada a homologação
pelo serviço médico oficial do Estado de Goiás.
c) A licença por luto, em virtude do falecimento de cônjuge, ascendente, descendente,
irmãos, cunhado(a), sogros, noras, genros e de pessoa sob tutela, guarda ou curatela do
servidor será de oito dias ininterruptos, contados do falecimento.
d) A licença-paternidade será de 20 (vinte) dias ininterruptos, contados do nascimento ou
15 (quinze) dias ininterruptos contados da adoção.
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e) A licença à gestante será de cento e oitenta dias, podendo iniciar-se na trigésima
sétima semana de gestação, salvo na hipótese de antecipação de parto.
50) Nas Comarcas com duas ou mais Promotorias de Justiça será escolhido
Promotor de Justiça para exercer as funções de Coordenador, funções estas
previstas no seu artigo 42 da Lei nº 25 de 06 de julho de 1.988. Qual das
alternativas abaixo não é atribuição do Coordenador:
a) Aplicar, de acordo com as finalidades legais, os recursos financeiros que forem
entregues à sua administração.
b) Comunicar, até cinco dias após o ocorrido, as ausências, justificadas ou não, de
membros do Ministério Público ao expediente forense, verificando se algum ato judicial ou
administrativo deixou de ser realizado.
c) Representar ao Procurador-Geral da República para a arguição de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face da Constituição Federal.
d) Instaurar e presidir, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, Processo
Administrativo Disciplinar em desfavor dos funcionários das Promotorias de Justiça.
e) Manter o controle da assiduidade e do desempenho dos funcionários das Promotorias
de Justiça da Comarca, remetendo, ao Procurador-Geral de Justiça e no final de cada
semestre do ano civil, relatório circunstanciado e individual quanto a atuação de cada um.
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Questões Discursivas
As questões discursivas devem ser respondidas em no mínimo 5 (cinco) linhas e máximo
de 15 (quinze) linhas, conforme o disposto no item 9.2 do edital.
Questão 1 (Peça Prática):
Leia atentamente o despacho abaixo. Em seguida, elabore o documento oficial
adequado, com fiel observância à forma de diagramação.

“Autos de Notícia de Fato nº 0000000000
Despacho
Ante o que dos autos consta, determino:
A expedição de ato de comunicação oficial ao Diretor do Hospital São João, situado
nesta Cidade de Deus-GO para, no prazo de 15 dias, prestar as seguintes informações ao
Ministério Público:
1 – a data e horário em que CARLOS ELIAS DOS SANTOS JÚNIOR, filho de Carlos
Elias dos Santos e de Maria da Silva Pontes, nascido no dia 10 de outubro de 2.010,
deu entrada no referido hospital;
2 – declinar, minuciosamente, a enfermidade que acomete a referida criança;
3 – indicar, através de relatório circunstanciado, todos os cuidados médicohospitalares dispensados ao paciente acima mencionado;
4 – encaminhar a esta Promotoria de Justiça, a escala de plantão dos médicos, com
indicação de todos os horários de entrada e saída dos aludidos profissionais que
executaram suas funções durante o atendimento prestado à criança;
5 – demais informações que se apresentarem relevantes.”

Questão 2 (Discursiva):
Conceitue o Ministério Público e escreva sobre as garantias constitucionais para o
exercício do cargo e qual a importância dessas garantias.
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Redação:
A redação deve ser respondida em no mínimo 15 (quinze) linhas e máximo de 30 (trinta)
linhas, conforme o disposto no item 10.2 do edital.
É sabido que o direito a segurança pública, dentro da concepção do Estado
Democrático de Direito, possui evidentes características de um direito difuso,
especialmente porque se trata de um direito de natureza indivisível. Seus destinatários,
são pessoas ligadas entre si por uma relação fática.
A partir da assertiva acima, elabore uma redação, com o seguinte tema:
O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ARTICULADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
TUTELA DIFUSA DA SEGURANÇA PÚBLICA
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