CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DE PROMOTORIA
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
CADERNO DE QUESTÕES

LEGISLAÇÃO
APLICADA
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
GOIAS
1Considerando
a
Lei
nº
14.810/2004, não é correto afirmar:
a. É um dos requisitos mínimos a serem
observados no estagio probatório a
aptidão.
b. O não atendimento dos requisitos
necessários
para
aquisição
de
estabilidade implicará na exoneração
do servidor nomeado.
c. Não cabe ao Procurador-Geral de
Justiça a verificação dos requisitos
para estabilidade do servidor.
d. Ao término do período do estágio
probatório, verificado o atendimento
aos requisitos exigidos, será o servidor
declarado
estável
por
ato
do
Procurador-Geral de Justiça.
e. É um dos requisitos mínimos a serem
observados no estagio probatório a
idoneidade moral.
2Considerando
a
Lei
nº
14.810/2004, não é correto afirmar:
a. O ingresso nas categorias do Quadro
Permanente dar-se-á na classe e
referência iniciais, mediante concurso
público de provas, sendo que o tempo
de serviço prestado ao Ministério
Público do Estado de Goiás será
computado como título nos termos do
respectivo edital.
b. São vedadas a promoção e a
progressão funcional durante o estágio
probatório, findo o qual será concedida
ao servidor aprovado a progressão
funcional para a referência 02 da
classe “A” da respectiva carreira.
c. Ao término do período do estágio
probatório, verificado o atendimento
aos requisitos exigidos, será o servidor
declarado
estável
por
ato
do
Procurador-Geral de Justiça.
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d. O desenvolvimento dos servidores nas
carreiras dos serviços auxiliares e
administrativos do Ministério Público do
Estado de Goiás, nos termos desta lei,
far-se-á
mediante
processos de
promoção
vertical
e
progressão
funcional,
sempre
precedido
de
avaliação de desempenho.
e. Promoção vertical é a elevação do
servidor de uma classe para a
imediatamente superior, dentro do
mesmo cargo, da mesma categoria
funcional
e
do
mesmo
grupo
ocupacional.
3Considerando
a
Lei
nº
14.810/2004, não é correto afirmar:
a. O servidor é avaliado mediante os
fatores de antiguidade, profissional e
de desempenho.
b. O fator antiguidade corresponde ao
tempo de serviço prestado pelo
servidor no Ministério Público do
Estado de Goiás, a contar da data de
exercício da investidura no cargo de
carreira.
c. Para a contagem de tempo são
incluídos os afastamentos em virtude
de prestação de serviços em entidades
do serviço público.
d. O fator desempenho corresponde aos
resultados obtidos pelo servidor na
execução de suas atribuições, medidos
através dos subfatores de assiduidade
e desempenho.
e. A avaliação de desempenho é efetuada
pela
chefia
imediata,
com
o
acompanhamento e conhecimento do
servidor.
4Considerando
a
Lei
nº
14.810/2004, não é correto afirmar:
a. Dar-se-á permuta entre dois cargos
iguais, pertencentes a quadros de
lotação
diversos
dos
Serviços
Auxiliares do Ministério Público, a
1
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pedido, resguardado o interesse da
administração.
b. Os servidores que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres ou
em
contato
permanente
com
substâncias tóxicas, radioativas ou com
risco de vida, fazem jus a um adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo.
c. Haverá permanente controle da
atividade de servidores em exercício de
funções
ou
locais
considerados
insalubres ou perigosos.
d. Os servidores que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres e
perigosos acumularão os adicionais
respectivamente.
e. As funções de confiança serão
exercidas, apenas, por membros do
Ministério Público ou servidores
ocupantes de cargo efetivo.
5Considerando a Lei Estadual nº
10.460/1988, não é correto afirmar:
a. O funcionário deve obediência às
ordens superiores.
b. A assiduidade, a pontualidade, a
urbanidade, a descrição e a eficiência
são alguns dos deveres do funcionário.
c. Constitui transgressão disciplinar e ao
funcionário é proibido exercer comércio
ou participar de sociedade comercial,
exceto como acionista, cotista ou
comanditário.
d. A multa é uma das penas disciplinares
aplicáveis ao servidor.
e. Na aplicação das penas disciplinares
será
considerada,
também,
a
repercussão do fato.
6Considerando a Lei Estadual nº
10.460/1988, não é correto afirmar:
a. Prescreve a ação disciplinar, no prazo
de 5 anos.
b. Os prazos de prescrição fixados na lei
penal
aplicam-se
às
infrações
disciplinares previstas como crime,
ressalvado o abandono de cargo.
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c. A Administração deve, após a ciência
da decisão judicial concessiva de
medida liminar ou equivalente que
suspender a eficácia do procedimento,
determinar, desde logo, a abertura de
nova ação administrativa disciplinar e
dar continuidade aos trabalhos de
apuração, bem como sanar nulidades
ou produzir provas, que julgar urgentes
ou relevantes, podendo, inclusive,
anular, por ato administrativo, ou
procedimento objeto da ação judicial.
d. A decisão que reconhecer a existência
de prescrição deverá determinar, desde
logo, as providências necessárias à
apuração da responsabilidade pela sua
ocorrência, se houver indício de dolo
ou culpa.
e. A aplicação de penalidade por
transgressão disciplinar acarreta a
inabilitação do servidor apenado para a
sua promoção ou nova investidura em
cargo, função, mandato ou emprego
público estadual pelo prazo de 5 anos,
no caso de destituição de mandato,
contados da data de publicação do ato
punitivo.
7Considerando a Lei Estadual nº
10.460/1988, é correto afirmar:
a. As sanções civis, penais e disciplinares
deverão acumular-se, sendo umas e
outras independentes entre si, bem
assim as instâncias civil, penal e
administrativa.
b. A responsabilidade civil decorre de
procedimento omissivo ou comissivo,
doloso ou culposo, que importe em
prejuízo da Fazenda Pública Estadual
ou de terceiros.
c. Exercer advocacia administrativa é
uma
prática
que
enseja
a
responsabilidade civil.
d. A absolvição criminal do servidor afasta
a
responsabilidade
civil
ou
administrativa nos caso em que há a
negativa da existência do fato ou da
2
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participação como coautor do ato
criminoso.
e. A indenização de prejuízo causado à
Fazenda Pública Estadual poderá ser
liquidada em até 36 parcelas.
8Em relação ao tratamento que e
dispensado pela Constituição Federal
de 88 ao Ministério Público, não é
correto afirmar:
a. Se o Ministério Público não encaminhar
a respectiva proposta orçamentária
dentro do prazo estabelecido na lei de
diretrizes orçamentárias, o Poder
Executivo considerará, para fins de
consolidação da proposta orçamentária
anual, os valores aprovados na lei
orçamentária vigente, ajustados de
acordo com os limites estipulados na lei
de diretrizes orçamentárias.
b. São
princípios
institucionais
do
Ministério Público a unidade, a
indivisibilidade e a independência
funcional.
c. Ao Ministério Público é assegurada
autonomia funcional e administrativa.
d. Durante a execução orçamentária do
exercício, jamais haverá a realização
de despesas ou a assunção de
obrigações que extrapolem os limites
estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, exceto se previamente
autorizadas, mediante a abertura de
créditos suplementares ou especiais.
e. Não cabe ao Poder Executivo ajustar a
proposta orçamentária do Ministério
Público nos casos em que este não a
encaminhar dentro do prazo da lei de
diretrizes orçamentárias, sob pena de
infringir o Princípio da Separação dos
Poderes.
9Em relação ao tratamento que e
dispensado pela Constituição Federal
de 88 ao Ministério Público, é correto
afirmar:
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a. Ministério Público Federal integra o
Ministério Público da União.
b. O Ministério Público dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios compõem
o Ministério Público da União.
c. Torna-se vitalício o membro do
Ministério Público após dois anos de
exercício, não podendo perder o cargo
senão por sentença judicial de órgão
colegiado transitada em julgado.
d. É permitido ao membro do Ministério
Público exercer a advocacia nos casos
em que a União, o Estado ou o Distrito
Federal for parte em ação de Execução
Fiscal.
e. É permitido ao membro do Ministério
Público exercer apenas a função
pública de magistério, quantas quiser,
desde que compatíveis com o seu
horário de expediente;
10- Considerando
a
Lei
Complementar Estadual nº 25, de 06 de
julho de 1998, é correto afirmar:
a. Além
dos
Centros
de
Apoio
Operacionais, da Escola Superior e dos
órgãos
de
Assessoramento,
os
estagiários são órgãos do Ministério
Público do Estado de Goiás.
b. No exercício de suas funções, o
Ministério Público poderá solicitar
exames periciais ou certidões que
deverão ser encaminhadas para
analise do Promotor signatário.
c. No exercício de suas funções, o
Ministério Público executará inspeções
e diligências investigatórias.
d. No exercício de suas funções, o
Ministério Público exercerá o controle
interno da atividade policial.
e. A falta ao trabalho, em virtude de
atendimento à notificação, não autoriza
o desconto de vencimentos ou salário,
se respeitado o prazo de 72 horas de
antecedência, e será considerada
como efetivo exercício, para todos os
3
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efeitos, mediante comprovação escrita
do membro do Ministério Público.
INFORMATICA BÁSICA
11- Considerando o aplicativo de
produção de textos Word 2010 da Suíte
Microsoft Office, é correto afirmar:
a. É possível salvar um documento no
formato .csv a partir do menu Salvar
Como na aba Arquivo ou simplesmente
clicando na tecla F12.
b. Ao selecionar uma parte de um texto e
pressionar simultaneamente as teclas
Ctrl e A é possível copiar para a Área
de Transferência o texto selecionado.
c. Ao selecionar uma parte de um texto e
pressionar simultaneamente as teclas
Ctrl e D, é possível alterar o estilo da
fonte.
d. A partir de opção disponível no menu
Imagem, é possível inserir em um
documento uma imagem localizada no
próprio computador.
e. Para se salvar um documento, basta
pressionar simultaneamente as teclas
Ctrl e S.
12- O processador é responsável por
realizar as operações lógicas e
aritméticas no computador, no entanto,
essas operações são realizadas
utilizando o sistema de numeração:
a. Decimal.
b. Octal.
c. Binário.
d. Hexadecimal.
e. Misto
(Decimal,
Binário
e
Hexadecimal).
13- Quanto à definição de Cookie, é
correto afirmar:
a. Pacote de dados enviado por um
website ao navegador e armazenado
no computador do usuário. Esse
arquivo contêm informações sobre as
preferências de navegação do usuário.
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b. Vírus que captura informações do
usuário digitadas no navegador e as
envia por e-mail para um computador
receptor.
c. Permite que aplicativos cliente/servidor
possam trocar informações em total
segurança, protegendo a integridade e
a veracidade do conteúdo que trafega
na Internet.
d. Protocolo responsável por gerenciar a
comunicação
entre
websites
e
navegadores. Este protocolo torna esta
comunicação
altamente
confiável
através de autenticação dos usuários.
e. Certificado digital enviado por um
website ao navegador autenticando a
idoneidade
da
comunicação
estabelecida.
14- Caso se pretenda alterar o “Estilo
da Fonte” do texto selecionado, as
opções disponíveis para alterar o
“Estilo da Fonte” utilizando o Word
2010 são, exceto:
a. Negrito.
b. Normal.
c. Itálico.
d. Negrito Realçado.
e. Negrito Itálico.
15- Numa planilha do MS Excel 2010,
da Suíte Microsoft Office, possui o
seguinte calculo: Na célula A1 está
preenchido com o número 20; Na
célula A2 está preenchido com o
número 2; Na célula B1 está
preenchido com o número 30; Na
célula C2 contem uma fórmula que
resulta no número 25; A fórmula usada
na célula C2 é:
a. =(A2*(B1*A2))^2.
b. =(A1+(B1-A2))^2.
c. =(A1/(B1*A2))^2.
d. =(A1-(B1/A2))^2.
e. =(A1*(B1*A2))^2
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GEOGRAFIA
16- Os
Complexos
Regionais
representam:
a. As Bacias Hidrográficas.
b. Os sistemas de Fuso Horário.
c. A Fauna e Flora do país.
d. O IDH.
e. Características
e
potencialidades
econômicas.
17- A expressão “Bacia Hidrográfica”
pode ser entendida como:
a. O conjunto das terras drenadas ou
percorridas por um rio principal e seus
afluentes.
b. A área ocupada pelas águas de um rio
principal e seus afluentes no período
normal de chuvas.
c. O conjunto de lagoas isoladas que se
formam no leito dos rios quando o nível
de água baixa.
d. O aumento exagerado do volume de
água de um rio principal e seus
afluentes quando chove acima do
normal.
e. O lago formado pelo represamento das
águas de um rio principal e seus
afluentes.
18- Analise as afirmativas e marque a
que está INCORRETA:
a. Com 7 milhões de quilômetros
quadrados,
a
bacia
hidrográfica
Amazônica é considerada a maior do
planeta.
b. No Brasil, a bacia hidrográfica do
Paraguai está presente nos estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
tendo o Paraguai como principal rio.
c. Os estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina abrigam a bacia
hidrográfica do Uruguai, que possui
grande potencial hidrelétrico.
d. A
maior
bacia
hidrográfica
exclusivamente
brasileira
é
a
Tocantins-Araguaia, com extensão de
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aproximadamente 967 mil quilômetros
quadrados.
e. A bacia hidrográfica do São Francisco
é a que possui a maior possibilidade de
navegação no Brasil.
19- A
organização
políticoadministrativa brasileira compreende:
a. Apenas a União e os Estados, todos
autônomos, nos termos da Constituição
Federal.
b. Apenas a União, os Estados e o Distrito
Federal, todos autônomos, nos termos
da Constituição Federal.
c. Apenas a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Territórios e os Municípios,
todos autônomos, nos termos da
Constituição Federal.
d. Apenas a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos da Constituição
Federal.
e. Apenas a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Territórios, os Municípios, e
as ilhas costeiras, todos autônomos,
nos termos da Constituição Federal.
20- Segundo as estimativas do IBGE,
a população brasileira já ultrapassou a
marca de 200 milhões de habitantes,
acumulando
as
seguintes
características:
a. O crescente índice das taxas de
fecundidade desde 2000.
b. Com mais mulheres do que homens,
principalmente na região Sudeste.
c. A
distribuição
homogênea
de
habitantes pelas regiões do país.
d. O maior índice de desenvolvimento
humano da América do Sul.
e. A redução da expectativa de vida,
principalmente entre as mulheres.
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HISTÓRIA DO BRASIL
21- No período final da República
Velha, o agravamento da crise
econômica, a eclosão de revoltas e
levantes militares, o crescimento das
camadas sociais urbanas, além do
acirramento dos conflitos políticos
devido à progressiva divisão das
oligarquias dominantes formam o
conjunto de fatores que provocaram a:
a. República Juliana
b. Revolução de 1930
c. Revolução Farroupilha
d. Guerra do Contestado
e. Revolta da Armada
22- Entre
os
anos
de
1889
(Proclamação da República) e 1930
(início da Era Vargas), o Brasil foi
governado por uma elite, formada por
grandes
proprietários
rurais
e
pecuaristas
(conhecidos
como
coronéis). Trata‐se da forma de
governo conhecida como:
a. Monarquia.
b. Ditadura.
c. Parlamentarismo.
d. Oligarquia.
e. Aristocracia.
23- A era Vargas foi marcada por
períodos conturbados e contraditórios,
assim, é correto afirmar que neste
período ocorreu:
a. O primeiro empréstimo ao governo
brasileiro, configurando-se como o
início da formação da dívida externa
brasileira.
b. A fundação do Partido Comunista do
Brasil (PCB) foi um dos momentos
marcantes do governo Vargas.
c. A condecoração de “Grã Cruz da
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul”,
ao argentino e um dos líderes da
revolução cubana, Ernesto (Che)
Guevara.
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d. Foi no período Vargas, que tivemos a
criação do ensino superior no Brasil,
com a instituição da Universidade do
Rio de Janeiro.
e. No governo Vargas, a capoeira foi
reconhecida e transformada em
esporte nacional.
24- Sobre a implantação da ditadura
militar no Brasil, não é correto afirmar:
a. O presidente do Senado Federal,
Ranieri Mazzili, assumiu a presidência
do país no dia 1º de abril de 1964, após
a deposição de João Goulart.
b. De 1964 a 1985 o Brasil foi governado
por cinco generais: Castelo Branco,
Costa e Silva, Garrastazu Médici,
Ernesto Geisel e João Figueiredo.
c. Durante o período do governo militar a
geração de energia subiu de 6MW para
mais de 40MW em 1984.
d. Foi na gestão de Garrastazu Médici,
por intermédio de seu comandante
militar Orlando Geisel, que houve a
derrota da maior guerrilha brasileira, a
Guerrilha do Araguaia.
e. Foi no período do “Milagre Econômico”
e pela euforia popular provocada por
ele que o governo lançou slogans do
tipo “ninguém mais segura este país”.
25- Considerando
os
principais
avanços da Constituição de 1988, não
é correto afirmar:
a. Eleições em dois turnos.
b. Os direitos trabalhistas passaram a ser
aplicados, além de aos trabalhadores
urbanos e rurais, também aos
domésticos;
c. Redução do mandato do presidente de
6 para 4 anos.
d. Voto facultativo para jovens entre 16 e
18 anos e direito de voto para os
analfabetos.
e. Décimo terceiro salário para os
aposentados.
6
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MATEMÁTICA

e. 20 horas.

26- Informe o valor de y na equação
10y - 5 (1 + y) = 3 (2y - 2) - 20:
a. 45.
b. -21.
c. -12.
d. 60.
e. 21.

31- A soma da idade do pai e do filho
é 45 anos. A idade do pai está para a
idade do filho, assim como 7 está para
2. As idades do pai e do filho é,
respectivamente:
a. 08 e 26 anos.
b. 10 e 32 anos.
c. 10 e 35 anos.
d. 09 e 30 anos.
e. 11 e 33 anos.

27- Informe o valor de y na equação
4x (x + 6) - x2 = 5x2:
a. 24.
b. 12.
c. -09.
d. 09.
e. 11.
28- Um pedreiro recebeu R$ 500,00
por 2/3 de um serviço. Determine
quanto recebera quando tiver realizado
4/5 do serviço:
a. R$ 150,00.
b. R$ 600,00.
c. R$ 625,00.
d. R$ 750,00.
e. R$ 610,00.
29- Na compra de um aparelho
obteve-se desconto de 15% por ter
feito o pagamento à vista. Foi pago R$
102,00 reais pelo aparelho, seu o preço
original é:
a. R$ 102,00.
b. R$ 150,00.
c. R$ 140,00.
d. R$ 120,00.
e. R$ 200,00.
30- Um pintor, trabalhando 8 horas
por dia, durante 10 dias, pinta 7.500
telhas. Em 4 dias para pintar 6.000
telhas ele trabalhará:
a. 12 horas.
b. 16 horas.
c. 24 horas.
d. 13 horas.
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32- Um comerciante quer distribuir
60 laranjas, 72 maças, 48 peras e 36
mangas entre varias crianças, de modo
que cada uma recebesse o mesmo e o
menor numero possível de frutas de
uma mesma espécie. O número
possível de frutas recebidas por cada
criança será de:
a. 18 frutas.
b. 22 frutas.
c. 15 frutas.
d. 09 frutas.
e. 10 frutas.
33- No alto de uma torre de
telefônica piscam duas luzes com
intermitências diferentes. A primeira
luz pisca 15 vezes por minuto e a
segunda pisca 10 vezes por minuto. Se
num certo instante as luzes piscam ao
mesmo tempo, elas voltaram a piscar
simultaneamente em:
a. 15 segundos.
b. 12 segundos.
c. 13 segundos.
d. 18 segundos.
e. 24 segundos.
34- O menor múltiplo de 13 que,
dividido por 15, 24 ou 40, deixa sempre
resto 10 é:
a. 130.
b. 124.
c. 120.
7
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d. 150.
e. 110.

LÍNGUA PORTUGUESA

35- Uma pessoa fez uma compra no
valor de R$ 19,55. Tinha com ela as
seguintes moedas: 15 de R$ 1,00; 10
de R$ 0,50; 8 de R$ 0,25; 8 de R$ 0,10;
4 de R$ 0,05. Se fez o pagamento
utilizando a maior quantidade possível
dessas moedas, logo:
a. Sobraram 7 moedas.
b. Sobraram 8 moedas.
c. Dentre as moedas que sobraram, 2
eram de R$ 0,25.
d. Dentre as moedas que sobraram, 3
eram de R$ 0,05.
e. Dentre as moedas que sobraram, 2
eram de R$ 0,10.

36- Considerando o Texto 1, não é
correto afirmar:
a. Não há alteração do sentido do texto
caso se substitua o “ponto-e-vírgula”
pela “vírgula” nas linhas 1 a 15.
b. Não há erro gramatical nas linhas 1 a
15 caso se substitua o “ponto-e-vírgula”
pela “vírgula”.
c. A expressão esquema na linha 20 é o
núcleo do sujeito que tem como verbo
a expressão resultou na linha 23.
d. A expressão que na linha 23 exerce a
função de pronome relativo e refere-se
à expressão esquema na linha 20.
e. O uso do hífen na linha 13 é facultativo.
37- Considerando o Texto 1, não é
correto afirmar:
10/04/2016

8

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DE PROMOTORIA
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
CADERNO DE QUESTÕES

a. Não há alteração do sentido do texto
caso se substitua a expressão (ASFFD)
pela expressão – ASFFD linha 15.
b. Não há erro gramatical na linha 11
caso se acrescente “vírgula” antes e
depois da expressão também.
c. O pronome relativo da linha 24 referese a prejuízos aos cofres públicos.
d. É facultativo o uso da crase no termo a,
na linha 22.
e. O uso do acento é obrigatório devido
ao termo jurídica, na linha10, ser uma
proparoxítona.
38- Considerando o Texto 1, é
correto afirmar:
a. A expressão que na linha 9 é uma
conjunção.
b. O termo propôs na linha 2 é um verbo
bitransitivo.
c. O fragmento de texto da linha 9 e 10
não é um aposto oracional.
d. Os termos ainda, na linha 8, e também,
na linha 11, são advérbios de
afirmação.
e. O termo contratar, na linha 20, está no
particípio.
39- Considerando o Texto 1, é
correto afirmar:
a. O acento no termo prática, na linha 24,
é facultativo.
b. O termo juntos, na linha 19, exerce
função adjetiva.
c. O termo que, na linha 23, é um
pronome conclusivo.
d. O termo secretário, linha 4, município,
linha 10 e Bíblia, linha 23, não
possuem
a
mesma
regra
de
acentuação.
e. O termo resultou, na linha 23, é um
verbo intransitivo.
40- Considerando o Texto 1, é
correto afirmar:
a. Há erro na regência caso se substitua o
termo ao por pelo, na linha 11.
10/04/2016

b. Há erro na regência caso se substitua o
termo ao por no, na linha 10.
c. O termo prefeita, na linha 2, deve vir
precedido de acento agudo de crase,
por tratar-se de substantivo feminino.
d. Não há erro gramatical caso se
substitua o termo presidente por
presidenta, na linha 15.
e. Há perda da interpretação textual caso
se substitua o termo na cidade por no
município.
41- Considerando o Texto 1, não é
correto afirmar:
a. Não há alteração do sentido da palavra
caso se substitua o termo membro por
integrante, na linha 5.
b. Não há alteração do sentido da palavra
caso se substitua o termo também por
porém, na linha 11.
c. Não há alteração do sentido da palavra
caso se substitua o termo articularam
por concertaram, na linha 20.
d. Não há alteração do sentido da palavra
caso se substitua o termo homenagem
por deferência, na linha 22.
e. Não há alteração do sentido da palavra
caso se substitua o termo aos cofres
públicos por ao erário, na linha 24.
42- O correio eletrônico (e-mail) é,
atualmente, uma importante forma de
comunicação para transmissão de
documentos. Para que um e-mail tenha
valor documental é necessário que:
a. A linguagem nele utilizada tenha o
mesmo padrão da exigida para os
memorandos.
b. O assunto esteja redigido de forma
clara, no campo específico.
c. O destinatário confirme o recebimento
do e-mail no mesmo dia do seu envio
d. Os anexos estejam formatados em
padrão rich text.
e. A identidade do remetente esteja
certificada digitalmente, na forma
exigida por lei.
9
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43- Sobre o emprego dos pronomes
de tratamento, não é correto afirmar:
a. Podem fazer referência tanto à
segunda pessoa gramatical quanto à
terceira.
b. Não há distinção quanto ao emprego
de “vossa excelência” ou “sua
excelência”.
c. Os verbos que acompanharem tais
pronomes devem estar flexionados em
terceira pessoa.
d. Podem ser empregados como parte da
saudação
em
correspondências
oficiais.
e. Os adjetivos que os acompanharem
devem concordar com o sexo da
pessoa a que se refere.
44- Quanto ao emprego do pronome
de tratamento, é correto afirmar que:
a. Os pronomes possessivos referidos a
pronomes de tratamento são sempre
os da terceira pessoa do singular.
b. Às autoridades tratadas por Vossa
Senhoria, a saudação deverá ser
Ilustríssimo Senhor.
c. É apropriado o uso de doutor para
autoridades judiciárias, pois é uma
forma de tratamento respeitoso no
meio jurídico.
d. É facultativa a concordância do gênero
gramatical com o sexo da pessoa a que
se refere e com o substantivo que
compõe a locução.
e. O pronome de tratamento usado para o
Conselheiro do Tribunal de Contas
sempre será Vossa Excelência.
45- Em relação às comunicações
oficiais, não e correto afirmar:
a. O padrão culto se opõe à simplicidade
de expressão, implicando o emprego
de linguagem rebuscada para se
garantir o máximo de clareza e
concisão.
b. Não há propriamente um padrão oficial
de linguagem.
10/04/2016

c. A obrigatoriedade do padrão culto na
redação oficial não é mero capricho ou
pedantismo.
d. O agente ou servidor público, ao redigir
seus atos normativos e comunicações,
não age em nome próprio, mas sim em
nome do órgão ao qual pertence.
e. As comunicações oficiais devem
obedecer a certas regras de forma,
unindo à impessoalidade e ao padrão
culto de linguagem um tratamento
marcado pela formalidade, a qual
consiste não apenas no emprego de
pronomes de tratamento adequados,
mas também na polidez, civilidade e
uniformidade dos textos.
46- A
redação
oficial
deve
caracterizar-se pela:
a. Impessoalidade, uso do padrão culto
de linguagem, obscuridade, prolixidade,
informalidade e desigualdade.
b. Clareza,
concisão,
formalidade,
uniformidade, impessoalidade e uso do
padrão culto de linguagem.
c. Uniformidade, impessoalidade, uso do
padrão
vulgar
de
linguagem,
obscuridade, prolixidade e formalidade.
d. Concisão, formalidade, desigualdade,
impessoalidade, uso do padrão vulgar
de linguagem e obscuridade.
e. Formalidade,
uniformidade,
impessoalidade, uso do padrão culto de
linguagem, obscuridade e prolixidade.
47- O sinal de crase é facultativo
apenas na opção:
a. Dirigi-me à ela para saber como
atendia os contribuintes.
b. Suas publicações são semelhantes às
minhas.
c. Fiz menção à teoria citada por você.
d. Acompanhe-o até à porta.
e. Diga à irmã que estou esperando por
ela.
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48- Quanto ao uso do sinal de crase,
e correto afirmar:
a. Ele é facultativo diante de pronome
possessivo feminino.
b. Não se utiliza a crase diante de
pronomes que não admitem artigo.
c. Não se utiliza a crase diante de
pronomes indefinidos.
d. Utiliza-se a crase nas locuções
femininas adverbiais.
e. É facultativo o uso da crase diante de
verbos.

contratação por suposta inexigibilidade,
o que causou danos ao erário.
50- As palavras abaixo possuem
significados correspondentes. Marque
a opção que o significado não
corresponde à palavra:
a. Sessão – reunião.
b. Incipiente – principiante.
c. Serração – um nevoeiro.
d. Exotérico – aquele que se expõe em
publico.
e. Experto – aquele que é perito em algo.

49- Os trechos a seguir foram
adaptados
da
matéria
do
site
http://www.mpgo.mp.br. Assinale a
opção em que o segmento foi
transcrito
com
a
pontuação
gramaticalmente correta:
a. Em fevereiro de 2015 o secretário de
Obras, solicitou à prefeita autorização
para contratar um artista para construir
o monumento, alegando ser uma
necessidade da cidade.
b. Em junho de 2015, três meses depois
da assinatura do contrato e dois meses
depois do pagamento da primeira
parcela de R$ 50 mil, a ASFFD,
apresentou
a
Anotação
de
Responsabilidade Técnica da Obra
(ART).
c. O promotor destaca que essa
autorização apresenta vários indícios
de fraude por que a previsão
orçamentária para sua execução foi
exatamente o valor que Omar Souto
“adivinhou” que seria o valor por ele
cobrado - a assinatura não está
reconhecida.
d. No processo, o MP argumentou pela
laicidade do Estado, apontando a falta
de exclusividade da ASFFD na
representação de Omar Souto.
e. De acordo com o promotor, a
improbidade administrativa apurada,
tem origem na ilegalidade na forma de
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11

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DE PROMOTORIA
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
CADERNO DE QUESTÕES

QUESTÃO DISCURSIVA 1

QUESTÃO DISCURSIVA 2

O Secretario de certa comarca ficou
responsável por apresentar ao novo
Oficial de Promotoria algumas rotinas de
sua função, uma vez que aquele entrará
em breve de férias e será substituído por
este. Como a rotina do Secretário na
maior parte é a elaboração de
expedientes diversos, foi apresentado ao
Oficial um despacho do promotor que
requisitava:

Os Centros de Apoio Operacional do MPGO vem desenvolvendo, de forma
autônoma
ou
integrada,
inúmeros
projetos, dentre eles, o projeto de
fortalecimento do controle social. Para
isso, eles têm publicado cartilhas e
manuais com o objetivo de subsidiar a
atuação dos membros do MP-GO na
execução dos Planos Gerais de Atuação
2014-2015 e 2016-2017, que trazem
como bandeira única institucional a
intensificação do combate à corrupção,
tanto na esfera de atuação repressiva
quanto na preventiva.

“Oficie-se ao senhor vereador Tício,
Presidente da Comissão de Saúde da
Câmara Legislativa, requisitando o
relatório da última inspeção realizada por
essa comissão no hospital municipal, com
prazo de resposta de 15 dias,”.
Assim, o Secretário orientou ao Oficial
quais os requisitos para a elaboração de
ofícios. Considerando os critérios da
Redação Oficial, responda:
1. Quais as partes ou campos que
deverão estar presentes neste
ofício?
2. Qual a forma da diagramação
mínima deverá existir neste ofício?
3. Quais os pronomes de tratamento
que deverão ser utilizados no ofício.

10/04/2016

Dentre estes materiais se encontra o
Manual de Atuação no SUAS e sua
publicação decorre não só da natureza
coletiva e social do direito em tela, mas
também por disposição expressa do
artigo 31 da Lei Orgânica de Assistência
Social - LOAS1. A implementação
adequada da política de assistência social
é pressuposto básico para assegurar aos
cidadãos em situação de vulnerabilidade
o exercício de seus direitos fundamentais.
Diante destas informações responda:
1. Quais instrumentos disponíveis ao
Ministério Público, de controle
social, para garantir os direitos
socioassistenciais. Explique um
deles.
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REDAÇÃO
A família é base da sociedade e também
matriz de todas as outras instituições. E em
tempos em que a corrupção ocupa a cena,
cabe pensar o caminho inverso: se na
família estaria, em germe, o que se
manifesta no meio social, político e
econômico. http://www.conjur.com.br/2016mar-27/processo-familiar-berco-formacaofamilia-responsabilidade-corrupcao.

Diante dessas informações, discorra a
respeito do seguinte tema:
“Berço da formação moral, a família
tem
responsabilidade
sobre
a
corrupção.”

10/04/2016
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