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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

LUZIÂNIA 

 

AUTOS N. 201900073495 

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LUZIÂNIA 

ASSUNTO: RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 

DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

A Banca Examinadora do Concurso Público 

para provimento do cargo de Auxiliar Administrativo da 

Comarca de Luziânia encaminha os recursos interpostos contra 

o gabarito preliminar da prova objetiva de múltipla escolha 

do referido certame. 

 

O candidato Elizeu Souza Rodrigues, às 

fls. 04-06, contesta o teor das questões número 2, 3, 5, 11, 

16 e 39. 

 

O candidato Raphael da Silva Sousa, às 

fls. 07-09, contesta o teor das questões número 16 e 39. 
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A candidata Hyanna Alves Rodrigues, às 

fls. 10-16 contesta o teor das questões número 01, 03, 11, 

16 e 39. 

 

A candidata Daniela Maria Rodrigues 

Roriz, às fls. 17-20, contesta o teor das questões número 3, 

16 e 39.  

 

A candidata Rosineide Cândida Ramos, às 

fls. 21-23, contesta o teor das questões número 1 e 39. 

 

O candidato Luiz Henrique Vieira 

Barbosa, às fls. 24-27, contesta o teor das questões número 

3, 5, 16, 39 e 41. 

 

A candidata Jéssica Martins da Silva, às 

fls. 28-29, contesta o teor da questão número 39. 

 

O candidato Carlos Eduardo Farias 

Borges, às fls. 30-31, contesta o teor das questões número 

3 e 39. 

O candidato Ricardo Oliveira dos Santos 

Júnior, às fls. 32-35, contesta o teor das questões número 

3, 5, 16 e 18.  
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A candidata Vanilton Souza Vidal, às 

fls. 36-39, contesta o teor das questões número 1, 3, 39 e 

46. 

 

O candidato Jeferson Queiroz de Souza, 

às fls. 40-42, contesta o teor das questões 3, 5, 9 e 39. 

 

A candidata Layse Tuyane Vieira Silva, 

às fls. 43-48, contesta o teor das questões número 2, 3, 4, 

5, 7, 9, 11, 16, 18, 27, 28, 39. 

 

A candidata Erica Santos Neres, às fls. 

49-52, contesta o teor das questões número 13 e 39. 

 

O candidato Tatianne Silva Nóbrega, às 

fls. 53-54, contesta o teor das questões 3, 9, 10, 16, 18, 

27, 31 e 39. 

 

A candidata Julia Carolina de Oliveira, 

às fls. 55-56, contesta o teor das questões 3, 5, 9, 11, 16 

e 39. 
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O candidato Rafael Nunes Rocha, às fls. 

57-58, contesta o teor das questões número 3, 5, 16 e 39. 

 

A candidata Eliane Inocêncio da Silva, 

às fls. 59-61, contesta o teor das questões número 3, 4, 11, 

16 e 18. 

 

O candidato Jozivaldo Silva dos Santos, 

às fls. 62-67, contesta o teor das questões número 1, 3, 5, 

7, 10, 11, 16 e 39. 

 

O candidato Tiago Mota Gomes, às fls.67-

68, contesta o teor da questão 39. 

 

O candidato Luciana Castanheira, às fls. 

69-72, contesta o teor das questões número 3, 5, 16, 18 e 

39. 

 

O candidato Marcos Vinícius da Silva, às 

fls. 72-75, contesta o teor das questões número 16, 39 e 46. 

 

A candidata Maria Augusta Pires, às fls. 

75-77, contesta o teor das questões número 1, 3, 16 e 39. 
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O candidato Valter Ferraz Sanches, às 

fls. 78-84, contesta o teor das questões número 3, 5, 16 e 

39. 

O candidato Augusto Henrique da Cruz 

Pereira, às fls. 85-88, contesta o teor das questões número 

5, 8, 9 e 39. 

A candidata Jordana Marcos Salomão, às 

fls. 89-91, contesta o teor das questões número 1, 3, 39 e 

43. 

O candidato Marcos José Caetano da Costa 

Júnior, às fls. 99-101, contesta o teor das questões número 

3, 5, 16 e 39. 

A candidata Lorena Borsato Pinheiro, às 

fls. 101-105, contesta o teor das questões número 1, 3, 5, 

16, 35 e 39. 

O candidato Rodrigo Guedes Barroso, às 

fls. 106-109, contesta o teor das questões número 3, 16, 39, 

43 e 47. 

O candidato Guilherme Cardoso Rosa, às 

fls. 109-111, contesta o teor das questões número 1, 3, 9, 

16 e 39. 

O candidato Edilberto Almeida Cantuária 

às fls. 111-113, contesta o teor das questões número 1 e 5. 
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O candidato Lucas Barbosa Oliveira Ramos 

às fls. 119-125, contesta o teor das questões número 1, 3, 

16 e 39. 

A candidata Francilene dos Santos Noleto 

às fls. 126-127, contesta o teor das questões número 1, 3, 

5, 7, 16, 18, 25 e 39. 

A candidata Rosana Pereira Valverde às 

fls. 128-130, contesta o teor das questões número 1, 3, 16 

e 39. 

Às fls. 131-142, gabarito preliminar da 

prova objetiva de múltipla escolha e caderno de questões. 

 

É a síntese do necessário. 
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FUNDAMENTOS 

Dispõe o subitem n. 8.11., de 29 de 

outubro de 2018: 

8.11. Do gabarito provisório caberá 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

nos termos do disposto no item 13 deste 

Edital.  

 

Os recursos presentes foram interpostos 

tempestivamente, devendo, portanto, ser conhecidos. 

 

Ainda, importante ressaltar que a 

pretensão de vergastar outros aspectos do gabarito 

preliminar encontra-se preclusa, uma vez que transcorreu o 

prazo recursal. 

 

Em proêmio, impende salientar que os 

argumentos de ausência de ineditismo de algumas questões ou 

de similitude com questões de outros processos seletivos 

devem ser analisados cum grano salis. 

 

Não há nenhum indício de eiva ou quebra 

de isonomia pela aplicação de questões com conteúdo similar 

ao de outros processos seletivos, a exemplo de vestibulares. 
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É óbvio que, por se tratar de 

conhecimentos de nível fundamental, a banca examinadora 

valeu-se de manuais que doutrinam um tema consolidado e há 

muito abordado pela educação básica brasileira, de modo que 

os questionamentos muito se assemelham aos existentes em 

outras provas. 

 

Ademais, não há nenhuma prova de quebra 

de dever ou compromisso da banca examinadora na sua tarefa 

de elaboração da avaliação. 

 

Assim sendo, os recursos que tenham por 

lastro a similitude de questões com outras provas não se 

sustentam para provimento. 

 

Ainda, recurso com redação obscura e sem 

pedido claro e objetivo não há como ser analisado em seu 

mérito. 

 

 

Passemos ao mérito. 
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1)Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 

a) Espontâneo, simplismente, alarido, frugal. 

b) Exceção, privilégio, supérfluo, empecilho. 

c) Ascensão, excessão, impencilho, subsídio. 

d) Mexer, acensão, subcídio, espontâneo. 

e) Ardiloso, frugal, engodar, corrupção . 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “B”, todavia os candidatos argumentaram 

que não só a alternativa “B” está correta mas também a 

alternativa “E”, pois ambas não possuem erro de grafia. 

Diante do que foi exposto acima, a questão deve ser ANULADA, 

e a pontuação ser distribuída a todos. 

 

2)Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está 

errado: 

a) Micro-organismo. 

b) Anti-herói. 

c) Auto-avaliação. 

d) Micro-ônibus. 

e) Força-tarefa. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “C” e não há que se falar em alteração 

ou anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta e de acordo com o novo Acordo Ortográfico a 

palavra “AUTO-AVALIAÇÃO” na atual norma que rege a ortografia 

destes termos na Língua Portuguesa se escreve 
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“AUTOAVALIAÇÃO”. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 

 

3) De acordo com a ortografia na Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

a) O plural de sol é sóis. 

b) O plural de ananás é ananais. 

c) “Tem” é o verbo ter no plural e “têm” é o verbo ter no 

singular. 

d) A palavra a seguir está na forma ortográfica correta: 

quesitos. 

e) A palavra Porisso está ortograficamente correta. 

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “A”. Nota-se que há mais de uma 

alternativa correta na questão pois além do plural da palavra 

“sol” ser “sóis” com acento agudo na letra “o”, a alternativa 

“D” também está correta pois a palavra  “quesitos” é plural 

do substantivo masculino “quesito” que significa  uma 

condição necessária, que precisa ser respondida ou 

resolvida, completada ou preenchida para que determinado 

objetivo seja alcançado.  Assim, tendo em vista que tanto a 

alternativa “A” quanto a alternativa “D” estão corretas, a 

questão deve ser ANULADA, e a pontuação ser distribuída a 

todos. 
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4) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 

grafadas de acordo com a norma culta e com o padrão da 

Língua Portuguesa. 

a) As pessoas estão a tornar-se superfúlas.  

b) Toda regra tem excessão. 

c) Literatura de entreterimento não a agradava. 

d) Não tenha receio pois eu a protegerei. 

e) A água ferve a 100ºC. Logo, este é seu ponto de 

ebolição. 

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “D”. O emprego da conjunção “pois” da 

alternativa “D” transmite uma ideia de explicação. Todavia, 

a questão pede para que seja assinalada a alternativa em que 

todas as palavras grafadas estejam de acordo com a norma 

culta e padrão da Língua Portuguesa e na alternativa “D” 

todas as palavras estão grafadas de acordo com o padrão da 

Língua Portuguesa assim, as alternativas “A”, “B”. “C” e “E” 

estão incorretas pois a palavra “superfúlas” deve ser escrita 

“supérflua”, a palavra “excessão” se escreve “exceção”, a 

palavra “entreterimento” é escrita corretamente   

“entretenimento” e a palavra “ebolição” é escrita da forma 

correta “ebulição”. Assim, não há que se falar em alteração 

ou anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 
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5) Alguns vocábulos portugueses possuem dupla grafia, 

assinale o item 

incorreto: 

a) Abdome / abdômen. 

b) Quatorze / catorze. 

c) Fato / facto. 

d) Próprio / próprio. 

e) Baptismo / batismo. 

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “D”. Todavia, após o novo acordo 

ortográfico não existe mais a palavra “BAPTISMO”, assim não 

há como falar em dupla grafia na alternativa “E”. Portanto, 

a questão deve ser ALTERADA e o novo gabarito é a letra “E”. 

 

 

7) Assinale a alternativa que possui um erro de pontuação: 

a) À noite, vou ver meu irmão. 

b) O dia cai,a maré sobe, o mar avança. 

c) O time do Brasil jogou bem, porém foi derrotado. 

d) Antônio, traga os meus livros, por favor! 

e) É essencial que você, compareça no escritório amanhã. 

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “E”. Não há que se falar em alteração 

ou anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 
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8) Já___anos,_____, neste local lagos e árvores. Hoje, 

só____prédios. 

a) fazem, há, existe. 

b) fazem, havia, existe. 

c) faz, há, existem. 

d) fazem, haviam, existem. 

e) faz, havia, existem. 

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “E”. Quando o verbo FAZER se refere a 

tempo transcorrido, ele é impessoal. Ou seja, ele não tem 

sujeito com quem concordar e então deve ser empregado sempre 

no singular. O verbo HAVER é impessoal quando está no sentido 

de “existir”, ou seja, não admite sujeito. Neste caso, é 

invariável (não flexionado) e conjugado na terceira pessoa 

do singular. Assim, não há que se falar em alteração ou 

anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 

 

9) A ocorrência de influências ___ -nos a concluir que ___ 

uma relação profunda entre o homem e mídia que os ___ 

mutuamente dependentes. 

a) leva, existe, torna. 

b) levam, existe, tornam. 

c) levam, existem, tornam. 

d) levam, existem, torna. 

e) leva, existe, tornam 

 

 



 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
Rua 23 esquina com Avenida B, quadra A6, lotes 15/24, sala 225, Jardim Goiás 

Edifício Sede do Ministério Público. Goiânia – Goiás. CEP: 74.805-100 
Telefone: (62) 3243-8527/ 8758 

 
 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “A”. A palavra “TORNA” deve concordar 

no singular.  Não há que se falar em alteração ou anulação 

da questão, a argumentação da Banca Examinadora está correta. 

Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o gabarito permanecer 

inalterado. 

 

 

10) Assinale a alternativa em que há erro de pontuação: 

a) Era do conhecimento de todos a hora da reunião, mas, 

alguns se atrasaram. 

b) A hora da reunião era do conhecimento de todos; alguns se 

atrasaram, porém. 

c) Todos conhecem a hora da reunião; não se atrasem, pois. 

d) Todos conhecem a hora da prova, portanto não se atrasem. 

e) Amanhã chegam meus amigos preferidos, meus companheiros 

de infância, meus 

melhores amigos. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “A”. A vírgula é obrigatória quando a 

conjunção “MAS” marca uma oração coordenada adversativa, que 

indica essa relação de oposição entre as unidades ligadas. 

A obrigatoriedade da vírgula só existe quando ela liga 

orações de um mesmo período e em regra a vírgula sempre vem 

antes. Só haverá vírgula depois dela se houver uma frase 

intercalada separando-a do resto da oração da qual ela faz 

parte. Assim, na questão não há que se falar em alteração ou 

anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 
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está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 

 

 

11) Assinale a alternativa em que a pontuação esteja 

empregada corretamente: 

a) Ana, filha mais nova do casal estuda artes. 

b) Ela disse, que viaja, em três dias. 

c) Às vezes, ela não reclamava porque, não queria te 

preocupar. 

d) Os homens só se levantaram, quando a dama saiu. 

e) Maria traga-me uma xícara de café. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “D”. Não há que se falar em alteração 

ou anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 

 

 

13) Trate de arrumar a mesa que você quebrou e costurar a 

calça que você rasgou, do contrário não sairá de casa. As 

palavras destacadas podem ser substituídas por: 

a) concertar, coser e se não. 

b) consertar, coser e senão. 

c) consertar, cozer e senão. 

d) concertar, cozer e senão. 

e) consertar, cozer e se não. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “B”. Os candidatos alegaram que a 

questão não apresentava nenhuma palavra destacada para serem 
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analisadas. Tendo em vista que realmente não consta nenhuma 

palavra destacada na questão e tal fato a impossibilitou de 

ser resolvida, a mesma deve ser ANULADA e a pontuação ser 

distribuída a todos.  

 

16) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que é 

sinônima das demais. 

a) lista, cadastro, catálogo. 

b) convencido, metido, arrogante. 

c) manifestar, expressar, exteriorizar. 

d) aptidão, dom, vigor. 

e) disponibilizar, oferecer, dispor. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “D”. Todavia, as alternativas “A”, “B”, 

“C” e “E” aparece uma palavra que é sinônima das demais e a 

alternativa considerada corre no gabarito preliminar é a 

única alternativa que não aparece uma palavra que seja 

sinônimo das demais. Assim, a mesma deve ser ANULADA e a 

pontuação ser distribuída a todos.  

 

 

25) João e Pedro são alunos de crossfit. Por ser menos 

condicionado fisicamente, João realiza 1\3 (um terço) das 

repetições que Pedro executa. Colocados para executar o pull 

up (flexão e extensão de cotovelos em suspensão na barra 

fixa), juntos fizeram 228 repetições, num intervalo de 15 

minutos. Dessa quantidade, o número de repetições que Pedro 

executou foi? 

a) 186. 

b) 172. 
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c) 170. 

d) 177. 

e) 171. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “E”. Vejamos: 

A soma das repetições de Pedro e João resulta 

em 228 repetições. 

X + X/3 = 228 

3X + X = 228 

4X = 228 

X = 228/4 

X = 57  

João realiza 1/3 das repetições de Pedro 

João = 57 repetições 

Pedro = 57 x 3 = 171 

 

Assim, não há que se falar em alteração ou 

anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 

 

 

27) Um reservatório tem 1,5 metros de largura, 1,8 metros de 

comprimento e 1 metro de altura. Para conter 1.620 litros de 

água, esta deve atingir a altura de: 

a) 60 m 

b) 60 dm 

c) 0.06 m 
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d) 60 cm 

e) 6 m 

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “D”. Vejamos: 

 

1.620 L = 1, 62 m³ 

1,62 = Largura x Cumprimento x H 

1,62 = 1,5 x 1,8 x H 

1,62 = 2,7 H 

1,62/2,7= H 

H = 0,6 metros = 60 cm 

 

Assim, não há que se falar em alteração ou 

anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 

  

 

28) Nas construções, uma das funções das janelas é a de 

promover a ventilação natural dos ambientes, como recurso 

para o controle de temperatura e da qualidade do ar interior. 

De acordo com especificações técnicas de uma determinada 

cidade, a área da janela da sala de uma residência deve ser 

igual a, pelo menos, 20% da área do piso dessa sala. Em uma 

casa dessa cidade, na sala cujo piso tem a forma de um 

retângulo 4,5 m x 6,0 m, será instalada uma janela retangular 

de N metros de largura por 1,80 m de altura. Nessas 

condições, para que as especificações mínimas sejam 

atendidas, o valor de N deve ser 
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a) 1,0. 

b) 1,5. 

c) 2,0. 

d) 2,5. 

e) 3,0. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “E”. Vejamos: 

 

Área da sala  

Largura x Altura 

4,5 x 6,0 = 27 

10% de 27 = 2,7 

20% 2,7 = 2,7 x 2 = 5,4 

5,4 = N x 1,8 

N = 5,4/1,8 

N= 3,0 

Assim, não há que se falar em alteração ou 

anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 

 

 

31) Qual o país fronteiriço ao Brasil que enfrenta uma crise 

humanitária e cujos cidadãos tem atravessado a fronteira 

nacional através do Estado de Roraima: 

a) Venezuela. 

b) Haiti. 

c) Peru. 

d) Cuba. 
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e) Colômbia. 

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “A”. A fronteira entre Brasil e 

Venezuela é a linha que limita os territórios do Brasil e da 

Venezuela. O país que enfrenta uma crise humanitária e cujos 

cidadãos tem atravessado a fronteira nacional através do 

Estado de Roraima é a Venezuela. Assim, não há que se falar 

em alteração ou anulação da questão, a argumentação da Banca 

Examinadora está correta. Portanto, a questão deve ser 

MANTIDA e o gabarito permanecer inalterado. 

 

 

39) Qual dos dispositivos abaixo NÃO se qualifica cono 

periférico de entrada: 

a) Teclado. 

b) Escâner. 

c) Caixas de som. 

d) Mouse. 

e) Microfone. 

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “E”. Todavia, os dispositivos teclado, 

escâner, mouse e microfone são periféricos de entrada e o 

dispositivo caixas de som é periférico de saída. Portanto, 

a questão deve ser ALTERADA e o novo gabarito é a letra “C”. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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41) Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) São princípios institucionais do Ministério Público a 

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

b) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária 

dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias, que deverá ser aprovada por decreto do 

governador do Estado. 

c) Se a proposta orçamentária for encaminhada em desacordo 

com os limites estipulados na lei de diretrizes 

orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes 

necessários para fins de consolidação da proposta 

orçamentária anual. 

d) Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá 

haver 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) Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 

administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, 

propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus 

cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso 

público de provas ou de provas e títulos, a política 

remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre 

sua organização e funcionamento.  

 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “B”. A Constituição Federal estabelece 

que o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária 

dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias bem como a Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público define o Ministério Público elaborará sua proposta 

orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de 
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Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao 

Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. 

Assim, não há que se falar em alteração ou anulação da 

questão, a argumentação da Banca Examinadora está correta. 

Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o gabarito permanecer 

inalterado. 

 

 

 

43) Ainda sobre o Ministério Público, é CORRETO afirmar que: 

a) O Ministério Público da União compreende o Ministério 

Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

b) O Ministério Público Militar integra a Justiça Militar, 

sendo que seus membros são nomeados pelo Presidente da 

República depois de aprovadas as indicações pelo Senado 

Federal. 

c) Leis ordinárias da União e dos Estados, cuja iniciativa 

é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, 

estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de 

cada Ministério Público. 

d) É garantido ao membro do Ministério Público a 

vitaliciedade, após três anos de exercício, não podendo 

perder o cargo senão por sentença judicial transitada em 

julgado. 

e) É vedado ao membro do Ministério Público exercer a 

advocacia.  

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “E”. Não há que se falar em alteração 

ou anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 

está correta. O artigo 128, §5, Inciso II, alínea b da CF/88, 
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bem como a Lei Complementar número 40 de 1981 que estabelece 

normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério 

Público estadual veda os membros do Ministério Público de 

exercerem advocacia. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e 

o gabarito permanecer inalterado. 

 

 

46) Com relação aos Centros de Apoio do Ministério Público, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou 

órgãos públicos ou privados ou áreas afins. 

b) Prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério 

Público na instrução de inquéritos civis ou na preparação e 

proposição de medidas processuais. 

c) Zelar pelo cumprimento das obrigações do Ministério 

Público, decorrentes de convênios firmados. 

d) Receber representações e expedientes, encaminhando-os 

para os respectivos órgãos de execução. 

e) Promover cursos de Aperfeiçoamento e Especialização de 

membros do Ministério Público e de servidores do quadro 

auxiliar do Ministério Público. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “E”. De acordo com o Regimento Interno 

do Ministério Público do Estado de Goiás, cabe a Escola 

Superior do Ministério Público dirigida por um membro do 

Ministério Público titular e vitalício escolhido pelo 

Procurador-Geral de Justiça promover cursos nas categorias 

extensão, atualização e pós-graduação, nas modalidades 

presencial e à distância, visando ao aprimoramento 
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profissional e cultural dos membros e do quadro de serviços 

auxiliares. Não há que se falar em alteração ou anulação da 

questão, a argumentação da Banca Examinadora está correta. 

Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o gabarito permanecer 

inalterado. 

 

 

47) A respeito da autonomia funcional, administrativa e 

financeira do Ministério Público, é INCORRETO afirmar que: 

a) Cabe ao Ministério Público praticar atos e decidir sobre 

a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e 

inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados 

em quadros próprios. 

a) Cabe ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo 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. 

c) Cabe ao Ministério Público compor os seus órgãos de 

administração. 

d) Cabe ao Ministério Público editar atos de aposentadoria, 

exoneração e outros que importem em vacância de cargos de 

carreira e de serviços auxiliares, bem como os de 

disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus 

servidores, os quais serão ratificados pelo Tribunal de 

Contas.  

e) Cabe ao Ministério Público exercer outras competências 

decorrentes de sua autonomia. 

 

O gabarito aponta como resposta correta a 

alternativa de letra “D”. Não há que se falar em alteração 

ou anulação da questão, a argumentação da Banca Examinadora 
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está correta. Portanto, a questão deve ser MANTIDA e o 

gabarito permanecer inalterado. 

 

VOTO 

Pelo exposto, este membro da Comissão de 

Acompanhamento de Concursos vota por conhecer e, conforme as razões expostas, 

prover ou desprover os recursos interpostos na direção de: 

a. Anular as questões número 01, 03, 13, 16, 

atribuindo a pontuação correlata a todos os candidatos. 

b. Alterar o gabarito das questões de número 05 e 39, 

para que considerarem como resposta assertiva a letra “E” 

na questão de número 05 e a letra “C” na questão de número 

39. 

c. Manter inalterado o gabarito em relação as demais 

questões. 

d. Determinar à Banca Examinadora do concurso 

público para provimento do cargo de Auxiliar 

Administrativo da Comarca de Luziânia a publicação do 

gabarito definitivo da prova objetiva de múltipla escolha. 

 

É como voto. 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONCURSOS, em Goiânia, 22 de fevereiro de 2019. 

 

Leila Maria de Oliveira 

Promotora de Justiça 

Membro da Comissão de Acompanhamento de Concursos 
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DECISÃO SOBRE OS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO 

PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA DO CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA 

COMARCA DE LUZIÂNIA 

A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONCURSOS para provimento dos cargos do serviço auxiliar do Ministério Público do 

Estado de Goiás, instituída pelas Portarias n. 609/2015, 725/2017 e 3465/2017, 

publicadas, respectivamente, no Diário Oficial do Ministério Público, edições 1.402, de 

13.03.2015, e 1.882, de 14.03.2017, e 2.054, de 04.12.2017 RESOLVE, após detida 

análise dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da prova objetiva de múltipla 

escolha do concurso público para provimento do cargo de Auxiliar Administrativo da 

Comarca de Luziânia, acatar, à unanimidade, o voto da relatora Leila Maria de Oliveira, 

para: 

a. Anular as questões número 01, 03, 13, 16, atribuindo a pontuação correlata a todos os candidatos. 

b. Alterar o gabarito das questões de número 05 e 39, para que considerarem como resposta assertiva 

a letra “E” na questão de número 05 e a letra “C” na questão de número 39. 

c. Manter inalterado o gabarito em relação as demais questões. 

d. Determinar à Banca Examinadora do concurso público para provimento do cargo de Auxiliar 

Administrativo da Comarca de Luziânia a publicação do gabarito definitivo da prova objetiva de 

múltipla escolha. 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONCURSOS, em Goiânia, 22 de fevereiro de 2019. 

 
Rodrigo Félix Bueno 

Membro 

 Suzane Pinheiro de Lemos 
 

Membro 

 
Fabiano de Sousa Naves 

Membro 

 Antônio de Pádua Freitas Júnior 

Membro 

Régis Silveira Melo 

Membro 


