
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – CONCURSO PÚBLICO 
 

                                              PROVA OBJETIVA: 18 de novembro de 2012 
 

NÍVEL MÉDIO  
 

Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao 
qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição, cartão-resposta e 
formulário de redação. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas, e o FORMULÁRIO DE REDAÇÃO, destinado à transcrição definitiva da 
redação. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 70 (setenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de 
Noções de Informática, 08 de Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, 07 de Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará e 40 de Conhecimentos Específicos e Prova de Redação. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 
(quatro) horas, tendo seu início às 14h:30min e término às 18h:30min (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 70. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA e a transcrição definitiva da redação no FORMULÁRIO DE REDAÇÃO 
devem ser feitas somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA e/ou do FORMULÁRIO DE REDAÇÃO por 
erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas, assim como, o 
FORMULÁRIO DE REDAÇÃO é o único documento considerado para a correção da sua redação. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e o 
FORMULÁRIO DE REDAÇÃO. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público do Ministério Público do Estado do Pará o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos nos Editais do referido concurso. 

Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05. 
 

Penalidade máxima 
Fernando Sabino 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
 

          Houve um tempo em que ele era moço e ia à praia. Agora era um homem de meia-idade, 
paletó e gravata, de regresso do trabalho, andando ao longo do mar. Lá na areia o futebol ia 
animado. Deteve-se, ficou olhando. Futebol de areia era uma coisa que ele nunca chegaria a 
entender: não tinha graça, a bola não pulava, ganhava efeito. E onde já se viu jogar descalço? 
Lembrava-se das pesadas chuteiras de seu tempo, com rodelas de couro no tornozelo, cordões 
compridos dando várias voltas em torno do pé. E os cravos na sola, deste tamanho! De meter medo 
nas bolas altas... 
          Sorriu, ficou olhando; é verdade que esses meninos de hoje fazem miséria. Olha só como 
aquele mata a bola no peito, controla no joelho e vai levando a bichinha no ar. Mas chute forte como 
os de antigamente eles não têm. No seu tempo... 
          Ia se afastando, depois de acompanhar um último lance do jogo lá na areia, quando um chute 
espirrado atirou a bola cá fora na rua e ela veio rolando até seus pés. Olhou para um lado e para 
outro: algum conhecido ali por perto, era uma vez a sua compostura. Não vendo ninguém, ajeitou 
cuidadosamente a pelota na marca do pênalti, para cobrar a penalidade máxima. Lá embaixo os 
rapazes aguardavam. Tomou distância, esperou o apito do juiz e, sob o silêncio de expectativa da 
torcida, deu um pulinho, veio correndo, desferiu o chute. Sensação no Maracanã! Gol do Brasil. 
          O chute foi realmente perfeito e a bola executou a trajetória pretendida, indo cair na areia, 
entre os rapazes. Mas a compostura foi por água abaixo: atrás da bola, como a cápsula de um 
foguete-satélite, seguiu o sapato – sapato de verniz, fora a uma missa de sétimo dia naquela manhã. 
O sapato ultrapassou a bola e foi cair na areia lambida pelo mar. 
          Desequilibrado, ele começou a rodopiar, saltitando numa perna só, acabou caindo. Um dos 
jogadores pescou o sapato e veio trazê-lo. Ajudou-o a erguer-se: 
          – O senhor se machucou? 
          – Não foi nada. 
          – Antes assim. 
          – Isso acontece... 
          O rapaz se despediu cordialmente, dando-lhe um tapinha nas costas. Tentou uma careta jovial, 
calçou o sapato molhado e saiu chapinhando com ele no asfalto. Fazia força para não capengar – 
fora como se tivesse querido atirar a distância, não a bola, mas a própria perna! Teria distendido 
algum tendão? Longe da vista dos jogadores, sentou-se no banco da praia com um gemido. Isso 
acontece – repetiu para si mesmo, conformado. 
 

Texto publicado na coletânea O mundo é uma bola: crônicas, futebol & humor. Editora Ática, 2006. 

 
 
01.  Na crônica Penalidade máxima, Fernando Sabino relata um episódio do cotidiano, apoiando-se nele 
para  
(A) refletir sobre o envelhecimento. 
(B) descrever as mudanças no futebol. 
(C) criticar o comportamento dos homens de meia-idade. 
(D) ensinar bons modos aos mais jovens. 
 
02.  A passagem do texto na qual os tempos verbais empregados parecem transportar o leitor para o 
momento em que os fatos ocorrem é 
(A) “Futebol de areia era uma coisa que ele nunca chegaria a entender: não tinha graça, a bola não 
pulava, ganhava efeito. E onde já se viu jogar descalço?” (linhas 03 e 04). 
(B) “Olha só como aquele mata a bola no peito, controla no joelho e vai levando a bichinha no ar.” 

(linhas 08 e 09). 
(C) “Olhou para um lado e para outro: algum conhecido ali por perto, era uma vez a sua compostura.” 

(linhas 12 e 13). 
(D) “Tomou distância, esperou o apito do juiz e, sob o silêncio de expectativa da torcida, deu um 

pulinho, veio correndo, desferiu o chute.” (linhas 15 e 16). 
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03.  A expressão “isso acontece”, recorrentes nas linhas 26, 30 e 31 do texto, referem-se, 
respectivamente, ao 
(A) tombo da personagem e à perda de compostura. 
(B) chute forte da personagem e ao estrago de seu sapato. 
(C) tombo da personagem e à perda de habilidade com a bola. 
(D) chute forte da personagem e ao desequilíbrio que lhe causou. 
 
04.  No trecho “Olhou para um lado e para outro: algum conhecido ali por perto, era uma vez a sua 
compostura.” (linhas 12 e 13), a relação sintático-semântica que se estabelece entre os enunciados que 
sucedem os dois pontos é  
(A) condicional. 
(B) causal. 
(C) concessiva. 
(D) temporal. 
 
05.  Considerando as relações de regência, concordância e colocação pronominal no texto Penalidade 
máxima, julgue as afirmativas abaixo.  
I. No trecho “Agora era um homem de meia-idade, paletó e gravata, de regresso do trabalho, andando 

ao longo do mar.” (linhas 01 e 02), a preposição que sucede o substantivo regresso pode ser 
substituída pela preposição a sem alteração do sentido do texto. 

II.  No trecho “Mas chute forte como os de antigamente eles não têm.” (linhas 09 e 10), o artigo definido 
deveria estar no singular, concordando com o substantivo chute. 

III. No trecho “Um dos jogadores pescou o sapato e veio trazê-lo.” (linhas 21 e 22), o pronome do caso 
oblíquo o pode ser substituído pelo pronome lhe, para fazer referência ao sujeito a quem será 
entregue o sapato. 

IV. No trecho “Ia se afastando, depois de acompanhar um último lance do jogo lá na areia, quando um 
chute espirrado atirou a bola cá fora na rua e ela veio rolando até seus pés.” (linhas 11 e 12), a 
colocação do pronome oblíquo não obedece ao padrão culto da língua. 

 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 06 a 08. 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

QUEM DEVE CONTAR A HISTÓRIA? Muitos acreditam que essa nobre atribuição deve ficar restrita 
aos acadêmicos. O Museu da Pessoa rema contra essa maré: sua missão é recolher narrativas de 
gente comum. E depois de 17 anos de trabalho, acaba de lançar seu primeiro livro. [...] 
A iniciativa, pioneira no mundo, foi um sucesso. O acervo conta hoje com mais de 11 mil 
depoimentos biográficos. Qualquer pessoa pode visitar a sede da instituição no bairro Vila Madalena 
em São Paulo e contar sua história e as memórias de sua família. Além de deixar o registro para a 
posteridade, o visitante ainda recebe um DVD para guardar em casa – e transmitir às novas 
gerações. Para quem não pode ir até lá, o site do Museu da Pessoa recebe vídeos e também os 
incorpora ao acervo: www.museudapessoa.net. [...] 
 
Trecho reproduzido da matéria “A história de cada um”, publicada na Revista de História da Biblioteca Nacional, n° 40, 

janeiro/2009. 
 
 
06.  Considerando-se o acento indicativo da crase, a alternativa em que a alteração do verbo sublinhado 
no enunciado 
  
“Qualquer pessoa pode visitar a sede da instituição no bairro Vila Madalena em São Paulo e contar sua 
história e as memórias de sua família.” (linhas 05 e 06) 
 
obedece à norma gramatical é 
(A) Qualquer pessoa pode ir a sede da instituição no bairro Vila Madalena em São Paulo e contar sua 

história e as memórias de sua família. 
(B) Qualquer pessoa pode chegar a sede da instituição no bairro Vila Madalena em São Paulo e contar 

sua história e as memórias de sua família. 
(C) Qualquer pessoa pode adentrar à sede da instituição no bairro Vila Madalena em São Paulo e 

contar sua história e as memórias de sua família. 
(D) Qualquer pessoa pode conhecer a sede da instituição no bairro Vila Madalena em São Paulo e 

contar sua história e as memórias de sua família. 
 
07.  No enunciado “O Museu da Pessoa rema contra essa maré: sua missão é recolher narrativas de 
gente comum.” (linhas 02 e 03), o trecho sublinhado é um exemplo de 
(A) metáfora. 
(B) metonímia. 
(C) hipérbole. 
(D) eufemismo. 
 
08.  A passagem do texto em que o sinal de pontuação é utilizado para destacar a definição de uma 
ação é 
(A) “O Museu da Pessoa rema contra essa maré: sua missão é recolher narrativas de gente comum.” 

(linhas 02 e 03). 
(B) “A iniciativa, pioneira no mundo, foi um sucesso.” (linha 04). 
(C) “Além de deixar o registro para a posteridade, o visitante ainda recebe um DVD para guardar em 

casa – e transmitir às novas gerações.” (linhas 06 a 08). 
(D) “Para quem não pode ir até lá, o site do Museu da Pessoa recebe vídeos e também os incorpora ao 

acervo: www.museudapessoa.net.” (linhas 08 e 09). 
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09.  Considerando as normas para a redação de documentos oficiais, julgue as afirmativas abaixo. 
I. Os termos atenciosamente e respeitosamente são utilizados sem distinção nos fechos das 

correspondências oficiais. 
II. A expressão padrão ofício remete à diagramação uniforme que deve ser utilizada para a 

composição de ofícios, memorandos e avisos. 
III. Ofícios e memorandos são documentos que servem a finalidades distintas: os primeiros servem à 

comunicação entre órgãos da administração pública; os últimos, à comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão. 

IV. As mensagens encaminhadas por correio eletrônico não possuem valor documental na 
comunicação entre órgãos da administração pública. 

 
Estão corretas as alternativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 
 
10.  Para não ferir o princípio de impessoalidade exigido nos documentos oficiais, na composição 
desses textos devem-se evitar 
(A) vocativos. 
(B) adjetivos. 
(C) nomes próprios. 
(D) termos técnicos. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11.   O padrão de vídeo que utiliza apenas três fios para transmitir a imagem, sendo um deles 
responsável pelo envio da imagem em P&B é o 
(A) VGA. 
(B) DVI. 
(C) HDMI. 
(D) S-Video. 
 
12.   A alternativa abaixo que apresenta nome de arquivo contendo um caractere proibido para a 
composição do nome de um arquivo no Windows é o 
(A) floresta_amazônica.xls 
(B) informação_até@10.01.2012.doc 
(C) dados_atualizados_em10/05/2012.xls 
(D) módulo@informática$educação.doc 
 
13.   Quando o usuário está editando uma célula numa planilha no Microsoft Excel 2007, e deseja 
desfazer a última operação realizada, é necessário pressionar as teclas 
(A) Alt + V. 
(B) Ctrl + R. 
(C) Ctrl + Alt + D. 
(D) Ctrl + Z. 
 
14.   Na ferramenta de busca e pesquisa Google, para obter como resultado de uma pesquisa todas 
páginas que contenham exatamente a frase CONCURSO PÚBLICO, nessa ordem, é necessário inserir 
o caractere _____ antes e depois da referida frase. 
- Caractere que preenche corretamente a lacuna: 
(A) “ 
(B) * 
(C) # 
(D) - 
 
15.   São exemplos de memória de massa (armazenamento secundário), que permitem o 
armazenamento de dados de forma não volátil e de acesso sequencial, EXCETO: 
(A) Fita magnética. 
(B) PROM. 
(C) DAT. 
(D) DDS. 
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REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ 

 
16. Ao conjunto de categorias funcionais da mesma natureza escalonadas segundo a escolaridade, o 
nível de complexidade e o grau de responsabilidade denomina-se 
(A) cargo público. 
(B) cargos profissionais. 
(C) grupo ocupacional. 
(D) grupo de trabalho. 
 
17. A designação para o exercício de função gratificada recairá, exclusivamente, em servidor 
(A) temporário. 
(B) com nível superior. 
(C) inativo. 
(D) efetivo. 
 
18. Terá preferência para a ordem de classificação em concurso público, o candidato já pertencente ao 
serviço público 
(A) municipal. 
(B) federal. 
(C) estadual. 
(D) na esfera do judiciário. 
 
19. A posse do servidor público ocorrerá no prazo de __________ dias, contados da publicação do ato 
de provimento no Diário Oficial do Estado. 
- A expressão que completa corretamente a lacuna é 
(A) 30 (trinta). 
(B) 20 (vinte). 
(C) 60 (sessenta). 
(D) 90 (noventa). 
 
20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório por período de __________, durante os quais a sua aptidão e a capacidade serão 
objeto de avaliação para o desempenho do cargo. 
- A expressão que completa corretamente a lacuna é 
(A) dois anos. 
(B) seis meses. 
(C) um ano. 
(D) três anos. 
 
21. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público 
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
Para esses casos, serão reservadas até __________ das vagas oferecidas no concurso. 
- A expressão que completa corretamente a lacuna é 
(A) 10% (dez por cento). 
(B) 30% (trinta por cento). 
(C) 20% (vinte por cento). 
(D) 50% (cinquenta por cento). 
 
22. A nomeação para cargo público em caráter efetivo exige como condição a 
(A) existência de uma função de confiança. 
(B) prévia habilitação em concurso público. 
(C) existência de uma função comissionada. 
(D) vacância de uma função gratificada. 
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23. De acordo com a Lei nº 5.810, de 24.01.94, servidor é a pessoa 
(A) legalmente investida em DAS. 
(B) interinamente investida em cargo público. 
(C) legalmente investida em cargo público. 
(D) que presta serviços para um ente público qualquer. 
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LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
 
24. São órgãos de execução do Ministério Público o(a, os, as) 
(A) Centro de Apoio Operacional. 
(B) Conselho Superior do Ministério Público. 
(C) Órgãos e serviços de apoio administrativo. 
(D) Coordenadorias de Procuradorias de Justiças e de Promotorias de Justiça. 
 
25. O Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo Chefe do 
(A) Poder Legislativo. 
(B) Poder Judiciário. 
(C) Poder Executivo. 
(D) Conselho Superior do Ministério Público. 
 
26. Vagando o cargo de Procurador-Geral de Justiça antes do término do mandato, exercerá 
interinamente o mesmo 
(A) um dos subprocuradores gerais. 
(B) o corregedor geral. 
(C) o Procurador de Justiça mais antigo na carreira. 
(D) o Promotor de Justiça mais antigo na carreira. 
 
27. São princípios institucionais do Ministério Público:  
(A) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 
(B) a indivisibilidade, a discricionaridade e a transparência. 
(C) a pessoalidade, a independência funcional e a interdependência de poderes. 
(D) a unidade, a eficácia e a moralidade. 
 
28. Constitui atribuição do Centro de Apoio Operacional  
(A) atender a qualquer interesse demandado pelo povo, tomando todas as providências cabíveis a cada 

caso relatado. 
(B) realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, na forma prevista na 

Constituição Federal. 
(C) exercer funções e atividades relacionadas aos órgãos de execução. 
(D) estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução do Ministério Público que atuem 

na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns. 
 
29. Os __________, respeitada a competência privativa do Procurador-Geral de Justiça, e observados 
os atos normativos sobre a distribuição interna dos serviços, exercem as atribuições do Ministério 
Público perante __________. 
- As expressões que preenchem corretamente as lacunas acima são 
(A) Procuradores de Justiça, os órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado. 
(B) Promotores de Justiça, o juízo de primeira instância. 
(C) Procuradores de Justiça, o juízo de primeira instância. 
(D) Promotores de Justiça, os órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado. 
 
30. A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão da Administração Superior do Ministério Público, tem por 
chefe o(s) 
(A) Corregedor-Geral do Ministério Público. 
(B) Procurador de Justiça mais antigo na carreira do Ministério Público. 
(C) Procurador-Geral de Justiça. 
(D) Subprocuradores-Gerais de Justiça. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  
31. Na interação entre as pessoas, é fundamental que se estabeleça um bom canal de comunicação; 
para tal, é necessário que exista 
(A) parcialidade. 
(B) isenção de ânimo. 
(C) preconceito. 
(D) falta de humor. 
 

32. As atividades de recebimento de documentos, registro, controle de tramitação e expedição de 
correspondências constituem os serviços de 
(A) arquivo. 
(B) classificação. 
(C) expedição de correspondência. 
(D) protocolo. 
 
33. Constitui qualidade subjetiva no atendimento ao público: 
(A) o nível de comprometimento. 
(B) o conforto de uma sala de espera. 
(C) a decoração sóbria. 
(D) a definição de horários de atendimento. 
 
34. Um dos princípios básicos da Administração Pública, que pode ser alegado para evitar favoritismos 
e privilégios é o Princípio da 
(A) Eficiência. 
(B) Presunção de Legitimidade. 
(C) Impessoalidade. 
(D) Isonomia.  
 
35. A premissa que determina que a Administração existe para a realização de fins previstos na lei, cujo 
interesse representa conveniências e necessidades da própria sociedade e não privadas, constitui o 
teor do Princípio da 
(A) convivência entre público e privado. 
(B) supremacia do interesse público. 
(C) razoabilidade. 
(D) hierarquia. 
 
36. Constituem requisitos do ato administrativo: 
(A) mérito, atributo, imperatividade, autoexecutoriedade e objeto. 
(B) destino, vinculação, discricionariedade, competência e objeto. 
(C) atributo, forma, legitimidade, autoexecutoriedade e complexidade. 
(D) competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 
 
37. Constituem métodos de arquivamento: 
(A) analítico, alfabético, pessoal e arquivístico. 
(B) alfabético, numérico, geográfico e por assunto. 
(C) institucional, pessoal, familiar e político. 
(D) moderno, tradicional, técnico e geográfico. 
 
38. Para que um arquivo, em todos os estágios de sua evolução (corrente, intermediário e permanente) 
possa cumprir seus objetivos, torna-se indispensável a formulação de um plano arquivístico que tenha 
em conta tanto as disposições legais como as necessidades da instituição a que pretende servir. Na 
organização dos arquivos, essa fase se denomina 
(A) planejamento. 
(B) levantamento dos dados. 
(C) análise dos dados coletados. 
(D) posição do arquivo na estrutura da organização. 
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39. De acordo com a entidade criadora, considerando a natureza da entidade que criou o arquivo, ele 
se classifica em 
(A) setorial, geral e público. 
(B) comercial, fiscal e familiar. 
(C) público, institucional, comercial e familiar. 
(D) corrente, intermediário e permanente. 
 
40. O valor primário de um documento manifesta-se sob três diferentes tipos: 
(A) valor fiscal, valor pessoal, valor probatório. 
(B) valor probatório, valor informativo, valor histórico. 
(C) valor jurídico ou legal, valor pessoal, valor fiscal. 
(D) valor administrativo, valor jurídico ou legal e valor fiscal.  
 
41. Constitui a supressão de um ato administrativo legítimo, legal e eficaz, que não mais atenda ao 
interesse público: 
(A) anulação. 
(B) revogação. 
(C) convalidação. 
(D) supressão. 
 
42. A __________ impede que a Administração atribua o objeto de licitação a outro que não o 
proponente vencedor. 
- A expressão que completa corretamente a lacuna acima é 
(A) revogação formal. 
(B) anulação parcial. 
(C) adjudicação dispensável. 
(D) adjudicação compulsória. 
 
43. Constituem peculiaridades dos contratos administrativos: 
(A) alteração e rescisão unilateral e aplicação de penalidades contratuais. 
(B) informalidade e acompanhamento da execução do contrato. 
(C) inexecução culposa e formalização. 
(D) rescisão administrativa e interferência imprevista. 
 
44. Constituem atributos específicos ao poder de polícia: 
(A) intervenção na propriedade privada, imprescritibilidade e não oneração. 
(B) impenhorabilidade, finalidade e moralidade. 
(C) discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. 
(D) prevenção, finalidade e supremacia do interesse público. 
 
45. A modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo 
fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública, qualquer que seja o valor 
estimado da contratação, denomina-se 
(A) leilão. 
(B) pregão. 
(C) concorrência. 
(D) tomada de preços. 
 
46. Com base no artigo 5° da Constituição Federal brasileira, escolha a alternativa que melhor completa 
corretamente a frase a seguir: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos __________ a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à 
propriedade.” 
(A) brasileiros residentes no exterior. 
(B) brasileiros e aos estrangeiros residentes no País. 
(C) cidadãos estrangeiros residentes no País. 
(D) cidadãos estrangeiros residentes no exterior. 
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47. Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios promover 
(A) programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico. 
(B) o processo legislativo sobre a demarcação de terras das populações indígenas. 
(C) a criação das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituindo 

agrupamentos de municípios limítrofes. 
(D) o estabelecimento de Diretrizes e Bases da cultura e educação nacional. 
 
48. De acordo com o artigo 3° da Constituição Federal, constitui objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil: 
(A) a solução pacífica dos conflitos. 
(B) o repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
(C) a prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos. 
(D) a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. 
 
49. De acordo com a Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurada 
(A) a autonomia e o sigilo dos veredictos. 
(B) a publicidade das votações. 
(C) a plenitude de defesa. 
(D) a competência para o julgamento dos crimes culposos contra a vida. 
 
50. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais:  
(A) a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 

complementar, sem previsão de indenização compensatória. 
(B) a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais. 
(C) a proteção em face da automação, na forma da lei. 
(D) o repouso semanal remunerado, exclusivamente aos domingos. 
 
51. São considerados brasileiros pela Constituição Federal 
(A) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 

repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

(B) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente e venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

(C) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
no máximo dez anos depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. 

(D) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro e de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente e venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em 
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. 

 
52. Sobre as condições de elegibilidade, é correto afirmar que 
(A) para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 

Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até quatro meses antes 
do pleito. 

(B) o candidato a Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal precisa ter trinta e 
cinco anos. 

(C) o candidato a Prefeito precisa ter dezoito anos completos. 
(D) o candidato a Vereador precisa ter dezoito anos completos. 
 
53. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
(A) lei federal. 
(B) decreto federal. 
(C) lei estadual. 
(D) lei municipal. 
 



 14 

54. Lei complementar, de iniciativa do __________, disporá sobre o Estatuto da Magistratura. 
- A expressão que completa corretamente a lacuna acima é 
(A) Supremo Tribunal Federal. 
(B) Superior Tribunal de Justiça. 
(C) Tribunal Regional Federal. 
(D) Tribunais Estaduais. 
 
55. De acordo com a Constituição Federal, são princípios institucionais do Ministério Público:  
(A) a transparência, a pessoalidade e a autoexecutoriedade. 
(B) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 
(C) a impessoalidade, a autonomia funcional e a autonomia administrativa. 
(D) a interdependência funcional com o poder judiciário, a autoexecutoriedade e a indivisibilidade. 
 
56.  O caso dos maiores de 16 e menores de 18 anos de idade se enquadra na capacidade conhecida 
como  
(A) começo da personalidade. 
(B) absoluta. 
(C) de cessação. 
(D) relativa. 
 
57. O domicílio voluntário 
(A) é o determinado por lei. 
(B) pode ser geral ou especial. 
(C) é o definido no Código Civil. 
(D) não pode ser escolhido livremente pela pessoa. 
 
58. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou __________, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
- A palavra que completa corretamente a lacuna acima é 
(A) imperícia. 
(B) obediência. 
(C) imprudência. 
(D) força maior. 
 
59. A respeito de responsabilidade civil, é correto afirmar que 
(A) os empresários individuais e as empresas respondem, quando agirem culposamente, pelos danos 

causados pelos produtos postos em circulação. 
(B) os empresários individuais e as empresas respondem, independentemente de culpa pelos danos 

causados pelos produtos postos em circulação. 
(C) os empresários individuais e as empresas não respondem pelos danos causados pelos produtos 

postos em circulação. 
(D) o Estado responde pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. 
 
60. O dano só pode gerar responsabilidade ou obrigação de indenizar quando seja possível estabelecer 
um(a) _________________ entre ele e o seu autor. 
(A) sofrimento 
(B) autonomia 
(C) nexo causal 
(D) conduta ilícita 
 
61. A validade do negócio jurídico, além de outros requisitos, necessita de 
(A) agente eficaz. 
(B) objeto aferível. 
(C) assistência necessária. 
(D) forma prescrita ou não defesa em lei. 
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62. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: a soberania, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 
__________. 
(A) liberalismo. 
(B) constitucionalismo.  
(C) pluralismo político. 
(D) empreendedorismo. 
 
63.  Conceder-se-á __________ sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 
- O termo que completa corretamente a lacuna acima é 
(A) Mandado de segurança. 
(B) Habeas corpus. 
(C) Habeas data. 
(D) Mandado de injunção. 
 
64.  O prazo de prescrição para as ações atinentes aos direitos oriundos das relações de trabalho 
urbano e rural é de 
(A) cinco anos. 
(B) dois anos. 
(C) cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. 
(D) dois anos, até o limite de cinco anos após a extinção do contrato de trabalho. 
 
65.  São brasileiros natos: 
(A) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 

quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 
(B) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de 

língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 
(C) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a 

serviço de seu país. 
(D) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não 

estejam a serviço de seu país. 
 
66.  Para ser candidato a Deputado Federal, é necessário possuir idade mínima de 
(A) 18 anos. 
(B) 35 anos. 
(C) 16 anos. 
(D) 21 anos. 
 
67. O domicílio da União Federal é  
(A) o lugar onde funcione órgão da administração federal. 
(B) o Distrito Federal. 
(C) qualquer capital estadual. 
(D) o Território Federal. 
 
68. De acordo com a lei de licitações, o prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do 
concurso é de 
(A) 45 dias. 
(B) 30 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 05 dias úteis. 
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69. As dispensas e as inexigibilidades de licitação, necessariamente justificadas, deverão ser 
comunicadas dentro de __________ dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial no prazo de __________ dias, como condição para a eficácia dos atos. 
- Completam corretamente a lacuna acima: 
(A) 2 e 5. 
(B) 3 e 5. 
(C) 5 e 3. 
(D) 4 e 5. 
 
70. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 
artigo 3º do Código Civil Brasileiro os 
(A) menores de quatorze anos. 
(B) maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
(C) menores de dezesseis anos. 
(D) maiores de dezoito e menores de vinte e um anos. 
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PROVA DE REDAÇÃO 
 

O ato de contar histórias serve a inúmeras finalidades sociais. Por meio das narrativas, é 
possível registrar os acontecimentos relevantes de um país, de uma cidade, de uma comunidade. É 
possível também informar à sociedade os fatos cotidianos vivenciados pela população. Por meio das 
narrativas é possível ainda refletir sobre os preceitos éticos que devem reger nossa vida em sociedade 
e, mais ainda, é possível encantar crianças, jovens e adultos com a construção de universos ficcionais 
que se aproximam ou se distanciam da realidade. O fato é que o homem vive cercado de relatos: nas 
conversas ordinárias, na televisão, no cinema, nos livros, nos jornais, nas músicas, nas teses... Todos 
têm o que contar e o fazem com algum propósito.  

 
Escreva um texto em prosa em que você relate uma experiência pessoal que tenha sido 

determinante para sua inserção no mercado de trabalho. Que experiência levou você a iniciar-se no 
mundo do trabalho? Que transformações essa experiência gerou em sua vida? Reúna em seu texto 
argumentos consistentes para destacar a singularidade dessa experiência para a sua formação pessoal 
e profissional e para demonstrar que tipo de profissional você procura ser. 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

* Sua redação deve ter no mínimo 30 (trinta) e no máximo 50 (cinqüenta) linhas. 
* Textos em versos e textos escritos a lápis serão desconsiderados. 
* O texto definitivo deverá ser, obrigatoriamente, transcrito no FORMULÁRIO fornecido 
especificamente para esse fim. Em nenhuma hipótese o rascunho será considerado. 
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