
CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

OFICIAL DE PROMOTORIA DE PETROLINA/GO.
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da büdo de GolK

CADERNO DE PROVAS

INFORMAÇÕES e INSTRUÇÕES:

1. Senhores candidatos, a presente prova vale 10 (dez) pontos e é composta por 50 (cinquenta) questões de
múltipla escolha (valor total de 05 pontos, ou seja, 0,10 cada questão), com cinco (05) alternativas cada, 02 (duas)
questões discursivas (valor de 1,0 ponto cada) e (01) uma redação dissertativa (valor de 3,0 pontos).

2. Verifique o caderno de prova e confira se ele é formado por 21 (vinte e uma) páginas e contém todas as questões.
Qualquer irregularidade, solicite a sua substituição imediata.

3. Somente serão corrigidas as questões da Prova Discursiva e a Redação dos candidatos que alcançarem, no
minimo 2,5 (dois e meio) pontos na prova objetiva de múltipla escolha e que estejam classificados até o máximo de
10 (dez) vezes o número de vagas oferecidas no concurso, bem como daqueles que empatarem na última
colocação.

4. As provas terão duração de 05h (cinco horas)

5. Sob pena de exclusão do Concurso, não serão admitidos, durante a realização das provas: a) qualquer espécie de
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações,
máquinas calculadoras (também em relógios), relógio de qualquer espécie, agendas eletrônicas ou similares, telefone
celular, controle de alarme de carro, smartphones, tablets, ipod, mp3, bip, walkman, pager, notebook, palmtop, pen
drive, máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens; b) o uso de luvas,
boné, boina, chapéu, gorro, lenço ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das mãos e das orelhas do
candidato.

6. Os candidatos com cabelos longos deverão mantê-los presos desde a sua identificação até a sua retirada do
recinto de aplicação de provas.

7. É assegurado ao candidato retirar-se do local de aplicação das provas com o seu caderno de questões
objetivas e discursivas, desde que tenha ali permanecido pelo período minimo de 3 (três) horas.

8. O candidato poderá retirar-se do local de aplicação das provas após o transcurso de 1 (uma) hora, hipótese na
qual não poderá levar consigo qualquer material referente às provas.

9. As questões discursivas e a redação deverão ser feitas em folhas especificamente fornecidas pela Banca
Examinadora, enquanto as questões objetivas deverão ter as respostas lançadas no Cartão-Resposta individual.
Todos são insubstituíveis.

10. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de
Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção.

11. O Cartão-Resposta deverá ser assinalado de forma que preencha o alvéolo correspondente à alternativa correta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Há somente uma alternativa correta para cada questão. As repostas
com rasura, duplamente marcadas ou deixadas em branco serão consideradas como erro.
Assine-o na parte superior antes de entregá-lo ao fiscal.

12. Será eliminado do Concurso ou considerado desistente o candidato que; a) for apanhado em prática fraudulenta
durante as provas; b) não se apresentar munido de documento oficial de identidade, quando convocado para as
provas; c) lançar na Folha de Respostas ou na Prova Escrita Discursiva ou de Redação seu nome, assinatura,
pseudônimo ou qualquer sinal que possa identificá-lo; d) desobedecer aos regulamentos do concurso, perturbar sua
ordem ou desacatar qualquer membro da Banca Examinadora ou da equipe de apoio; e) não comparecer a qualquer
das provas, ou nos horários designados para a sua realização.

BOA PROVA!!!
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Após a leitura do texto abaixo, analise as questões que seguem:

A questão da água

1 Estudo da Universidade Federal de Goiás sinaliza um horizonte nebuloso para uma das maiores

2 riquezas do Estado, que são os mananciais hídricos. Das 126 bacias hidrográficas goianas. 107
3 merecem adjetivo ruim ou péssimo do ponto de vista ambiental O diagnóstico conduzido pela
4 professora Karla Alcione da Silva Cruvinel leva em conta quatro aspectos: qualidade da água, perda
5 de solo, baixa vegetação nativa e ocupação urbana. Em todos os casos, segundo a pesquisa, há o uso
6 desordenado do solo como denominador comum. Como a situação se agrava nos mananciais próximos
7 aos centros urbanos, a região metropolitana de Goiânia só tem bacias nestas condições mais
8 degradadas. Configura-se ai um cenário preocupante, que merece um olhar da sociedade como um
9 todo. Embora incipientes, se não observados desde já, os problemas podem se agravar. Sem mata

10 nativa que as protejam, as nascentes secam a ponto de reduzir a vazão de água, com impactos
11 previsíveis para a população. Urge, pois, que pensemos o futuro a partir deste inequívoco alerta. Sem
12 planos de manejo destes recursos, o futuro promete ser sombrio - ou seco. para ficarmos com o
13 adjetivo mais adequado.
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•^Disponível em: http://www.opopular.com br/editorias/opiniao/editorial-1.145048/a-quest%C3%A3o-
da-%C3%A1gua-1.1268175> Acesso em 15 de maio de 2.017.

1) Assinale a alternativa que contém a função central do texto ora em estudo:

a) Alertar a população goiana acerca da qualidade das águas existentes nos mananciais hídricos do
Estado, evidenciando cautela quanto às questões de saúde pública resultantes do uso de água
imprópria para o consumo.

b) Indicar que somente na região metropolitana de Goiânia existem bacias em condições degradadas,
demonstrando a contribuição do comércio e da indústria na deterioração da água.

c) Apresentar as conseqüências negativas do uso desordenado do solo nos mananciais hídricos
através da apresentação dos resultados da pesquisa, buscando conscientizar a sociedade acerca da
importância da sua participação na preservação e na elaboração de planos de manejo para evitar um
futuro com sérios problemas de escassez de água.

d) Com a degradação de uma das maiores riquezas do Estado, verifica-se um horizonte nebuloso,
mormente no que diz respeito à movimentação da economia e turismo nesta região.

e) Os impactos decorrentes da eliminação das matas nativas que protegem as nascentes são
imponderáveis no cenário atual.

2) A palavra "incipientes" (linha 09) pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido original
do texto, por:

a) iniciais.

b) críticos.

c) reversíveis.

d) complexos.

e) extremos.

3) Observe o modo por meio do qual o verbo pensar foi empregado na linha 11. Analisando
isoladamente o verbo mencionado, fora do contexto em que foi utilizado, é verdadeiro afirmar
que a conjugação "pensemos" pode ser resultante dos seguintes tempos verbais:

a) Pretérito mais que perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo.

b) Futuro do pretérito do indicativo e futuro do subjuntivo.

c) Infinitivo e futuro do presente do indicativo.

d) Presente do subjuntivo e imperativo afirmativo.

e) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do presente do indicativo.

4) Analise as proposições abaixo:

I- 20% dos alunos completo desinteresse quando a matéria é ambiental, (apresentar)

II - 80% a sua responsabilidade em garantir um futuro melhor para o meio ambiente.
(entender)
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III - 90% do corpo docente cursos a fim de aprimorar os conhecimentos na área ambiental

e aprender a aplicar a interdisciplinaridade. (freqüentar)

IV- 1% sequer às aulas, (comparecer)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

a) Apresenta - entende - freqüenta - comparece.

b) Apresentam - entendem - freqüenta - comparece.

c) Apresentam - entendem - freqüentam - comparecem.

d) Apresentam - entendem - freqüentam - comparece.

e) Apresenta - entendem - freqüenta - comparecem

5) De acordo com a ortografia oficial de Lingua Portuguesa em vigor, marque a alternativa em
que a palavra em destaque não está corretamente acentuada:

a) Ficou decepcionado após ver tamanha feiúra.

b) Com a vigência do Novo Acordo Ortográfico é necessária muita atenção quanto ao uso do hifen.

c) Nunca soube os casos em que deveria ou não utilizar os hifens.

d) Acompanhar tantas noticias ruins está te deixando paranóico.

e) Crianças não devem entrar na piscina sem o uso de boia.

6) Considere as seguintes assertivas e assinale aquela em que há o emprego adequado da
vírgula, seguida da justificativa correta para o seu uso:

a) A minha mãe, era carinhosa. O meu pai, preocupado. (A vírgula é empregada para marcar o zeugma)

b) Meus amores, não deixem os brinquedos espalhados pela casa. (A vírgula é empregada para isolar
o aposto)

c) A criança, é encantadora. (A vírgula é empregada para separar elementos coordenados)

d) Caldas Novas, famosa por suas águas termais, atrai turistas do mundo todo. (A vírgula é empregada
para isolar o vocativo)

e) Berenice, Helena e Alice, são amigas de infância. (A vírgula é empregada para separar elementos
que podem ser listados)

7) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. O
ladrão foi pego em , quando tentava levar quantia, devido a uma

caminhões bem em frente ao banco.

a) flagrante - vultosa - coalizão.

b) fragrante - vultuosa - colisão.

c) flagrante - vultosa - colisão.
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d) fragrante - vultuosa - coalizão.

e) flagrante - vultuosa - coalizão.

Leia o texto abaixo para responder a questão n.° 8:

Afinal: o que é a "'morte cerebral"?

A declaração de morte cerebral ê um conceito relativamente novo na medicina e envolve o
preenchimento de critérios clínicos e laboratoriais. O cérebro humano é o órgão que nos torna únicos.
Possibilita que pensemos, falemos e organiza, de uma forma ou outra, todo nosso consciente e
inconsciente. Claro, todos os órgãos são relevantes, e. sem o conjunto, não poderíamos funcionar de
maneira adequada. Mas a verdade é que, do ponto de vista evolutivo, todos os órgãos desenvolveram-
se para permitir manter um cérebro cada vez mais exigente e complexo. Aprimoraram-se os
mecanismos de defesa, de alimentação, de locomoção, entre outros, para que as sensações e ordens
trabalhadas no cérebro fossem elaboradas. E quando o cérebro deixa de funcionar, ou seja, morre,
todas as outras funções deixam de ser necessárias; muitas delas ficam descoordenadas pela simples
falta da atividade cerebral adequada. (...). (Disponível: http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-
medico/afnal-o-quee-a-morte-cerebral/ Acesso em: 29/05/2017).

8) No trecho: "Aprimoram-se os mecanismos de defesa, de alimentação, de locomoção", o verbo
destacado está flexionado no plural concordando com:

a) o sujeito "eles" que se encontra oculto.

b) o núcleo do sujeito simples "mecanismos".

c) o sujeito composto "de defesa, de alimentação, de locomoção".

d) o pronome "se" que o acompanha indicando sujeito indeterminado.

e) todos os órgãos;

9) Nos documentos oficiais, prioriza-se o emprego da norma culta da Língua Portuguesa. De
acordo com essa norma, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos
enunciados abaixo, na ordem em que aparecem.

1. O Oficial de Promotoria registrou em uma certidão que foi autuado o estabelecimento
dependências se constatou toda sorte de irregularidades.

2. Foi transferido ontem o Oficial de Promotoria trabalho fiz alusão.

3. Serão conhecidos no próximo ano os nomes dos novos Oficiais de Promotoria serviços
o Ministério Público passará a contar.

a) nas quais - de quem - cujos os

b) a cujas - ao qual - de cujos

c) em cujas - a cujo - com cujos

d) cujas as - por cujo - a cujos

e) de cujas - de cujo - por cujos
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10) assinale o enunciado que preenche as seguintes lacunas: "Era meio-dia e quando
chegamos observatório".

a) meio - ao

b) meio - no

c) meia - ao

d) meia - no

e) meio - do

11) Analise as orações a seguir, quanto à concordância nominal, e, depois, assinale a alternativa
correta.

I. É proibido entrada de pessoas com animais.

II. A garota estava meia doente.

III. As crianças têm menas doenças atualmente.

IV. As pessoas ficaram meio receosas com os acontecimentos.

V. Elas mesmas fizeram todo o trabalho.

a) As alternativas I. II, V estão corretas

b) As alternativas I. IV, V estão corretas.

c) As alternativas II, III, V estão corretas.

d) As alternativas I, II, III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

12) A concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito.
Nessa senda, assinale a assertiva correta:

a) Verbo nunca concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa.

b) Quando o sujeito é um coletivo, o verbo sempre fica no plural.

c) Nos coletivos partitivos (metade, a maior parte, maioria, etc.) - o verbo fica no singular ou vai para o
plural.

d) Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo nunca fica na 3a pessoa.

e) O sujeito é o pronome relativo "que" - o verbo pode ficar na 3a pessoa do singular ou concordar com
o antecedente do pronome.
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13) A concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito.
O sujeito pode ser simples ou composto. Acerca do tema, assinale a assertiva correta

a) No caso do Sujeito composto, na regra geral o verbo vai para o plural.

b) Nos casos especiais do sujeito composto os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas
gramaticais diferentes - o verbo ficará no plural seguindo-se a ordem de prioridade: 3a pessoa. 2a
pessoa e1a pessoa.

c) Mesmo no caso de o sujeito estiver posposto, nunca se permite a concordância por atração com o
núcleo mais próximo do verbo. Ex: dormimos eu e minha amiga no hotel Castros.

d) Os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou ligados por "e" - o verbo concordará
com os dois núcleos.

e) Quando os núcleos do sujeito são sinônimos (ou quase) e estão no singular, o verbo sempre ficará
no plural (concordância lógica) ou no singular (concordância atrativa).

14). Assinale a alternativa em que há erro gramatical na frase transcrita:

a) Em comemoração á Semana do Meio Ambiente, alunos, professores e autoridades dos municípios
de Leopoldo de Bulhões e Bonfinópolis participaram de atividades desenvolvidas nas escolas
municipais e pela comunidade local.

b) Em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (5/6), o Conselho Superior do Ministério Público
de Goiás homologou o resultado do 59° concurso para ingresso na carreira do MP-GO, com a
aprovação de 25 candidatos ao cargo de promotor de Justiça substituto.

c) As freqüentes reclamações e demandas que chegam ao Ministério Público de Goiás sobre a falta de
vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Goiânia levaram a instituição a realizar
reunião na terça-feira (30/5) com o secretário municipal de Educação, Marcelo Ferreira da Costa.

d) Em decisão proferida na sexta-feira (26/5), a Justiça decretou na última sexta-feira (26/5) a
indisponibilidade de bens do controlador interno do município de Damianápolis, Júlio Gomes Barbosa
Netto; do servidor e ex-vereador Zeferino Correia Paes, e do empresário Edmar Passos, em ação por
improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Goiás. Segundo apurado nas
investigações, o empresário transportou, no caminhão da prefeitura, 110 caixas de cerveja para uma
pescaria no rio Araguaia, com autorização do servidor e do controlador.

e) O Ministério Público de Goiás dará inicio ao desenvolvimento da atuação ambiental regionalizada
por bacia hidrográfica. Em uma proposta piloto será implementada o projeto Ser Natureza da Bacia
Hidrográfica do Rio Meia Ponte, que abrangerão a totalidade da bacia (do nascedouro à foz do rio), que
compreende 39 municípios goianos, de 25 comarcas e abarca cerca de 48% da população de todo o
Estado

15) A frase em que o acento grave indica corretamente a ocorrência de crase é:

a) Ele deve muito aos pais, que sempre lutaram ombro à ombro para garantir-lhe uma boa educação.

b) Puseram a vitima e o acusado frente à frente, para o possível reconhecimento do agressor.

c) Acompanhou-o passo ã passo durante sua estada no Brasil.
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d) Quero que você fique bem à vontade para negar meu pedido, se não puder atendè-lo.

e) Ele sempre vem à pé, por isso costuma atrasar-se.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

16) Em um determinado zoológico, a girafa deve comer a cada 4 horas, o leão a cada 5 horas e
o macaco a cada 3 horas. Considerando que todos foram alimentados às 8 horas da manhã de
domingo, é correto afirmar que o funcionário encarregado deverá servir a alimentação a todos
concomitantemente às:

a) 8 horas de segunda-feira.

b) 14 horas de segunda-feira.

c) 10 horas de terça-feira.

d) 20 horas de terça-feira.

e) 9 horas de quarta-feira.

17) Frederico comprou um aquário em formato de paralelepipedo, contendo as seguintes
dimensões:

20 cm

cm

1> -

20 cm

Estando o referido aquário completamente cheio, a sua capacidade cm litros é de:

a) 0,06 litros.

b) 0,6 litros.

c) 6 litros.

d) 0,08 litros.

e) 0,8 litros.
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18) José, pai de Alfredo, Bernardo e Caetano, de 2, 5 e 8 anos, respectivamente, pretende dividir
entre os filhos a quantia de RS 240,00, em partes diretamente proporcionais às suas idades.

Considerando o intento do genitor, é possível afirmar que cada filho vai receber, em ordem

crescente de idades, os seguintes valores:

a) RS 30,00, RS 60,00 e RS 150,00.

b) RS 42,00, RS 58,00 e RS 140,00.

c) RS 27,00, RS 31,00 e RS 190,00.

d) RS 28,00. RS 84,00 e RS 128,00.

e) RS 32,00, RS 80,00 e RS 128,00.

19) Paulo, dono de uma livraria, adquiriu em uma editora um lote de apostilas para concursos,
cujo valor unitário original é de RS 60,00. Por ter cadastro no referido estabelecimento, ele
recebeu 30% de desconto na compra. Para revender os materiais, Paulo decidiu acrescentar
30% sobre o valor que pagou por cada apostila. Nestas condições, qual será o lucro obtido por
unidade?

a) RS 4,20.

b) RS 5,46.

c) RS 10,70.

d) RS 12.60.

e) RS 18,00.

20) Em um investimento no qual foi aplicado o valor de RS 5.000,00, em um ano foi resgatado o
valor total de RS 9.200,00. Considerando estes apontamentos e que o rendimento se deu a juros
simples, é verdadeiro afirmar que a taxa mensal foi de:

a) 1,5%

b) 2 %

c) 5,5%

d) 6%

e) 7%

21) O Acre é uma medida de:

a) Distância

b) pressão

c) Volume

d) Área

e)onças

pág 8
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22) João estuda à noite e sua aula começa às 18h40min. Cada aula tem duração de 45 minutos,
e o intervalo dura 15 minutos. Sabendo-se que nessa escola há 5 aulas o 1 intervalo diariamente,
pode-se afirmar que o término das aulas de João se dá às:

a) 22h30min

b) 22h40min

c) 22h50min

d)23h

e) Nenhuma das anteriores

23) Joana foi fazer compras. Encontrou um vestido de RS 150,00 reais. Descobriu que se
pagasse à vista teria um desconto de 35%. Depois de muito pensar, Joana pagou à vista o tal
vestido. Quanto ela pagou?

a) RS 120,00 reais

b) RS 112.50 reais

c) RS 127,50 reais

d) RS 97,50 reais

e) RS 90 reais

24) Durante 90 dias, 12 operários constróem uma loja. Qual o número minimo de operários
necessários para fazer outra loja igual em 60 dias?

a) 8 operários.

b) 18 operários.

c) 14 operários.

d) 22 operários.

e) 25 operários

25) Assinale a alternativa que assevera o número correspondente a "X" e "Y" nas seguintes
operações matemáticas:

l)23X-16 = 14-17X

ll)10y-5(1+y) = 3(2y-2)-20

a)X = 6; Y = 21

b) X = 3/«; Y = 21
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c) X= 6; Y = %

d) X = •/,; Y = %

e)X=21;Y = 6

QUESTÕES DE GEOGRAFIA

26) Os mapas temáticos representam os fenômenos sociais e naturais, de forma visual e
numérica, possibilitando uma percepção mais aguçada das suas relações o a melhor
compreensão da organização espacial. Éverdadeiro afirmar que são métodos de representação
da cartografia temática:

a) Representações qualitativas, representações quantitativas e representações ordenadas.

b) Representações demonstrativas, representações coordenadas e representações interligadas.

c) Projeções cònicas. projeções cilíndricas e projeções planas.

d) Representações em linhas, representações em barras e representações em colunas.

e) Representações longitudinais e representações latitudinais.

27) As rochas podem ser classificadas de acordo com a sua formação. Aquelas que são
formadas após a expulsão da lava vulcânica através da erupção, com o rápido resfriamento
desta na superfície terrestre, são denominadas:

a) magmáticas intrusivas.

b) magmáticas extrusivas.

c) metamórficas.

d) sedimentares.

e) ígneas intrusivas

28) Analise as proposições que seguem, pertinentes ao cenário atual da agropecuária brasileira:

I - Na propriedade em que são desenvolvidas atividades com o emprego de técnicas rudimentares,
com baixos índices de produtividade e sem dispor de capitais de investimento, diz-se que há
agropecuária extensiva.

II - Nos chamados "Cinturões Verdes" praticamente inexiste a utilização de mão de obra familiar.

III - Com a modernização das técnicas, o domínio das grandes propriedades e a intensificação do
êxodo rural, as unidades familiares deixaram de ser elementos fundamentais no espaço geoeconõmico
rural.

Está correto o que se afirma em:

a) Todas as assertivas estão corretas.
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b) Apenas a assertiva I está correta.

c) Apenas a assertiva III está correta.

d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

e) Todas as assertivas estão incorretas.

29) É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-
primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferecem empregos,
mas uma das que possuem os maiores rendimentos. Isso significa uma área:

a) do setor primário

b) do setor secundário

c) do setor terciáno

d) nenhum das anteriores

e) todas as anteriores

30) A interface clima/sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão o
aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O homem
e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela
qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Considerando o tipo de
relação entro ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se
mais vulnerável quando:

a) Concentra suas atividades no setor primário.

b) Apresenta estoques elevados de alimentos.

c) Todas as anteriores

d) Diversifica a matriz de geração de energia éolica

e) Introduz tecnologias à produção agricola e agricultura.

QUESTÕES DE INFORMÁTICA

31) Recurso da internet muito utilizado nos dias atuais para a transmissão de dados e
informações é o streaming.

Sobre a mencionada tecnologia e o respectivo conceito, é correto afirmar que:

a) O streaming é o recurso responsável por possibilitar a comunicação através de ligações gratuitas via
internet, como ocorre no Skype.

b) O streaming é uma ferramenta de busca, que possui opções avançadas que permitem refinar a
pesquisa a qualquer uma das palavras, todas as palavras ou até sem uma palavra digitada pelo usuário.
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c) O streaming é um meio que permite que o usuário acesse diversos dados, tais como áudios e vídeos,
sem necessitar da realização de download para a sua execução. A referida tecnologia permite a
transmissão em tempo real, sendo prescindivel a preservação de cópia do arquivo digital em seu

dispositivo.

d) É denominada streaming a mensagem enviada sem a solicitação do usuário.

e) O streaming é usado pelos sites, em regra, para identificar e armazenar informações sobre os
respectivos visitantes.

32) Utilizando-se do sistema operacional Windows 7, determinado servidor público selecionou
um arquivo e, em seguida, apertou a tecla F2.

Valendo-se da ação executada, é correto afirmar que o usuário poderá:

a) Excluir o arquivo selecionado definitivamente, sem a sua remessa para a Lixeira.

b) Duplicar o arquivo selecionado, criando cópia no mesmo ambiente.

c) Obter ajuda e suporte do Windows acerca do formato do arquivo selecionado.

d) Bloquear o arquivo selecionado, impossibilitando futuras edições.

e) Renomear o arquivo selecionado.

33) Ao escolher um dispositivo é essencial ter conhecimento da sua capacidade de
armazenamento. É esta característica que permite ao usuário ter uma dimensão da quantidade
de informações, dados e arquivos que ele pode conter e, por conseguinte, se é adequado ou
não para o objetivo almejado.

Em relação à unidade de medida utilizada para esta finalidade, é correto assegurar que 1 byte

corresponde a:

a) 8 bits.

b) 10 bits.

c) 80 bits.

d) 1000 bits.

e) 1024 bits.

34) Quanto ao software livre, é correto afirmar:

a) O responsável pelo seu desenvolvimento pode revogar uma licença desde que ela tenha sido
distribuída sempre gratuitamente.

b) Programas e serviços derivados de um código livre, quando associados aos conceitos de copyleft,
podem ser convertidos em licença não-livre pelo usuário ou distribuidor.

c) O software livre pode ser utilizado por qualquer pessoa, em quantas máquinas quiser, em qualquer
tipo de sistema computacional, sem nenhuma restrição imposta pelo fornecedor.

d) O software livre obedece ao princípio da gratuidade, caso contrário, ele deixa de ser software livre.
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e) A liberdade de redistribuir o programa compilado não necessariamente inclui a obrigatoriedade de
disponibilizar seus códigos-fonte.

35) Assinale a alternativa incorreta:

a) Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e
equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como o
conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento
computacional.

b) Diferentemente do hardware, o software é a parte lógica do computador. Software é a manipulação,
instrução de execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas das máquinas

c) Os softwares podem ainda ser classificados em: 1) Softwares de Sistemas: permite que o usuário
interaja com o computador e suas partes Ex: firmware. drivers, etc: 2) Softwares Aplicativos: permite
que através de seu uso, o usuário faça uma tarefa especifica. Ex: editores de texto, planilhas
eletrônicas, etc.

d) O Software é a parte lógica do computador, formado por sistemas operacionais e programas
instalados, como pacote Office, navegadores de internet, são alguns dos exemplos de software que
utilizamos para realizar alguma tarefa no computador ou equipamento

e) Hardware é o conjunto de elementos físicos ou componentes que o integram, entre eles a CPU
(unidade de processamento de dados), as placas (de memória, de som, de rede e outras), os
dispositivos de entrada e saida (o monitor, o teclado, o mouse, a impressora, o leitor de CD-ROM, ZIP
etc.) e as conexões. Já o software é um tipo de hardware que inclui os sistemas operacionais, cuja
função é coordenar o trabalho dos componentes; os aplicativos, que servem para colocar em prática
as diferentes tarefas que requer o operador, como redigir textos ou efetuar cálculos; e finalmente as
linguagens, mas que não permitem programar tanto os aplicativos como os sistemas operacionais.

QUESTÕES DE HISTORIA DO BRASIL

36) Acerca do processo de independência do Brasil, é correto afirmar:

a) A independência do Brasil é um processo que se estende de 1821 a 1850 e fora marcado por não
haver oposição alguma do Reino de Portugal;

b) Oficialmente, a data comemorada para independência do Brasil é a de 07 de setembro de 1822 em
que ocorreu o chamado "'grito do Ipiranga", ato de proclamação feita por D. Pedro II, às margens do
riacho Ipiranga (atual cidade de São Paulo);

c) Entre as causas que fizeram eclodir o processo de independência do Brasil estão: vontade de grande
parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política; desgaste do sistema de controle
econômico com restrições e altos impostos, exercido pela Coroa Portuguesa no Brasil e tentativa da
Coroa Portuguesa em recolonizar o Brasil;

d) O chamado "dia do fico" foi um ato posterior à independência do Brasil em que D. Pedro não acatou
as determinações feitas pela Coroa Portuguesa que exigia seu retorno para Portugal. Em 09 de janeiro
de 1822, D. Pedro negou o chamado e afirmou que ficaria no Brasil;
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e) Após a independência do Brasil. D. Pedro I foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1821,
bem como não houve registros de manifestações de portugueses contrárias á independência do Brasil;

37) Acerca da história de nosso pais, assinale a alternativa incorreta:

a) A Primeira República Brasileira, também conhecida como República Velha, foi o período da história
do Brasil que se estendeu da proclamação da República, em 15/11/1889 até a Revolução de 1930;

b) A chamada República velha é dividia pelos historiadores em dois períodos: República da Espada e
República Oligárquica;

c) Durante a República Velha, os coronéis tinham um domínio sobre suas terras e uma influência sobre
algumas regiões. O domínio dos coronéis sobre suas terras permitiu que eles controlassem os eleitores
em seus currais eleitorais, que eram regiões controladas politicamente pelos coronéis, para que esses
eleitores sempre votassem nos candidatos impostos pelo coronel. Esse tipo de voto era conhecido
como "voto de cabresto".

d) A Constituição de 1891 foi a segunda constituição do Brasil e a primeira no sistema republicano de
governo, marcando a transição da monarquia para a República;

e) O primeiro período da República velha, chamado de República da Espada, foi dominado pelos
setores mobilizados do Exército apoiados pelos republicanos, e vai da Proclamação da República do
Brasil, em 15 de Novembro de 1889, até a posse do primeiro presidente civil, Washington Luís.

38) Sobre a Era Vargas, período da história do Brasil entre 1930 e 1945, assinale que contém a
assertiva incorreta:

a) A Era Vargas corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos e de
forma continua. Compreende a Segunda República e a Terceira República (Estado Novo);

b) A revolução de 1930 marcou o fim da República velha e sinalizou o inicio da Era Vargas;

c) A deposição de Getúlio Vargas, do seu regime do Estado Novo em 1945 e a posterior a
redemocratização do pais, com a adoção de uma nova constituição em 1946 marca o fim da Era Vargas
e o inicio do período conhecido como Quarta República Brasileira.

d) Após. sua deposição em 1945, Getúlio Vargas jamais voltou à Presidência da República, razão pela
qual se suicidou em 1954;

e) A Era Vargas é composta por três fases sucessivas: o período do Governo Provisório (1930-1934);
o período da constituição de 1934 e o período do Estado Novo (1937 - 1954)

39) Assinale a alternativa correta:

a) A atual Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988
Ela estabelece o Brasil como um Estado democrático de Direito de estrutura federativa. Em 1993.
conforme determinação do texto constitucional, foi realizado um plebiscito para que o povo
determinasse a forma de governo, entre monarquia e república, e o sistema de governo, podendo optar
entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Foram confirmados o regime republicano e o
presidencialismo já existentes, junto com a tripartição dos poderes. A República Federativa do Brasil é
composta por 26 Estados federados e um Distrito Federal;

b) A CF de 1988 veio aprimorar o conceito de cidadania no pais uma vez que, não houve ruptura do
sistema democrático vivido no Brasil na época de sua elaboração;
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c) A CF de 1.988, também chamada de "constituição cidadã" promoveu um avanço no conceito de
cidadania e é considerada completa, uma vez que jamais foi necessária emenda constitucional em seu
texto originário;

d) Como no preâmbulo da CF de 1.988 se faz menção à "proteção de Deus", è correto dizer que essa
foi a primeira constituição a não prever o Brasil como pais laico;

e) A CF de 1.988 é a vigésima constituição em um século de República Federativa do Brasil;

40) Sobre o período da ditadura militar no pais, assinale a alternativa correta:

a) A ditadura militar no Brasil, ou Quinta República Brasileira, foi o regime instaurado em 1 de abril de
1964 e que durou até 15 de março de 1985. sob comando de sucessivos governos militares. De caráter

autoritário e nacionalista, teve inicio com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o
qual também foi colocado na Presidência do pais com um golpe militar;

b) O regime militar acabou quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu inicio ao período
conhecido como Nova República (ou Sexta República)

c) Apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. Além
disso, o regime pôs em prática vários Atos Institucionais, culminando com o Ato Institucional Número

Cinco (AI-5) de 1968, que vigorou por dez anos. AConstituição de 1946 foi substituída pela Constituição
de 1967 e. ao mesmo tempo, o Congresso Nacional foi dissolvido, todavia, as liberdades civis foram
tuteladas, sendo certo que neste período houve o fortalecimento do Ministério Público como órgão de

proteção de direitos fundamentais;

d) O regime militar adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentisla e de apoio ao comunismo. A
ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970, com o chamado "milagre econômico",
no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação do pais e torturava

e exilava dissidentes.

e) Na década de 1990, assim como outros regimes militares latino-americanos, a ditadura brasileira
entrou em decadência quando o governo não conseguiu mais estimular a economia, controlar a inflação

crônica e os níveis crescentes de concentração de renda e pobreza provenientes de seu projeto

econômico, o que deu impulso ao movimento pró-democracia.

QUESTÕES DE ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

41) A Constituição Federal da República de 1988 foi responsável por concretizar significativos

avanços no tratamento conferido ao Ministério Público. Acerca da disciplina constitucional
referente à aludida instituição é correto afirmar que:

a) São funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, promover, privativamente e na forma
da lei, a ação penal pública, o inquérito civil e a ação civil pública, o que impede, em todas estas
hipóteses, a legitimação de terceiros, segundo disposto na Constituição e na lei.

b) 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 de acordo com a sua
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discricionariedade, devendo o mérito administrativo ser exercido com observância dos parâmetros

legais.

c) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo
Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, para
mandato de dois anos, permitida a recondução.

d) Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, razão pela qual estão previstas dentre as suas atribuições a
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

e) São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.

42) Em relação à estrutura do Ministério Público, nos termos da Lei Complementar Estadual n°
25 de 06 de junho de 1998, é incorreto dizer que faz(em) parte dos órgãos auxiliares da
instituição:

a) A Comissão de Concurso.

b) O Conselho Superior do Ministério Público.

c) A Escola Superior do Ministério Público e os estagiários

d) Os Órgãos de Apoio Técnico. Administrativo e de Assessoramento.

e) Os Centros de Apoio Operacional.

43) Analise as assertivas a seguir, referentes ao Plano do Carreira dos Servidores do Ministério
Público do Estado de Goiás:

I - O ingresso nas categorias do Quadro Permanente dar-se-á na classe e referência iniciais,
mediante concurso público de provas e títulos, sendo que o tempo de serviço prestado ao

Ministério Público do Estado de Goiás será computado como titulo nos termos do respectivo

edital.

II - Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo no âmbito da instituição ficarão

sujeitos a um período de estágio probatório de três (03) anos, durante o qual serão apurados os
requisitos necessários para a aquisição da estabilidade.

III - A verificação dos requisitos mínimos a serem observados no estágio probatório será

realizada por ato único do Procurador-Geral de Justiça para esse fim, e far-se-á mediante
apuração semestral em ficha individual de avaliação de desempenho.

IV - São requisitos mínimos a serem observados no estágio probatório: idoneidade moral,
assiduidade e pontualidade, disciplina, eficiência e aptidão.

De acordo com a Lei Estadual n° 14.810, de 1o de julho de 2004, é possível inferir
corretamente que:

a) Todas as alternativas estão corretas.

b) Somente II e III estão corretas.
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c) Somente I, II e IV estão corretas.

d) Somente IV está correta.

e) Todas as alternativas estão incorretas.

44) Assinale a alternativa correta:

a) O Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, mas não
é uma instituição permanente, podendo ser extinta por meio de Emenda Constitucional;

b) O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e os Ministério Públicos dos Estados,
sendo que o órgão ministerial estadual compreende o Ministério Público Militar,

c) As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão
residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição

d) O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos,
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do
bacharel em direito, no minimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a
ordem de classificação

e) Todas as alternativas estão incorretas.

45) Assinale a alternativa correta acerca do Procurador Geral de Justiça:

a) Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre

integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será
nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, não sendo permitida a
recondução;

b) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por
deliberação da maioria simples do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva ou por
ato do Chefe do Poder Executivo;

c) Devido á relevância de suas funções, não compete ao Procurador Geral de Justiça delegar a outro
membro do Ministério Público Estadual suas funções de órgão de execução;

d) Ao Procurador Geral de Justiça compete propor, perante o Tribunal de Justiça, a ação civil de

decretação de perda do cargo de membro do Ministério Público; mas não lhe compete oficiar nos
processos de decretação de perda do cargo, remoção ou disponibilidade de magistrado;

e) Compete ao Procurador-Geral de Justiça representar ao Tribunal de Justiça por inconslitucionalidade
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual; além das
atribuições previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na
Constituição Estadual e em outras leis.

46) Assinale a alternativa incorreta sobre os Centros de Apoio Operacional do Ministério Público
do Estado de Goiás:

a) A direção do Centro de Apoio Operacional será exercida por coordenador, escolhido dentre os
Procuradores ou Promotores de Justiça, ainda que não vitaliciados;
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b) Os Centros de Apoio Operacional, órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público,
integram a Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça;

c) Os Centros de Apoio Operacional serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de
Justiça;

d) Compete aos Centros de Apoio Operacional: estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de
execução que atuem na mesma área e que tenham atribuições comuns; remeter informações técnico-
juridicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade; estabelecer intercâmbio
permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins; entre outras
funções;

e) Compete aos Centros de Apoio Operacional: prestar auxilio aos órgãos de execução do Ministério
Público na instrução de inquéritos civis ou na preparação e proposição de medidas processuais; zelar
pelo cumprimento das obrigações do Ministério Público, decorrentes de convênios firmados; entre

outras funções.

47) Assinalo a alternativa incorreta acerca da Corregedoria Geral do Ministério Público do
Estado de Goiás:

a) A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão da administração superior encarregado de
orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público, bem como

de fiscalizar e avaliar os resultados das metas institucionais e atividades dos demais órgãos da
administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional.

b) Compete ao Corregedor Geral do Ministério Público realizar, periodicamente, a avaliação de
desempenho dos órgãos de execução; aplicar aos servidores do MPGO qualquer tipo de sanção;

c) O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito, em votação secreta, pelo Colégio de
Procuradores de Justiça, entre seus integrantes, para mandato de dois anos, em regime de dedicação
exclusiva, na primeira quinzena do mès que anteceder o término do mandato, permitida a reeleição,
observado o mesmo procedimento,

d) São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público: apresentar ao Procurador-Geral de

Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades das

Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativos ao ano anterior; entre outras;

e) Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público promover o levantamento das necessidades de
caráter pessoal e material dos órgãos e serviços auxiliares de apoioaos Órgãos da Administração, de
Execução e Auxiliares do Ministério Público, propondo sugestões, em relatório circunstanciado, aos
Órgãos competentes.

48) Sobre o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual n° 10.460/1988),
assinale a alternativa correta:

a) São deveres do funcionário: assiduidade; pontualidade; discrição; urbanidade; lealdade às
instituições constitucionais e administrativas a que servir; obediência ás ordens superiores, sem
exceções;

b) Constituem deveres do funcionário, entre outros: zelo pela economia e conservação do material que
lhe for confiado e pelo desempenho dos encargos de que for incumbido; não exposição, aos chefes,
das dúvidas e dificuldades que encontrar no exame dos documentos e papéis sujeitos ao seu estudo,

pág. 18



CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

OFICIAL DE PROMOTORIA DE PETROLINA/GO.
///|\
Ministério Público

do Estado do Golas I
c) Estão previstos expressamente como deveres do funcionário: levar ao conhecimento de seu chefe

imediato as irregularidades de que tiver ciência, em razão de seu cargo, representando à autoridade
superior, se aquele não levar na devida conta a informação prestada; guardar sigilo sobre os assuntos
de natureza confidencial;

d) Não é dever do funcionário apresentar-se decentemente trajado ao serviço ou manter espírito de
solidariedade com os colegas de serviço;

e) Todas as alternativas estão incorretas.

49) Acerca das transgressões disciplinares do funcionário público, assinale a alternativa

incorreta:

a) É vedado ao funcionário referir-se, de modo depreciativo ou desrespeitoso, em informação,
requerimento, parecer ou despacho, às autoridades, a funcionários e usuários bem como a atos da

administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário

ou da organização do serviço;

b) É proibido ao funcionário retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer
documento ou objeto da repartição

c) É permitido ao funcionário fazer o uso indevido de veiculo da repartição se houver expressa
autorização da chefia imediata;

d) Configura transgressão disciplinar faltar, sem justa causa, ao serviço por 45 (quarenta e cinco) dias
interpolados. durante o período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

e) Fazer circular ou subscrever lista de donativo no recinto da repartição é considerada transgressão
disciplinar;

50) Sobre o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual n° 10.460/1988),
assinale a alternativa correta:

a) As sanções civis, penais e disciplinares poderão acumular-se. mas são dependentes entre si, bem

assim as instâncias civil, penal e administrativa

b) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil e administrativamente; mas
não responde penalmente já que goza de imunidade no exercício de suas funções;

c) A absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência do
fato ou afastar do acusado a respectiva autoria

d) A multa não é elencada como pena disciplinar já que se trata de pena pecuniária;

e) São circunstâncias que atenuam a pena: a confissão, a prática de ato infracional em cumprimento

de ordem de autoridade superior e a prática de transgressão disciplinar com o concurso de duas ou
mais pessoas;
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Cada questão da prova discursiva deverá ser respondida com extensão mínima de 5 (cinco) linhas
e máxima de 15 (quinze) linhas. Será atribuído 1 (um) ponto para cada questão da prova discursiva,
nos termos dos itens 9.2 e 9.3 do edital do Concurso

QUESTÃO N° 01:

Uma cidadã residente na zona rural de Petrolina de Goiás/GO, compareceu à Promotoria de

Justiça e relatou que, mora de aluguel em uma residência há mais de 20 (vinte) anos, sendo que, por

não pagar o aluguel, recebeu uma citação de ação judicial de despejo. Relatou, ainda, que ao tentar

conversar com o locador, autor da mencionada ação judicial, sofreu ameaças de morte caso não saísse

do imóvel. Ao final, pediu providências.

Na condição de Oficial de Promotoria e em observância às funções do Ministério Público do

Estado de Goiás e às tarefas típicas de seu cargo, responda:

a) Tais assuntos são afetos às funções do Ministério Público de Goiás? Justifique.

b) O oficial de Promotoria deveria realizar o atendimento de tal cidadã? Se sim, como deveria

proceder?

QUESTÃO N° 02:

O Promotor de Justiça de Petrolina de Goiás instaurou um Inquérito Civil Público para apurar
uma denúncia de que o carro oficial da Câmara Municipal estaria sendo utilizado para fins particulares

pelo Presidente da Câmara Legislativa, Sr. Mévio. Dentro de tal procedimento extrajudicial devidamente
registrado no sistema Atena do MPGO, o membro do Ministério Público exarou um despacho
determinando ao Oficial de Promotoria para que se certificasse tal circunstância.

No dia 03/07/2017, por volta das 23h00min, na Rua Seis, n° 171. próximo ao Supermercado
Moreira, Petrolina de Goiás/GO. na residência de Mévio, o veiculo oficial da casa legislativa estava
estacionado dentro da garagem da mencionada casa, durante uma festa com som automotivo.

Como oficial de promotoria, elabore a certidão acerca dos fatos narrados acima, bem como

discorra sobre a possibilidade de serem tiradas fotografias da situação sem que haja violação do direito
à privacidade.
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O texto da redação deverá ter extensão mínima de 15 (quinze) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas.
Serão atribuídos 3 (três) pontos para a redação, nos termos dos itens 10.2 e 10.3 do edital do
concurso.

"A capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, mas a inclinação do homem
para a injustiça faz a democracia necessária." - Reinhold Niebuhr (1892 - 1971)

DISSERTE SOBRE O QUE E DEMOCRACIA, ABORDANDO A RELAÇÃO DA ATUAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO COM A CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO REGIME
DEMOCRÁTICO.
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