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TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO GERAL
Tipo 1 – BRANCA
SUA PROVA

INFORMAÇÕES GERAIS

•

As questões objetivas têm cinco alternativas de
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta;

•

Além deste caderno de prova, contendo oitenta
questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala:
• a folha de respostas das questões objetivas

•
TEMPO
•

Você dispõe de 4 horas para a realização da
prova, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas;

•

2 horas e 30 minutos após o início da prova é
possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de
prova;

• 30 minutos antes do término do período de

•

Verifique se seu caderno está completo, sem repetição
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam
tomadas as devidas providências;

•

Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e leia
atentamente as instruções para preencher a folha de
respostas;

•

Use somente caneta esferográfica, fabricada em
material transparente, com tinta preta ou azul;

•

Assine
seu
reservado(s);

•

Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas.
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo
diferente do impresso em sua folha de respostas, o
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o
devido registro na ata da sala;

•

Reserve tempo suficiente para o preenchimento da
sua folha de respostas. O preenchimento é de sua
responsabilidade e não será permitida a troca da folha
de respostas em caso de erro;

•

Para fins de avaliação, serão levadas em consideração
apenas as marcações realizadas na folha de
respostas;

•

A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos
na lista de presença;

•

Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída de
sanitários durante a realização das provas;

•

Boa sorte!

prova é possível retirar-se da sala levando o
caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO
•
•

Qualquer tipo de comunicação entre
candidatos durante a aplicação da prova;

os

Anotar informações relativas às respostas em
qualquer outro meio que não seja o caderno de
prova;

•

Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala;

•

Usar o sanitário ao término da prova, após deixar
a sala.

nome

apenas

no(s)

espaço(s)
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Língua Portuguesa
TEXTO 1.
NÃO FALTOU SÓ ESPINAFRE
A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Mostrou
também danos morais.
Aconteceu num mercadinho de bairro em São Paulo. A dona,
diligente, havia conseguido algumas verduras e avisou à clientela.
Formaram-se uma pequena fila e uma grande discussão. Uma
senhora havia arrematado todos os dez maços de espinafre. No
caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha restaurante.
Não tinha. Observaram que a verdura acabaria estragada. Ela
explicou que ia cozinhar e congelar. Então, foram ao ponto:
caramba, havia outras pessoas na fila, ela não poderia levar só o
que consumiria de imediato?
“Não, estou pagando e cheguei primeiro”, foi a resposta.
Compras exageradas nos supermercados, estoques domésticos,
filas nervosas nos postos de combustível – teve muito
comportamento na base de cada um por si.
Cabem nessa categoria as greves e manifestações oportunistas.
Governo, cedendo, também vou buscar o meu – tal foi o
comportamento de muita gente.
Carlos A. Sardenberg, in O Globo, 31/05/2018.

1
O título dado ao texto – Não faltou só espinafre – indica que
houve falta de algo mais, explicitado no texto:
(A) ganância.
(B) egoísmo.
(C) solidariedade.
(D) vaidade.
(E) inteligência.

2
“A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Mostrou
também danos morais”.
Assinale a opção que indica o conectivo adequado que deve ser
empregado na união dos dois períodos desse segmento do texto.
(A) e
(B) pois
(C) logo
(D) visto que
(E) mas

3
“A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Mostrou
também danos morais”.
A palavra ou expressão do primeiro período que leva à produção
do segundo período é
(A) a crise.
(B) não trouxe.
(C) apenas.
(D) danos sociais.
(E) (danos) econômicos.
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4
O segundo parágrafo do texto faz uma narrativa de um caso
ocorrido em São Paulo durante a greve dos caminhoneiros.
Esse parágrafo tem a função textual de
(A) exemplificar um caso de dano moral.
(B) comprovar a falta de consciência de nosso povo.
(C) demonstrar que as crises fazem surgir defeitos pessoais.
(D) relatar um caso de humor, apesar dos problemas.
(E) destacar os danos econômicos da crise.

5
“A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos”; se
juntarmos os adjetivos sublinhados em um só vocábulo, a forma
adequada será
(A) sociais-econômicos.
(B) social-econômicos.
(C) sociais-econômico.
(D) socioeconômicos.
(E) socioseconômicos.

6
“A dona, diligente, havia conseguido algumas verduras...”.
No contexto, o vocábulo “diligente” indica
(A) inteligência.
(B) esperteza.
(C) honestidade.
(D) competência.
(E) eficiência.

7
Em todos os segmentos a seguir, há termos unidos pela
conjunção aditiva e.
Assinale a opção que indica o segmento em que a troca de
posição dos elementos sublinhados causa inadequação na
construção.
(A) “A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos.”
(B) “Formaram-se uma pequena fila e uma grande discussão.”
(C) “Ela explicou que ia cozinhar e congelar.”
(D) “Não, estou pagando e cheguei primeiro.”
(E) “Cabem nessa categoria as greves e manifestações
oportunistas.”

8
“A dona, diligente, havia conseguido algumas verduras.”
A forma verbal sublinhada poderia ser adequadamente
substituída por duas outras formas, que são
(A) conseguira / tinha conseguido.
(B) conseguira / conseguiu.
(C) tinha conseguido / conseguiu.
(D) conseguia / conseguira.
(E) conseguiria / conseguiu.
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9

13

Os substantivos coletivos em língua portuguesa podem ser
específicos (“cardume” só se aplica a peixes) e gerais (“grupo” se
aplica a uma grande diversidade de elementos).
Assinale a opção em que o termo precedido da preposição de
tem a função de especificar um termo coletivo geral anterior.
(A) “mercadinho de bairro”.
(B) “maços de espinafre”.
(C) “consumiria de imediato”.
(D) “postos de combustível”.
(E) “comportamento de muita gente”.

Assinale a opção que apresenta o objetivo final do texto.
(A) Criticar as greves e o oportunismo político.
(B) Mostrar a força dos movimentos populares.
(C) Defender o direito à greve dos trabalhadores.
(D) Destacar comportamentos inadequados nas crises.
(E) Denunciar a falta de autoridade no país.

10
“A dona, diligente, havia conseguido algumas verduras e avisou à
clientela.”
Dentre as formas de reescrever um segmento desse trecho,
assinale a que está gramaticalmente incorreta.
(A) Avisou à clientela de que havia conseguido verduras.
(B) Avisou à clientela que havia conseguido verduras.
(C) Avisou a clientela de que havia conseguido verduras.
(D) Avisou à clientela ter conseguido verduras.
(E) Avisou a clientela de ter conseguido verduras.

11
“No caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha
restaurante.”
Nesse trecho, o termo “caixa” passou a ser aparentemente
masculino, mas, na verdade, ocorreu aí uma elipse de um termo
masculino “o funcionário da caixa.”
O substantivo a seguir em que ocorre uma idêntica elipse que
causa aparente mudança de gênero é:
(A) o celular / o telefone celular.
(B) o Municipal / o teatro Municipal.
(C) a capital / a cidade capital.
(D) o Palmeiras / o time do Palmeiras.
(E) a lava-jato / a operação lava-jato.

12
No segmento a seguir, a pergunta é feita em discurso indireto.
“No caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha
restaurante.”
Assinale a opção que apresenta a forma dessa pergunta em
discurso direto.
(A) A senhora tinha restaurante?
(B) A senhora tinha tido restaurante?
(C) A senhora teria restaurante?
(D) A senhora teve restaurante?
(E) A senhora tem restaurante?
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“No caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha
restaurante.”
Essa pergunta teria valor de
(A) justificar a compra de todos os maços de espinafre.
(B) ironizar a atitude da senhora que comprara o espinafre.
(C) tentar identificar uma freguesa desconhecida.
(D) elogiar a preocupação da freguesa com seus clientes.
(E) indicar a necessidade maior de produtos pelos restaurantes.

15
O texto é construído a partir de uma narrativa. A característica
fundamental desse modo de organização do texto é a de
(A) destacar características de pessoas e lugares.
(B) apresentar ideias fundamentadas em argumentos.
(C) convencer pessoas a mudar crenças e atitudes.
(D) expor fatos e acontecimentos em ordem cronológica.
(E) relatar episódios da vida cotidiana de carga humorística.

Noções de Informática
16
Em um banco de dados relacional, um nome da tabela, uma
chave primária e um nome de coluna garantem o acesso a
(A) um dado.
(B) um SGBD.
(C) uma linguagem de consulta.
(D) uma partição.
(E) uma visão.

17
A ferramenta tracert presente em várias versões do MS-Windows
foi desenvolvida para
(A) calcular a melhor rota entre dois pontos na Internet.
(B) especificar o caminho que um pacote deve seguir da origem
até o seu destino.
(C) verificar a rota de pacotes desde a sua origem até o seu
destino.
(D) testar quais servidores estão online entre dois pontos na
Internet.
(E) verificar quais portas serão abertas durante o envio de um
pacote.
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21

Considere a seguinte estrutura de pastas e arquivos no MSWindows 7:

O aplicativo que é usado no Windows 7, em Língua Portuguesa,
para a entrada de comandos em estilo linha de comando, é o
(A) agendador de tarefas.
(B) bloco de notas.
(C) painel de controle.
(D) prompt de comando.
(E) Windows explorer.

•
•
•

A pasta A contém a pasta B.
A pasta B contém o arquivo C.txt.
No mesmo nível da pasta A, está a pasta D que contém um
atalho para a pasta B.
Se o usuário remover o atalho que está na pasta D,
(A) a pasta B e o arquivo C.txt serão removidos juntamente com
o atalho.
(B) a pasta B será removida e o arquivo C.txt ficará dentro da
pasta A.
(C) o usuário receberá uma mensagem de erro informando que
um atalho a uma pasta, que não esteja vazia, não pode ser
removido.
(D) será criado um atalho para o arquivo C.txt na pasta D,
embora o arquivo continue na pasta B.
(E) somente o atalho será removido, toda as pastas e arquivos
serão mantidos.

19
Uma usuária deseja procurar todas as fotos armazenadas no seu
computador que foram tiradas nos dias de seu aniversário
(25/09). Ela sabe que o nome do arquivo começa por IMG e é
seguido pelo ano com quatro algarismos, o mês com dois
algarismos e o dia, também com dois algarismos. As fotos têm
extensão jpg.
Utilizando o Windows Explorer do MS-Windows 7, ela deve
preencher o campo de busca com o texto
(A) IMG!0925.jpg
(B) IMG#0925.jpg
(C) IMG*0925.jpg
(D) IMG?0925.jpg
(E) IMG@0925.jpg

22
Observe, na figura a seguir, um trecho de uma planilha Excel
2010, em Língua Portuguesa, com a opção “Mostrar Fórmulas”
em “Auditoria de Fórmulas” selecionada.

Nessa planilha, o valor da célula B3 será
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

23
No MS Word 2010, em Língua Portuguesa, o texto a seguir foi
selecionado com o mouse e, então, uma sequência de comandos
da guia Inserir foi aplicada ao texto.

Essa sequência de comandos transformou o texto em:

20
Assinale a opção que indica a disposição do texto no MS-Word
2016, para que a imagem apareça no meio do parágrafo, como
mostrado a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alinhado com o texto
Através
Justa
Quadrado
Superior e inferior
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Assinale a opção que indica a sequência de comandos utilizada.
(A) Inserir Tabela 5x4
(B) Inserir Tabela, Converter Texto em Tabela...
(C) Inserir Tabela, Desenhar Tabela
(D) Inserir Tabela, Planilha do Excel
(E) Inserir Tabela, Tabelas Rápidas

24
O conjunto de programas responsável pelo gerenciamento de
uma base de dados e que, entre outras funções, suporta uma
linguagem de consulta, gera relatórios e disponibiliza uma
interface para que os seus clientes possam incluir, alterar ou
consultar dados, é chamado de
(A) Banco de Dados Relacional (BDR).
(B) Dicionário de Dados (DD).
(C) Modelo Entidade Relacionamento (MER).
(D) Sistema de Suporte à Decisão (SSD).
(E) Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD).
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28

Um único computador em um escritório é conectado à Internet
através de uma conexão banda larga cabeada e um roteador com
uma única porta LAN.
Para compartilhar essa conexão com outros computadores no
escritório, formando assim uma rede local cabeada, a essa rede
deverá ser acrescido o equipamento
(A) Firewall.
(B) Modem.
(C) DNS.
(D) Repetidor.
(E) Switch.

Com relação à autonomia da Instituição, analise as afirmativas a
seguir.
I. Cabe ao Ministério Público decidir sobre a situação funcional
do pessoal de carreira, fixando o valor anual de seus
vencimentos e subsídios.
II. Compete ao Ministério Público prover os cargos iniciais de
carreira e dos serviços auxiliares e implementar as formas de
provimento derivado.
III. Incumbe ao Ministério Público praticar atos de gestão,
incluindo a compra de bens e serviços, cuja contabilidade
será realizada pelos Tribunais de Contas;
Está correto o que se afirma em
(A) I e III, somente.
(B) II e III, somente.
(C) III, somente.
(D) II, somente.
(E) I, somente.

Legislação Específica
26
Leia o texto a seguir.
É forma de reorganização de cargos e carreiras, de reestruturação
e realocação de servidores, de um cargo efetivo para outro de
igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de
órgão ou Instituição do mesmo Poder.
O texto apresenta a definição de
(A) ascensão.
(B) reintegração.
(C) reversão.
(D) transferência.
(E) reaproveitamento.

27
Leia o fragmento a seguir.
Denomina-se direito de____________ aquele que possui o
servidor de requerer aos _________ _________em defesa de
direito ou interesse__________.
Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas.
(A) requerimento – superiores – hierárquicos – legal.
(B) petição – poderes – estatais – subjetivo.
(C) requerimento – superiores – imediatos – legal.
(D) petição – chefes – hierárquicos – subjetivo.
(E) petição – poderes – públicos – legítimo.
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29
Zezinho de Souza, vereador do Município Alpha, desafeto do
Promotor da Comarca, que o estaria investigando por suspeita de
corrupção, deu entrevista na capital, em rádio estadual,
criticando o representante do Parquet, chamando-o de
preguiçoso e afirmando que o membro do Ministério Público
gostaria de ganhar bem sem nada fazer.
Quanto à responsabilização do vereador pelo teor da entrevista,
assinale a afirmativa correta.
(A) O vereador goza de imunidade material, podendo emitir
opiniões sem cometer qualquer ilícito, protegendo-se desta
forma a independência do Poder Legislativo.
(B) A imunidade material do vereador permite que, estando no
exercício do mandato, emita opiniões, sem ser
responsabilizado.
(C) A responsabilidade civil existe, não afastada pela imunidade
parlamentar, por que não estava na tribuna da Câmara
Municipal.
(D) O vereador só poderá ser processado com licença da Câmara
Municipal e pela maioria absoluta dos votos dos vereadores,
em sessão plenária única.
(E) A imunidade material do vereador não o socorre, já que
emitiu opinião ofensiva, fora de sua circunscrição, de forma
pessoal, em evidente retaliação.

Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 6

Ministério Público do Estado de Alagoas - 2018

FGV – Projetos

30

33

Analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para as verdadeiras e
(F) para as falsas.
( ) Compete ao Colégio dos Procuradores de Justiça deliberar e
efetivar as alterações necessárias na Lei Orgânica da
Instituição.
( ) O Conselho Superior do Ministério Público é quem indica ao
Procurador Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos à
promoção por merecimento.
( ) Cabe ao Procurador Geral de Justiça dirimir conflitos de
atribuições entre membros do MP, designando quem deva
oficiar no feito.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) V –V – F.
(B) F – V – V
(C) F – V – F.
(D) F – F – V.
(E) V – F – F.

Maria estava impossibilitada de exercer um direito constitucional
inerente à sua cidadania, em razão da ausência de norma
regulamentadora.
O instrumento constitucional a ser utilizado por Maria,
devidamente representada por profissional habilitado, visando à
proteção dos seus interesses, é o
(A) mandado de segurança.
(B) mandado de injunção.
(C) direito de petição.
(D) habeas corpus.
(E) habeas data.

Noções de Direito Administrativo e
Constitucional
31
Na República Federativa do Brasil, todo o poder emana do povo,
que pode exercê-lo por meio de pessoas eleitas especialmente
para esse fim.
Esse processo de escolha caracteriza uma manifestação da
(A) democracia representativa.
(B) separação dos poderes.
(C) democracia direta.
(D) eleição indireta.
(E) federação.

32
Pedro, servidor público estadual, é suspeito de praticar ilícitos
penais. O Ministério Público, no curso das investigações criminais
realizadas sob sua presidência, entendeu que a interceptação das
comunicações telefônicas teria grande importância para o
esclarecimento dos fatos.
Sobre a interceptação das comunicações telefônicas de Pedro, à
luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta.
(A) Elas podem ser interceptadas por qualquer do povo, pois as
concessionárias de telefonia prestam um serviço público.
(B) Elas não podem ser interceptadas, pois são emanação da
liberdade de expressão e do direito à intimidade.
(C) Elas somente podem ser interceptados por ordem judicial,
emanada de juiz competente.
(D) Elas podem ser interceptadas mediante autorização do
superior hierárquico de Pedro.
(E) Elas podem ser interceptadas por decisão do Ministério
Público, titular da ação penal.
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34
João praticou um crime e foi condenado, em sentença criminal
transitada em julgado, a (10) dez anos de reclusão.
Considerando a sistemática constitucional afeta à suspensão ou à
perda dos direitos políticos, é correto afirmar que a referida
condenação criminal acarreta
(A) a suspensão dos direitos políticos por tempo equivalente ao
dobro da pena privativa de liberdade.
(B) a suspensão dos direitos políticos pelo tempo que venha a ser
determinado pelo Juiz Eleitoral.
(C) a suspensão dos direitos políticos pelo tempo determinado
pelo Juiz que a proferiu.
(D) a suspensão dos direitos políticos enquanto a condenação
produzir os seus efeitos.
(E) a perda definitiva dos direitos políticos.

35
Peter, filho de John e Mary, ambos de nacionalidade norteamericana, nasceu no território brasileiro quando seus pais,
trabalhadores em uma indústria nos Estados Unidos da América,
aqui estavam em gozo de férias.
Utilizando-se as normas constitucionais afetas à nacionalidade
como referência, é correto afirmar que Peter
(A) pode optar pela nacionalidade brasileira quando completar
dezoito anos de idade, pois nasceu no território brasileiro.
(B) é brasileiro naturalizado, isto por ter nascido no território
brasileiro, mas ser filho de estrangeiros.
(C) é brasileiro nato, pois nasceu no território brasileiro e os seus
pais não estavam a serviço do seu país.
(D) pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira,
pois nasceu no território brasileiro.
(E) não tem nacionalidade brasileira, mas pode solicitar que o
governo brasileiro a defira.
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39

Determinado Estado da federação editou a Lei nº 123/2018,
dispondo sobre os requisitos a serem observados para a
conversão da união estável em casamento.
Considerando a divisão de competências adotada pela federação
brasileira, é correto afirmar que a Lei nº 123/2018 é
(A) constitucional, pois todos os entes da federação têm
competência concorrente para legislar sobre a matéria.
(B) inconstitucional, pois, por se tratar de interesse local,
somente os Municípios podem legislar sobre a matéria.
(C) constitucional, pois os Estados têm competência concorrente
com a União para legislar sobre a matéria.
(D) constitucional, pois os Estados têm competência privativa
para legislar sobre a matéria.
(E) inconstitucional, pois compete privativamente à União
legislar sobre a matéria.

Tão logo foi noticiado o falecimento de um Ministro do Supremo
Tribunal Federal, o Presidente da República recebeu comunicado,
exarado por associação de classe, de que, escolhido o candidato
pela Câmara dos Deputados e aprovado o nome pelo Senado
Federal, ele seria nomeado pelo Presidente da República.
À luz da sistemática constitucional, o referido procedimento está
errado, porque
(A) a escolha e a nomeação competem ao Presidente da
República, enquanto a aprovação cabe ao Senado Federal.
(B) a escolha e a aprovação competem ao Presidente da
República, enquanto a nomeação cabe ao Senado Federal.
(C) a escolha compete ao Presidente da República, a aprovação à
Câmara dos Deputados e a nomeação ao Senado Federal.
(D) a escolha e a aprovação competem ao Senado Federal,
enquanto a nomeação cabe ao Presidente da República.
(E) a escolha compete ao Presidente da República, enquanto a
aprovação e a nomeação cabem ao Senado Federal.

37
Ednaldo, servidor público estadual, durante o horário de
expediente, deixou que um objeto caísse da janela da repartição
pública em que trabalhava. Esse objeto caiu sobre a cabeça de
Pedro e lhe causou danos.
Considerando as normas constitucionais que dispõem sobre o
dever de reparar os danos causados, assinale a afirmativa
correta.
(A) Somente Eraldo pode ser responsabilizado, mas é necessário
demonstrar a sua culpa.
(B) O Estado pode ser responsabilizado, ainda que não
demonstrada a culpa de Eraldo.
(C) Nem Eraldo nem o Estado podem ser responsabilizados, pois
ocorreu um mero acidente.
(D) Somente Eraldo pode ser responsabilizado, mesmo que não
demonstrada a sua culpa.
(E) O Estado pode ser responsabilizado, mas é necessário provar
a culpa de Eraldo.

40
O Governador de determinado Estado solicitou informações à sua
assessoria a respeito do órgão competente para julgar suas
contas de governo anuais.
Considerando a sistemática estabelecida na Constituição da
República, a assessoria respondeu corretamente que esse órgão
éo
(A) Tribunal de Contas, com recurso para a Assembleia
Legislativa.
(B) Assembleia Legislativa, com recurso para o Tribunal de
Justiça.
(C) Tribunal de Contas, com recurso para o Tribunal de Justiça.
(D) Assembleia Legislativa, que julga em caráter definitivo.
(E) Tribunal de Contas, que julga em caráter definitivo.

41
38
Pedro, servidor público estadual, que contava com dois anos de
contribuição previdenciária, sofreu sério acidente automobilístico
e ficou permanentemente inválido. Em razão da total
impossibilidade de exercer suas funções, requereu sua
aposentadoria por invalidez permanente.
À luz da sistemática constitucional, o requerimento de Pedro
deve ser
(A) indeferido – a aposentadoria por invalidez permanente dos
servidores públicos pressupõe três anos de contribuição.
(B) indeferido – a aposentadoria por invalidez permanente dos
servidores públicos pressupõe o acidente em serviço.
(C) deferido – os proventos devidos a Pedro devem ser
proporcionais ao tempo de contribuição.
(D) indeferido – os servidores públicos não têm direito à
aposentadoria por invalidez permanente.
(E) deferido – a Pedro deve ser assegurado o direito à percepção
de proventos integrais.
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O Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos interpostos
pelo Ministério Público em ação civil pública ajuizada pela
Instituição, o que resultou na improcedência do pedido
formulado. No entender do Ministério Público, o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça negou vigência a lei federal.
Para o caso, se preenchidos os demais requisitos exigidos, é
cabível a interposição de recurso
(A) extraordinário, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(B) extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
(C) especial, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(D) ordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
(E) especial, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 8

Ministério Público do Estado de Alagoas - 2018

FGV – Projetos

42

45

João, cidadão brasileiro, encaminhou representação ao Conselho
Nacional de Justiça, por entender que determinado Tribunal de
Justiça realizara despesas públicas sem observar as normas do
Direito Financeiro.
Sobre a competência de o Conselho Nacional de Justiça apreciar a
representação, à luz da sistemática constitucional assinale a
afirmativa correta.
(A) Ele é incompetente, pois só pode apreciar atos estritamente
administrativos.
(B) Ele é incompetente, pois a matéria é de competência do
Tribunal de Contas.
(C) Ele é incompetente, pois somente possui competência
disciplinar.
(D) Ele é competente, independente da atuação do Tribunal de
Contas.
(E) Ele é competente, salvo se já julgada pelo Tribunal de Contas.

O Subsecretário de Estado de Administração, no regular exercício
de suas competências, decidiu instaurar processo administrativo
para aquisição de produtos de limpeza, o que veio a determinar
aos seus subordinados de modo expresso.
Ao tomar conhecimento do ocorrido, o Secretário de Estado de
Administração decidiu revogar a decisão tomada, por vê-la como
contrária ao interesse público.
Sobre o prisma dos poderes administrativos, o ato praticado pelo
Secretário de Estado é emanação do poder
(A) hierárquico, mas foi usado de modo irregular, pois o
Secretário deveria suspender o ato praticado pelo
Subsecretário, cabendo a revogação ao Prefeito.
(B) hierárquico, mas foi usado de modo irregular, pois só autoriza
a anulação de atos ilegais praticados pelo Subsecretário, não
a sua revogação.
(C) disciplinar, mas foi usado de modo irregular, pois só autoriza
a anulação de atos ilegais praticados pelo Subsecretário, não
a sua revogação.
(D) disciplinar, que foi usado de modo regular, pois autoriza a
anulação e a revogação dos atos praticados pelo
Subsecretário.
(E) hierárquico, que foi usado de modo regular, pois autoriza
tanto a anulação como a revogação dos atos praticados pelo
Subsecretário.

43
Marta morava às margens do rio mais importante de sua região.
Certo dia, constatou que uma indústria metalúrgica estava
despejando no referido rio elevada quantidade de resíduos
sólidos. Nas pesquisas que realizou, constatou que as medidas
necessárias à recomposição do meio ambiente, poderiam ser
postuladas pelo Ministério Público.
Essas medidas seriam exemplo de tutela de interesse
(A) individual indisponível.
(B) individual homogêneo.
(C) meritório.
(D) coletivo.
(E) difuso.

44
Após regular apuração, o Ministério Público constatou que o
prefeito do Município Alfa divulgara um informativo, pago com
recursos públicos, contendo nomes, símbolos e imagens de sua
gestão com o nítido objetivo de promover sua imagem para as
próximas eleições.
Considerando a conduta do prefeito municipal, é correto afirmar
que ela afronta, de modo mais intenso, o princípio administrativo
da
(A) impessoalidade.
(B) publicidade.
(C) humildade.
(D) autotutela.
(E) eficiência.
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Considerando a sistemática estabelecida na ordem jurídica, sobre
o conceito de serviço público analise os itens a seguir.
I. O Estado é titular de determinadas atividades materiais,
destinadas à satisfação das necessidades coletivas.
II. As atividades materiais destinadas à satisfação das
necessidades coletivas podem ser prestadas diretamente ou
por meio de delegação.
III. Na prestação das atividades materiais destinadas à satisfação
das necessidades coletivas é sempre vedada a cobrança de
qualquer valor do usuário.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

47
Um dos atributos do ato administrativo decorre da possibilidade
de a lei prever que alcancem a realidade por iniciativa direta da
Administração Pública, sem a necessidade de atuação do Poder
Judiciário.
Esse atributo é denominado de
(A) presunção de legitimidade.
(B) presunção de veracidade.
(C) autoexecutoriedade.
(D) imperatividade.
(E) tipicidade.
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51

Determinada norma jurídica dispôs sobre a prática de ato
administrativo, sob a forma de decreto, e permitiu, ao agente
competente, que escolhesse a melhor solução considerando as
peculiaridades do caso concreto.
O ato que venha a ser praticado, em razão da liberdade na
valoração dos motivos e na escolha do objeto, será considerado
um ato
(A) discricionário.
(B) vinculado.
(C) imperativo.
(D) mitigado.
(E) difuso.

O prefeito do Município Alfa nomeou, para funções de confiança,
diversas pessoas que tinham larga experiência na iniciativa
privada, mas que jamais haviam atuado no serviço público. Suas
atribuições seriam de direção e de chefia.
Sobre o ato do Prefeito, à luz da sistemática constitucional,
assinale a afirmativa correta.
(A) É regular, pois as funções de confiança, a exemplo dos cargos
em comissão, destinam-se às atribuições de direção e chefia.
(B) É regular, pois as funções de confiança, diversamente dos
cargos em comissão, são de livre nomeação pelo prefeito.
(C) É irregular, pois as funções de confiança somente podem ser
exercidas pelos ocupantes de cargos em comissão.
(D) É irregular, pois as funções de confiança somente podem ser
exercidas pelos detentores de mandato eletivo.
(E) É irregular, pois as funções de confiança são privativas dos
servidores ocupantes de cargo efetivo.

49
A assessoria jurídica, ao ser instada a emitir parecer sobre a
juridicidade de determinada minuta de contrato administrativo,
afirmou:
(I)
o ajuste acarreta obrigações para ambas as partes;
(II) há uma equivalência entre essas obrigações, sendo ambas
previamente conhecidas.
Assinale a opção que indica as características dos contratos
administrativos apresentadas acima.
(A) bilateralidade / comutatividade.
(B) confiança recíproca / equilíbrio contratual.
(C) autovinculação / equivalência volitiva.
(D) comutatividade / formalismo dual.
(E) voluntariedade / bilateralidade.

52
O Ministério Público recebeu informações de que determinado
agente público teve evolução patrimonial incompatível com a sua
renda.
Considerando a tipologia dos atos de improbidade administrativa,
prevista nos artigos 9º, 10, 10-A e 11 da Lei nº 8.429/92, é
correto afirmar que essa conduta pode ser enquadrada como
(A) violação aos princípios regentes da atividade estatal.
(B) dano ao patrimônio público.
(C) excessiva exação tributária.
(D) enriquecimento ilícito.
(E) infração disciplinar.

50
Um Prefeito Municipal solicitou à sua assessoria que esclarecesse
se era possível a contratação direta de determinado serviço ou se
deveria ser realizada licitação para a seleção da melhor proposta.
A assessoria, em resposta, afirmou que, de acordo com a Lei nº
8.666/93, a licitação seria dispensável.
À luz da sistemática estabelecida na Lei nº 8.666/93, a licitação
seria dispensável
(A) se, uma vez publicado o edital, nenhum interessado solicitar
sua realização.
(B) apenas porque os contratos têm valor inferior ao limite legal.
(C) embora exista a possibilidade de competição, a lei afastou
sua necessidade.
(D) em razão da impossibilidade de competição.
(E) se for dispensada pelo Tribunal de Contas.
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João, tão logo tomou posse no cargo de Prefeito Municipal, foi
informado pelo seu principal assessor que os atos da sua
administração estariam sujeitos ao controle político e financeiro
do Poder Legislativo.
Sobre a referida informação, considerando a ordem jurídica
brasileira, assinale a afirmativa correta.
(A) Está parcialmente certa, pois o Legislativo exerce o controle
político e, o Tribunal de Contas, o financeiro.
(B) Está errada, pois não existe controle político e o controle
financeiro é exercido pelo Tribunal de Contas.
(C) Está errada, pois a separação dos poderes impede que
qualquer Poder controle os atos do Executivo.
(D) Está certa, pois o Legislativo, por imperativo constitucional,
exerce os referidos controles.
(E) Está parcialmente certa, pois o Legislativo só exerce o
controle político, não o financeiro.
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57

O prefeito, ao decidir construir a nova sede da prefeitura
municipal, foi informado por sua assessoria que deveria observar
o princípio do desenho universal.
Considerando o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência,
é correto afirmar que a informação passada pela assessoria é
indicativa de que a futura sede deve ser projetada de modo que
(A) seja usada por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptação ou projeto específico.
(B) seja plural, facilitando a integração das pessoas que tenham
alguma deficiência.
(C) seja padronizada, não podendo destoar dos padrões da
Organização Nacional dos Municípios.
(D) seja concebida de modo a estimular a sensibilidade de todas
as pessoas com deficiência.
(E) padronizada, não podendo destoar dos demais prédios do
Município.

O controle é uma atividade que pode ser realizada em diferentes
níveis organizacionais, agindo de diferente maneiras em cada
contexto.
Assinale a opção que apresenta um exemplo de ação utilizada no
nível estratégico.
(A) Verificar a taxa de defeitos na produção de determinado
produto.
(B) Avaliar o número de reclamações de clientes.
(C) Apreciar o grau de realização da visão da organização.
(D) Analisar a adequação das demonstrações contábeis realizadas
pelo gerente financeiro.
(E) Mensurar o resultado de uma nova campanha publicitária.

55
Com o objetivo de aumentar a segurança jurídica dos
administrados, determinada entidade administrativa elaborou
um formulário padronizado para determinados assuntos, que
importem em pretensão equivalente.
À luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 9.784/99, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, é correto afirmar que o referido formulário foi elaborado
por unidade
(A) da administração fundacional, com personalidade jurídica de
direito privado.
(B) integrante do terceiro setor, mas que se relaciona com o
poder público.
(C) da administração direta, destituída de personalidade jurídica.
(D) da administração indireta, destituída de personalidade
jurídica.
(E) da administração direta ou indireta, dotada de personalidade
jurídica.

58
Manuel é gerente de recursos humanos de um renomado
escritório de advocacia. Ao realizar os processos de recrutamento
de novos colaboradores, Manuel aplica uma avaliação que
contém as disciplinas de Direito Civil, Língua Portuguesa, Língua
Inglesa e Conhecimentos Gerais, propiciando a seleção de
candidatos adequados ao perfil da empresa.
Com base no aspecto temporal, evidencia-se na situação, a
utilização de um controle
(A) reativo.
(B) posterior.
(C) simultâneo.
(D) preventivo.
(E) feedback.

59

Noções de Administração Geral e Pública

Os objetivos de uma organização podem direcionar a atuação de
seus membros. No entanto, para que cumpram esse papel
adequadamente, os objetivos devem se caracterizar pela
(A) atemporalidade.
(B) mensurabilidade.
(C) relatividade.
(D) generalidade.
(E) atipicidade.

56

60

A ferramenta administrativa responsável pela representação
gráfica das funções hierárquicas da estrutura organizacional é
chamada de
(A) organograma.
(B) gráfico em pizza.
(C) fluxograma.
(D) cronograma.
(E) cadeia de valor.

Demócrito, administrador de uma grande rede de restaurantes,
decide ampliar suas operações no Brasil, abrindo filiais em
numerosos estados do país, estabelecendo a meta de ser a maior
empresa no ramo, em até 5 anos.
Concernente às funções básicas da administração, Demócrito
está exercendo a função de
(A) planejamento.
(B) coordenação.
(C) liderança.
(D) direção.
(E) organização.
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65

O processo de comunicação pode fluir em diferentes direções,
sendo sua dimensão definida de acordo com o contexto.
Em uma situação na qual os relatórios de desempenho dos
funcionários são enviados para análise dos altos executivos da
organização, está ocorrendo uma comunicação
(A) horizontal.
(B) descendente.
(C) ascendente.
(D) diagonal.
(E) cíclica.

O Banco do Brasil é uma estatal brasileira do tipo sociedade de
economia mista.
Sobre esse modelo de organização, assinale a afirmativa correta.
(A) É uma pessoa jurídica de direito público.
(B) Faz parte do processo de privatização da atividade pública.
(C) É criada por meio da edição de lei complementar.
(D) Admite exclusivamente capital público em sua composição.
(E) Tem o regime de pessoal regido pela CLT.

62
Um dos principais tipos de equipe de trabalho é a força tarefa.
Assinale a opção que indica o objetivo de uma força tarefa.
(A) Trabalhar em questões específicas, operando de forma
temporária até que o problema seja resolvido.
(B) Reunir membros geograficamente dispersos, com a interação
viabilizada por ferramentas online.
(C) Atuar no desenvolvimento adequado dos processos
organizacionais, garantindo a oferta de produtos adequados.
(D) Promover o espírito empreendedor entres os colaboradores,
desenvolvendo autonomia na tomada de decisão.
(E) Supervisionar etapas-chave da produção, emitindo opiniões
de melhoria e correção.

63
O conflito é um aspecto inerente a qualquer organização, tendo
sido interpretado e gerido segundo variadas abordagens.
Em relação à abordagem tradicional, assinale a afirmativa
correta.
(A) Diferencia conflitos funcionais e disfuncionais, relativizando a
sua importância de acordo com a situação.
(B) Adota uma postura de incentivo ao conflito, compreendendoo como positivo para desempenho organizacional.
(C) Apresenta uma relação weberiana com o conflito, colocando
o conflito na posição de um procedimento a ser realizado.
(D) Parte do princípio de que qualquer conflito é prejudicial para
a organização, enfatizando a necessidade de evitá-lo.
(E) Desenvolve um trato matemático, ao considerar o conflito
como importante para identificar desvios nos processos.

64
A comunicação organizacional se realiza de diferentes formas,
surgindo tanto de maneira formal como informal, a exemplo da
rede de rumores.
Sobre a comunicação por meio da rede de rumores, analise as
afirmativas a seguir.
I. É controlada pela administração da empresa.
II. É tida pelos colaboradores como a fonte mais confiável.
III. É utilizada para servir ao interesse comum da organização.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.
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Uma entidade constituída com patrimônio personificado, com
finalidade social e pertencente à administração pública.
O fragmento apresenta as características de um(a)
(A) fundação pública.
(B) autarquia.
(C) ONG.
(D) um tribunal de justiça.
(E) cartório.

67
O conceito de administração indireta está relacionado à criação
de entidades administrativas que desempenham atividades de
forma descentralizada.
Essas entidades estão vinculadas
(A) a um partido político.
(B) a uma associação de classe.
(C) ao poder executivo.
(D) a uma organização internacional.
(E) a um instituto privado.

68
Um contrato administrativo se diferencia de um contrato de
direito privado por propiciar alguns tipos de prerrogativas para o
poder público.
Assinale a opção que indica como essas prerrogativas são
chamadas.
(A) Cláusulas exorbitantes.
(B) Tratados desiguais.
(C) Acordos Impróprios.
(D) Fato do príncipe.
(E) Onerosidade pública.

69
O município X decide delegar o serviço de limpeza urbana para
uma entidade da iniciativa privada e, para isso, fará uso da
modalidade de licitação concorrência e estabelecerá um prazo de
quatro anos de contrato.
Assinale a opção que, de acordo com a legislação, apresenta a
modalidade de delegação a ser adotada pelo município.
(A) Concessão de serviço público ordinária.
(B) Autorização de serviço público.
(C) Concessão especial de administração de serviço público.
(D) Autorização patrocinada.
(E) Parceria-público privada.
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70

74

Os atos administrativos, além de regidos pelo preceito da
legalidade, devem ser analisados sob os aspectos da lealdade,
boa fé e honestidade, conforme previsto no princípio da
(A) publicidade.
(B) moralidade.
(C) pluralidade.
(D) autotutela.
(E) eficiência.

Segundo a classificação do estágio de evolução, pautada na teoria
das três idades, um arquivo pode ser
(A) histórico.
(B) permanente.
(C) textual.
(D) setorial.
(E) privado.

71
Assinale a opção que indica quando o telegrama, tipo de
correspondência oficial, deve ser utilizado.
(A) Em uma situação de recursos escassos que impede o uso de
meios dispendiosos.
(B) Em uma situação que exige segurança, por meio da
certificação digital.
(C) Em uma situação de urgência, em que não é possível o uso de
outras correspondências.
(D) Em uma situação que exige uma forma predeterminada de
estrutura e de linguagem.
(E) Em uma situação que prescinde de uma entrega rápida.

72
Leia o trecho a seguir.
Uma confecção de roupas resolve realizar um rearranjo nos seus
materiais para agilizar a produção. Ao pesquisar sobre técnicas
de armazenagem, opta por utilizar a técnica _____________ que
separa os materiais pelos seus pares, separando um local para os
botões, outro para linhas de um tipo específico, e assim por
diante.
Assinale a opção que apresenta o termo que completa
corretamente a lacuna do trecho acima.
(A) por especialidade
(B) por frequência
(C) por agrupamento
(D) por tamanho
(E) por regularidade

73
Apesar da diversidade de modais utilizados para a distribuição de
mercadorias no Brasil, ocorre a predominância do tipo rodoviário.
Dentre as vantagens do modal rodoviário, assinale a opção
correta.
(A) Exige uma infraestrutura uniforme.
(B) Opera com custo econômico elevado.
(C) Mostra agilidade na entrega.
(D) Utiliza veículos não poluidores.
(E) Oferece amplo limite de carregamento.
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Ao se organizar um arquivo, é imprescindível que sejam
consideradas suas regras e princípios.
Com base nessa premissa, assinale a afirmativa correta.
(A) O princípio da cumulatividade preconiza que os arquivos
devem ser acumular documentos como uma coleção
assuntos de um tema.
(B) O princípio da proveniência preconiza que arquivos
originários de uma instituição devem manter a sua
individualidade.
(C) O princípio da organicidade preconiza que os documentos
possuem autonomia entre si.
(D) O princípio da pertinência preconiza que os documentos de
um arquivo só são válidos caso sejam relevantes.
(E) O princípio da autenticidade preconiza que os arquivos
devem possuir informações atestadas como verdadeiras.

76
Uma possível destinação de um documento público é sua
eliminação, que só poderá ocorrer caso
(A) tenha autorização judicial da autoridade competente.
(B) esteja previsto no prazo da tabela de temporalidade.
(C) mantenha-se ocioso por período superior a 1 ano.
(D) seja considerado um documento intermediário.
(E) receba por lei o status de confidencial.

77
O setor de protocolo tem a função de controlar a tramitação dos
documentos de uma entidade, acompanhando seu andamento e
prestando informação aos interessados.
Em um protocolo, a abertura de um processo é conhecida como
(A) avaliação.
(B) recebimento.
(C) expedição.
(D) autuação.
(E) classificação.

78
Assinale a opção que indica a atitude correta a ser tomada pelo
protocolo, caso receba um documento considerado sigiloso.
(A) Descartar o item e informar a autoridade superior.
(B) Descartar o item, após o registro oficial.
(C) Encaminhar diretamente ao destinatário.
(D) Encaminhar ao destinatário, após a abertura e o registro do
documento.
(E) Produzir uma cópia do documento e encaminhar ao
destinatário.
Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 13

Ministério Público do Estado de Alagoas - 2018

FGV – Projetos

79
Assinale a opção que apresenta um exemplo de suporte de
informação.
(A) Estante.
(B) Biblioteca.
(C) Legislação básica.
(D) Caneta esferográfica.
(E) Pen-drive.

80
Após a criação de um novo órgão público estadual, surge a
necessidade de criar um arquivo para a guarda de seus
documentos. Como forma de organização do arquivo, o gestor
decide utilizar o sistema de arquivamento indireto, em função do
grande volume de documentos que serão abrigados.
É um exemplo de uso desse tipo de sistema, o método
(A) alfabético.
(B) geográfico.
(C) dicionarizado.
(D) numérico.
(E) enciclopédico.
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