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CARGO – SECRETÁRIO AUXILIAR 

INSTRUÇÕES 

• Você receberá do fiscal:  

  um caderno de questões contendo a prova objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 ( 
cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta; e contendo, ainda, a prova 
discursiva e de redação com 2 (duas) questões discursivas e uma proposta de redação; 

 uma folha de respostas personalizada da prova objetiva;  

 uma folha de respostas personalizada da prova discursiva e de redação. 

• Verifique se a numeração das questões e a paginação do caderno de questões da prova estão corretas.  

• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva, discursiva e de redação, devendo controlar o tempo, pois não 
haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento 
da folha de resposta da prova discursiva e de redação. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva após 3 (três) horas do início da prova. 

• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e 
a folha de respostas das provas discursivas e de redação e retirar-se da sala. 

• Após o término da prova, entregue ao fiscal as folhas de respostas devidamente assinadas. 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de 
material transparente. 

• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos 
digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 

• Você poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas somente na companhia de um fiscal. 

• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 

INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA E DE REDAÇÃO 

• Verifique se os seus dados estão corretos nas folhas de respostas. Caso haja algum dado incorreto, informe ao fiscal. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 

• As folhas de respostas não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas ou manchadas nem podem conter nenhum 

registro fora dos locais destinados às respostas. 
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PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

Língua Portuguesa 
 

01) Observe a tirinha do “Menino Maluquinho”1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da interpretação da estória acima, pode-se afirmar que o efeito de humor na tirinha é 

causado: 
 

a) por uma quebra de expectativa, no quarto quadrinho, pois esperava-se que o produto que combate 

mau hálito estivesse contido no frasco; 
b) pela ignorância do amigo de “Maluquinho”, que não soube utilizar o produto por conta própria; 
c) pelo fato do amigo de “Maluquinho” não ligar para a invenção dele; 
d) pela mudança inesperada no chão, que passou de listrado a preto; 
e) pela hipérbole que “Maluquinho” explicita, ao afirmar que venderá bilhões de unidades de seu novo 

produto. 
 

02) Leia a tirinha abaixo2 e responda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na interpretação da tirinha acima, assinale a alternativa correta: 
 

a) O fato de que pipocas não “estouram” quando cozinham, e sim quando fritas em óleo, causa o 

efeito de humor na tira; 
b) A mãe possuir uma imaginação fértil, ao explicar ao filho a razão pela qual deve-se misturar água 

fria ao banhar-se, exalta o efeito distópico que o autor desejava provocar, ao escrever a tira; 
c) A onomatopeia “POP”, no terceiro quadrinho, retrata a necessidade de exemplificar melhor o efeito 

de sentido do poema; 
d) O fato da tirinha começar confusa e, no quarto quadrinho, descobrir-se que se tratava da 

argumentação advinda da imaginação fértil de Calvin à mãe, visando a não tomar banho, é o que 

causa o efeito de humor na tira; 

                                                 
1 http://roseartseducar.blogspot.com/2013/04/menino-maluquinho-interpretacao-de.html; 

2 http://www.emdialogo.uff.br/sites/default/files/images/1_0.jpg; 
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e) A tirinha possui seu efeito de humor centralizado na comparação da mãe do garoto a milhos de 

pipoca. 
 

03) Assinale a única das orações seguintes que não contém erro ortográfico: 
 

a) O governo brasileiro pretende tachar a propriedade de barcos e aviões. 
b) Alguns legisladores estão estudando a viabilidade de discriminar o porte de drogas para uso 

próprio. 
c) Dei uma boa gorgeta ao garçom que me atendeu naquele restaurante. 
d) Talves fosse melhor você reconsiderar seu raciocínio. 
e) Aquele lugar é muito aprazível. 
 

04) Qual das alternativas abaixo contem todas as palavras corretamente acentuadas? 
 

a) espermatozoide / empório / feiura / beleza; 
b) armazem / órfã / saci / talvez; 
c) util / latex / cominho / cúrcuma; 
d) pônei / jóquei / alibi / paciência; 
e) xiíta / lingüeta / próton / éter. 
 

05) Observe as seguintes orações: “Fazer o bem é gratificante”; “O urso é bem grande”; “Saí-me bem 

no exame”. Nelas, a palavra bem desempenha, pela ordem, os seguintes papéis: 
 

a) adjetivo, advérbio e substantivo; 
b) advérbio, advérbio e adjetivo; 
c) substantivo, advérbio e advérbio; 
d) adjetivo, adjetivo e adjetivo; 
e) substantivo, advérbio e adjetivo. 
 

06) As alternativas abaixo são uma transcrição de parte do texto “Cafezinho”, de Rubem Braga. 

Assinale qual delas é a mais apropriada, do ponto de vista da pontuação: 
 

a) Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este 

recado simples e vago: – Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. 
b) Ah sim; mergulhemos de corpo e alma no cafezinho, Sim, deixemos em todos os lugares este recado 

simples e vago? Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. 
c) Ah, sim mergulhemos de corpo e alma no cafezinho? Sim, deixemos em todos os lugares este recado 

simples e vago: Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. 
d) Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho! Sim?! deixemos em todos os lugares este 

recado simples e vago – Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. 
e) Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho? Sim! deixemos em todos os lugares este 

recado simples e vago? Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. 
 

07) Qual das alternativas abaixo foi redigida desrespeitando as regras de concordância nominal? 
 

a) É proibido entrada de pessoas não autorizadas neste recinto. 
b) Os meninos estavam bastantes felizes na festa. 
c) As professoras mesmas confeccionaram o cartaz. 
d) Ele tem bastantes problemas a resolver. 
e) Ingeriu água e suco gelado. 
 

08) As orações abaixo admitem as duas formas de redação propostas, exceto: 
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a) A maior parte das pessoas foi a pé. / A maior parte das pessoas foram a pé. 
b) Qual de vós me denunciarão? / Qual de vós me denunciará? 
c) Fui eu quem limpou o sofá. / Fui eu quem limpei o sofá. 
d) Alguns de nós concordaremos. / Alguns de nós concordarão. 
e) Grande parte dos candidatos renunciou. / Grande parte dos candidatos renunciaram. 
 

09) Das alternativas a seguir, qual obedece a norma culta quanto à regência verbal? 
 

a) Os alunos devem obedecer os professores. 
b) Pedro aspira ser gerente da empresa. 
c) Esta prova visa escolher o candidato mais bem preparado. 
d) A sogra de Maria assiste naquela casa. 
e) Gastar muito implica em desequilíbrio nas finanças. 
 

10) É correto afirmar que: 
 

a) as palavras rio (curso de água) e rio (verbo rir) são homófonas; 
b) as palavras senso (sentido) e censo (levantamento estatístico) são homônimas; 
c) as palavras colher (talher) e colher (apanhar) são homógrafas; 
d) a palavra ferramenta é um hipônimo; 
e) a palavra martelo é um hiperônimo. 
 

11) Qual das alternativas abaixo não admite as formas variantes propostas? 
 

a) abdome e abdômen; 
b) bêbado e bêbedo; 
c) enfarte e infarto; 
d) louro e loiro; 
e) masseter e maceter. 
 

12) Assinale a alternativa redigida incorretamente, sob o ponto de vista gramatical? 
 

a) O moral da tropa diminuiu após a derrota na batalha. 
b) Pedro foi para o rádio, a fim de conceder uma entrevista. 
c) O cabeça do casal fica responsável por pagar as contas. 
d) O cura celebrou uma missa memorável. 
e) Antônio é lente naquela faculdade há anos. 
 

13) Qual das alternativas abaixo não contém erro ortográfico? 
 

a) O pagamento do imposto foi diferido para o mês que vem. 
b) Joaquim foi preso em fragrante por homicídio. 
c) O tráfico de veículos é intenso naquela avenida. 
d) Aquele comerciante é acostumado a fraldar a fiscalização sanitária. 
e) Às vezes a insensatês humana assusta. 
 

14) Assinale a oração em que o pronome foi empregado corretamente: 
 

a) Maria chamou-lhes de manhã bem cedo. 
b) Zilda deu-os alguns presentes. 
c) Ernesto visualizou-lhes à distância. 
d) Joana incentivou-os a estudar. 
e) O bedel deteve-lhes no portão. 
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15) De acordo com as regras gramaticais atualmente vigentes sobre acentuação gráfica, qual das 

palavras abaixo está redigida incorretamente? 
 

a) polens; 
b) plebeia; 
c) chapéu; 
d) feiura; 
e) juiza. 
 

Matemática 
 

16) Visando a descobrir a altura aproximada de um edifício, um estudante mediu o comprimento de 

sua sombra, que foi de 72 metros, e comparou-o ao comprimento da sombra de um bastão de 1.8 

metros de altura, cuja sombra mede 3,6 metros. A partir desse método, o estudante chegou à 

conclusão de que a altura do edifício é de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 10,0 m 
b) 36,0 m 
c) 3,60 m 
d) 14,4 m 
e) 144 m 
 

17) Sabendo que 2x + 3 = 5, e que b = 5x + 1, qual é o valor de x + b? 
 

a) 06 
b) 01 
c) 07 
d) 04 
e) 21 
 

18) Um arquiteto precisava calcular a área do cômodo abaixo. Ao final da medição, ele constatou que 

o local mede: 
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a) 14 m2 
b) 23 m2 
c) 20 m2 
d) 06 m2 
e) 17 m2 
 

19) Em um tanque há 850 litros de água. Sabendo que o tanque está em 25% de sua capacidade 

máxima, quantos litros ainda se pode adicionar ao tanque? 
 

a) 3400 l 
b) 850 l 
c) 2505 l 
d) 2550 l 
e) 3440 l 
 

20) Uma piscina mede 3 metros de largura, 4 metros de comprimento e 2 metros de altura e está com 

¾ de sua capacidade preenchidos. Quantos litros de água há na piscina? 
 

a) 18.000 l 
b) 24.000 l 
c) 12.000 l 
d) 16.000 l 
e) 26.000 l 
 

21) Sabe se que 2 + x = 5 e que y = 3 x. Qual o valor de y – x? 
 

a) 3 
b) 6 
c) 9 
d) 12 
e) 15 
 

22) Sendo a distância do ponto A ao ponto B de 1.000 quilômetros, para perfazê-la, uma pessoa terá 

que percorrer: 
 

a) 100 m 
b) 1.000 m 
c) 10.000 m 
d) 100.000 m 
e) 1.000.000 m 
 

23) Uma escola resolveu levar seus alunos para um museu. Para isto, contratou uma transportadora, 

que aluga ônibus que comportam 30 alunos cada. Sabendo que a escola levará 280 alunos ao passeio, 

quantos ônibus precisarão ser contratados para levar todos os alunos de uma vez? 
 

a) 10 
b) 09 
c) 08 
d) 07 
e) 11 
 

24) Um senhor deseja cercar seu terreno com arame farpado. Sabendo que ele dispõe de 2 km de fio, 

quantas voltas poderá dar em seu terreno, cujo perímetro mede 200 m? 
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a) 10 voltas 
b) 100 voltas 
c) 20 voltas 
d) 02 voltas 
e) 01 volta 
 

25) A Procuradoria-Geral de Justiça precisava adquirir leitores de código de barras e, após 

procedimento licitatório, conseguiu comprar um lote de 20 deles ao preço de R$ 119,00 cada. 

Sabendo-se que a empresa vendedora concedeu 15% de desconto, qual era o preço de tabela dos 

leitores? A segunda colocada na licitação cobrava 05% a mais que o preço de tabela da vencedora e 

não concedia qualquer desconto. Assim, quanto a Procuradoria-Geral de Justiça economizou, nessa 

compra? 
 

a) R$ 140,00 – R$ 650,00 
b) R$ 100,00 – R$ 460,00 
c) R$ 120,00 – R$ 560,00 
d) R$ 140,00 – R$ 140,00 
e) R$ 140,00 – R$ 560,00 
 

História do Brasil 
 

26) “Os jagunços controlavam os votos através da coerção física. Dessa maneira, os eleitores que 

fossem contra a aspiração do coronel, eram punidos, com perda de trabalho ou até mesmo sendo 

vítimas de homicídio. Para controlar os votos, os coronéis também fraudavam as votações, alterando 

votos, sumindo com as urnas e até mesmo patrocinavam a prática do voto fantasma. Essa prática 

consistia em falsificar documentos para que os eleitores pudessem votar várias vezes e até mesmo 

utilizar nomes de falecidos nas eleições. Entre trocas de alguns favores políticos, os coronéis garantiam 

a eleição de certos representantes que controlavam o cenário político nacional. Sem dificuldades, o 

resultado das eleições poderiam ser forjados para favorecer a pequena elite de proprietários”. 
 

O texto acima refere-se a fatos ocorridos em qual período da História do Brasil? 
 

a) Era Vargas 
b) Brasil Colônia 
c) Ditadura Militar de 1964 
d) Brasil Império 
e) Primeira República 
 

27) Foram causas que contribuíram para a implantação da ditadura militar no Brasil, em 1964, exceto: 
 

a) a tentativa do Presidente João Goulart de submeter a economia da nação aos interesses capitalistas 

dos norte-americanos; 
b) a instabilidade política do país, agravada pela renúncia do Presidente Jânio Quadros em 1961 e a 

tentativa frustrada dos políticos de direita de impedir a posse do então Vice-Presidente João Goulart; 
c) a forte oposição política ao Presidente João Goulart, por suas tendências esquerdistas; 
d) as revoltas e greves espalhadas pelo país, devido à insatisfação com a tentativa do Presidente João 

Goulart de implantar as chamadas “reformas de base”; 
e) o apoio dado pela Igreja Católica, que organizou a Marcha da Família Com Deus Pela Liberdade. 
 

28) É incorreto dizer que a Revolução de 1930: 
 

a) foi um movimento armado; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vítima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homicídio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urna_eleitoral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_fantasma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falecido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleições
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b) pôs fim à ditadura militar no Brasil; 
c) foi liderada pelos Estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul; 
d) culminou com um golpe de estado que depôs o Presidente da República Washington Luís; 
e) impediu a posse do Presidente eleito Júlio Prestes. 
 

29) Observe as proposições abaixo e assinale a que não pode ser considerada uma das possíveis causas 

do fim da monarquia no Brasil: 
 

a) Ocorreu um agravamento da crise econômica em função das elevadas despesas financeiras geradas 

pela Guerra da Tríplice Aliança, cobertas por capitais externos, pois os empréstimos brasileiros 

elevaram-se de três milhões de libras esterlinas em 1871 para quase 20 milhões em 1889, o que causou 

uma inflação da ordem de 1,75% ao ano, no plano interno, gerando insatisfação em relevantes setores 

da economia. 
 

b) Chamados de "republicanos de última hora" ou Republicanos do 13 de Maio, os ex-proprietários de 

escravos aderiram à causa republicana, não por causa de um sentimento, mas como uma "vingança" 

contra a monarquia, por deixar de indenizar esses grandes proprietários rurais, ao decretar a Lei 

Áurea em 1.888. 
 

c) Desagradados com o fato de a Princesa Isabel mandar importar toda a mobília, vestuário e 

alimentação utilizados pela Corte, desprestigiando assim a indústria nacional, os grandes industriais da 

época pararam de pagar a propina que Dom Pedro II, seu pai, repassava mensalmente ao Congresso, o 

que fez com que os políticos da época retirassem o apoio à Monarquia. 
 

d) A Igreja Católica reduziu seu apoio à monarquia após a prisão dos bispos de Olinda e Belém do 

Pará, que, em 1872, optaram por tentar excluir da Igreja os maçons, conforme determinavam as ordens 

do Papa Pio IX, sem que tais determinações tivessem sido previamente aprovadas pelo imperador 

(Beneplácito Régio). 
 

e) Os militares do Exército Brasileiro estavam descontentes com a proibição, imposta pela monarquia, 

para que seus oficiais se manifestassem na imprensa sem uma prévia autorização do Ministro da 

Guerra. Além disso, frequentemente os militares do Exército Brasileiro sentiam-se desprestigiados e 

desrespeitados, pois os dirigentes do império eram civis bem remunerados e valorizados, enquanto os 

militares não tinham valorização profissional, nem reconhecimento político, social ou econômico, 

sentimento que ficou mais evidente com o fim da Guerra do Paraguai. 
 

30) Dentre os avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988, podemos citar, exceto: 
 

a) a introdução, no ordenamento jurídico, do inédito instituto do habeas corpus; 
b) o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, governador, prefeito, 

deputado, senador e vereador; 
c) o fim da censura à imprensa e obras artísticas, estabelecendo o direito à liberdade de expressão; 
d) a garantia de acesso universal à educação, à saúde e à cultura; 
e) o estabelecimento do direito dos analfabetos e dos maiores de 16 anos ao voto. 
 

Geografia 
 

31) De acordo com a Constituição Federal de 1988, no tocante à organização político-administrativa do 

Brasil, é correto dizer que: 
 

a) a República Federativa do Brasil compreende apenas os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
b) a Capital Federal é formada por Brasília e todas as “cidades satélites” do Distrito Federal; 
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c) os Territórios Federais integram a União e não podem ser transformados em Estado, nem 

reintegrados ao Estado de origem; 
d) não pode haver incorporação, fusão e desmembramento de Municípios; 
e) os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, 

ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, desde que atendidos alguns requisitos. 
 

32) No tocante à divisão do Brasil em regiões, é incorreto dizer que: 
 

a) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão responsável pela elaboração da 

divisão regional ou regionalização oficial do território brasileiro; 
b) a divisão do Brasil em regiões, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), agrupa 

unidades com características semelhantes, a partir de determinados critérios; 
c) a regionalização oficial feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o Brasil 

em seis regiões: Norte, Sul, Central, Oeste, Nordeste e Sudeste; 
d) a divisão do Brasil em regiões, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem, 

entre outras finalidades, a agregação e a divulgação de dados estatísticos que facilitem o planejamento, 

a integração nacional e a redução das desigualdades entre as regiões; 
e) a região Sudeste compreende os Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
 

33) Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) As rochas magmáticas são formadas pelo magma solidificado expelido por vulcões. 
b) As rochas magmáticas podem ser subdivididas em dois tipos: intrusivas (formadas pelo magma 

solidificado na superfície) e extrusivas (formadas pelo magma que se solidificou em grandes 

profundidades). 
c) As rochas sedimentares são formadas através da sedimentação de partículas de outras rochas 

existentes ou de materiais orgânicos, podendo ser divididas em três tipos: clásticas, orgânicas e 

químicas. 
d) As rochas metamórficas também são conhecidas como rochas ígneas. 
e) As rochas metamórficas são rochas que sofreram alterações na sua estrutura em decorrência de 

altas pressões e temperaturas. 
 

34) Qual das alternativas abaixo reflete com maior precisão o posicionamento atual da ciência? 
 

a) O universo formou-se há aproximadamente 13,8 bilhões de anos; o planeta Terra, há 

aproximadamente 4,5 bilhões de anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. 
b) O universo formou-se há aproximadamente 13,8 milhões de anos; o planeta Terra, há 

aproximadamente 4,5 milhões de anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 3,5 milhões de anos. 
c) O universo formou-se há aproximadamente 20 bilhões de anos; o planeta Terra, há 

aproximadamente 10 bilhões de anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 5 bilhões de anos. 
d) O universo formou-se há aproximadamente 20 milhões de anos; o planeta Terra, há 

aproximadamente 10 milhões de anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 5 milhões de anos. 
e) O universo formou-se há aproximadamente 13,8 mil anos; o planeta Terra, há aproximadamente 4,5 

mil anos; e a vida na Terra, há aproximadamente 3,5 mil anos. 
 

35) Assinale a alternativa abaixo mais apropriada para conceituar “espaço geográfico”: 
 

a) é a região onde habitam os seres vivos; 
b) compreende o meio físico da Terra e sua interação com o clima, o relevo e a vegetação; 
c) são os locais até onde a vista humana alcança, num ambiente imediatamente próximo; 
d) é o que se forma da interação entre as ações humanas e os elementos naturais; 
e) é o local onde o ser humano conduz suas práticas sociais. 
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Informática Básica 
 

36) Julgue os itens abaixo a respeito do Sistema Operacional Windows 7: 

 
I. O Bloco de Notas é um software que nessa versão do Windows não vem instalada. 
II. O gerenciador de arquivos Windows Explorer pode ser acessado pela tecla de atalho “Windows + 

E”. 
III. Excluir um arquivo segurando a tecla “Shift” evita que ele seja apagado definitivamente, 

armazenando-o na Lixeira e possibilitando sua restauração. 
IV. Para executar o Windows 7 em seu computador você precisa de ter no mínimo 128 MB de 

memória RAM e espaço livre em disco de 1 GB. 
V. O Windows 7 inclui, por padrão, um serviço de armazenamento na nuvem chamado Google Drive. 

 
A quantidade de itens corretos é: 

 
a) 01 
b) 02 
c) 03 
d) 04 
e) 05 
 

37) Marque a opção correta: 

 
a) Arquivos de texto armazenados no computador de um usuário, quando ele utiliza o navegador para 

visualizar páginas da internet, permitindo que um site armazene informações no computador como 

endereço IP, idioma da região, cores, preferências de customização, quantidade e descrição de 

produtos ou objetos selecionados em lojas virtuais, são chamados de cavalos de troia. 
b) Ao navegar por sites da internet e surge para você uma mensagem de erro “HTTP 404”, isto 

significa que a página solicitada não foi localizada pelo servidor. 
c) O ato de enviar dados do servidor para o cliente é chamado de upload, popularmente conhecido 

como “baixar” dados. Já o caminho inverso, quando a máquina do usuário envia algum conteúdo para 

o servidor na internet, é chamado de download. 
d) Entre os navegadores de internet mais conhecidos na atualidade podemos citar o Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera e Dropbox. 
e) O aplicativo Windows Explorer é destinado à navegação na internet. 

 
38) Analise os itens a seguir e marque a alternativa incorreta: 

 
a) Os aplicativos que fazem parte do pacote Microsoft Office são: Word, Excell, Access, PowerPoint e 

Outlook. 
b) Estão presentes no BrOffice aplicativos de criação de texto, planilha, banco de dados, apresentação 

de slides e gerenciador de e-mails. 
c) Para selecionar todo o conteúdo de um documento aberto no Word, pode ser utilizada a 

combinação de teclas “Ctrl + T”. A mesma operação no editor de textos do BrOffice, o Writer, se faz 

com a combinação “Ctrl + A”. 
d) Utilizando o Excell, a fórmula =SOMA(D1:D9) resultará na soma dos números contidos nas células 

do intervalo de D1 até D9. 
e) No BrOffice, para elaborar uma apresentação de slides a ser exibida em uma reunião utilizando um 

projetor, poderá ser usado o aplicativo Impress. 

 
39) Concernente a software livre, marque a alternativa incorreta: 
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a) Ao acessar o código fonte de um software livre, um programador poderá modificar esse software, 

mas não poderá distribuir cópias da versão modificada a outros indivíduos. 
b) 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. 
c) São exemplos de software livre o Sistema Operacional Linux, o conjunto de aplicativos do BrOffice 

e o navegador de internet Mozilla Firefox. 
d) É considerada uma liberdade essencial o acesso ao código fonte do software, caso o programador 

deseje modificá-lo para adaptar às suas necessidades. 
e) A liberdade de executar o programa significa que qualquer tipo de pessoa ou organização é livre 

para usá-lo em qualquer tipo de sistema computacional, ou para qualquer tipo de trabalho e 

propósito, sem que seja necessário comunicar ao desenvolvedor ou qualquer outra entidade específica. 

 
40) É correto afirmar que: 

 
a) O hardware é formado por programas que permitem realizar atividades específicas em um 

computador. Por exemplo, o Writer e o Calc do BrOffice, para criação de textos e planilhas, 

respectivamente. 
b) De forma geral, armazenar e processar dados são funções secundárias de um computador. 
c) O teclado comum é um periférico que pode ser acoplado à CPU de um computador com a 

característica de ser um dispositivo de entrada e saída de dados. 
d) BIOS, do inglês “Basic Input/Output System” ou Sistema Básico de Entrada e Saída é um aplicativo 

responsável pela execução das várias tarefas executadas do momento em que você liga o computador 

até o carregamento do sistema operacional instalado na máquina. 
e) Em computadores do tipo PC (Personal Computer), a memória RAM, além de possuir elevada 

capacidade de armazenamento de dados, permite o armazenamento persistente, isto é, o computador 

pode ser desligado e ligado várias vezes e os dados permanecerão nessa memória. 

 
Organização do Ministério Público 

 

41) De acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto dizer que o Ministério Público da União 

abrange: 
 

a) o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 
b) os Ministérios Públicos dos Estados; 
c) o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados; 
d) apenas o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público Federal; 
e) apenas o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. 
 

42) A Constituição Federal de 1988 estabelece que o Ministério Público da União tem por chefe o 

Procurador-Geral da República. A respeito do preenchimento de tal cargo, todos os requisitos abaixo 

são necessários, exceto: 
 

a) ser nomeado pelo Presidente da República; 
b) ser integrante da carreira do Ministério Público; 
c) ser maior de trinta e cinco anos; 
d) ter seu nome aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal; 
e) ter publicado pelo menos uma obra jurídica nos dez anos anteriores à indicação para o cargo. 
 

43) De acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás (Lei Complementar 

Estadual nº 25/98), a qual órgão do Ministério Público compete aprovar o quadro geral de 

antiguidade dos membros do Ministério Público? 
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a) ao Colégio de Procuradores de Justiça; 
b) ao Conselho Superior do Ministério Público; 
c) à Procuradoria Geral de Justiça; 
d) à Corregedoria Geral do Ministério Público; 
e) ao Centro de Apoio Operacional. 
 

44) A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás (Lei Complementar Estadual nº 25/98) 

estabelece que compete ao Coordenador das Promotorias de Justiça as seguintes atribuições, exceto: 
 

a) representar o Ministério Público nas solenidades oficiais; 
b) informar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, as 

deficiências dos prédios e das acomodações destinadas ao Ministério Público; 
c) determinar que os outros Promotores de Justiça da Comarca instaurem inquéritos civis baseados em 

todas as notícias de fato que lhes encaminhar, por distribuição; 
d) distribuir, entre todos os titulares de Promotorias de Justiça da Comarca, observadas suas 

atribuições e o critério de rodízio, os expedientes protocolados junto à Secretaria da Coordenadoria 

das Promotorias de Justiça da Comarca, para que estes tomem as providências que entenderem 

cabíveis; 
e) encaminhar, ao Procurador-Geral de Justiça, as informações destinadas à avaliação do estágio 

probatório dos servidores administrativos sob sua supervisão. 
 

45) De acordo com o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/1988), 

se um servidor levar ao conhecimento de seu chefe imediato irregularidades de que tiver ciência em 

razão de seu cargo e nada for feito, o servidor deve: 
 

a) noticiar o caso à imprensa local, para ampla publicidade; 
b) enviar um ofício explicando o caso ao Prefeito Municipal; 
c) fazer uma denúncia anônima na Ouvidoria do órgão; 
d) elaborar uma representação à autoridade superior; 
e) representar para que o Juiz de Direito puna seu chefe imediato. 
 

46) De acordo com o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/1988), 

os atos abaixo configuram transgressão disciplinar do servidor, exceto: 
 

a) guardar sigilo sobre os assuntos de natureza confidencial; 
b) retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 

repartição; 
c) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ilícito; 
d) receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie; 
e) negligenciar ou descumprir qualquer ordem legítima. 
 

47) Nos termos do Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/1988), no 

tocante à responsabilidade dos servidores, é incorreto dizer que: 
 

a) pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor público responde civil, penal e 

administrativamente; 
b) a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor como tal; 
c) a responsabilidade administrativa resulta da prática de qualquer uma das transgressões ou 

proibições previstas no capítulo próprio daquele Estatuto; 
d) a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa do servidor público se 

negar a existência do fato ou afastar do acusado a respectiva autoria; 
e) o servidor público não responde pessoalmente por seus atos, imputáveis apenas à pessoa jurídica da 

qual faz parte. 
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48) Conforme o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/1988), não é 

considerada circunstância que agrava a pena dos servidores públicos envolvidos em infrações 

administrativas: 
 

a) a prática de transgressão para assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou vantagem 

decorrente de outra transgressão; 
b) o abuso de autoridade ou de poder; 
c) a execução ou participação em transgressão disciplinar mediante paga ou promessa de recompensa; 
d) a prática do ato infracional em cumprimento de ordem de autoridade superior; 
e) a promoção, direção ou organização de atividades voltadas para a prática de transgressão 

disciplinar. 
 

49) O Plano de Carreira dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 

14.810/2004) estabelece, em seu art. 46, que “É vedada a designação, a qualquer título, para cargos 

em comissão ou funções gratificadas da administração do Ministério Público do Estado de Goiás, de 

cônjuge ou companheiro e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, de Promotores e 

Procuradores de Justiça em atividade ou aposentados há menos de 5 (cinco) anos” e que “Ao servidor 

do Ministério Público do Estado de Goiás é vedado manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, 

companheiro, ou parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau”. Essas normas visam a combater o 

que se conhece por: 
 

a) criacionismo 
b) oportunismo 
c) denuncismo 
d) empreguismo 
e) nepotismo 
 

50) De acordo com o Plano de Carreira dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás (Lei 

Estadual nº 14.810/2004), é correto afirmar que: 
 

a) findo o processo de exoneração, a comissão processante proferirá decisão; 
b) são vedadas a promoção e a progressão funcional durante o estágio probatório; 
c) ao término do período do estágio probatório, verificado o atendimento aos requisitos exigidos, o 

servidor será declarado vitalício por ato do Procurador-Geral de Justiça; 
d) promoção vertical é a mudança do servidor de uma referência de vencimento para a seguinte, 

dentro da classe a que pertença; 
e) progressão funcional é a elevação do servidor de uma classe para a imediatamente superior, dentro 

do mesmo cargo, da mesma categoria funcional e do mesmo grupo ocupacional. 
 

 

PROVA DISCURSIVA 
 

 

01. O Promotor de Justiça João da Silva, da Comarca de Xurumelas, instaurou inquérito civil para 

apurar representação formulada pelo Sr. Pedro Pedreira, na qual informou ao Ministério Público que, 

no dia 19/08/18, por volta de 09h30, vira um caminhão da Prefeitura Municipal e servidores públicos 

municipais prestando serviços particulares na fazenda de Antonino das Cruzes, o que poderia 

caracterizar ato de improbidade administrativa. O Promotor de Justiça tinha pressa de apurar se a 

informação era verdadeira, mas estava de saída, pois teria que participar de audiências naquele dia 

inteiro. O Oficial de Promotoria, na mesma data, encontrava-se na Capital, buscando materiais de 

expediente e equipamentos de informática para as Promotorias de Justiça. Por tais razões, o Promotor 

de Justiça solicitou a você, Secretário Auxiliar, que fosse ao local, tirasse algumas fotografias e depois 
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elaborasse um documento para ser juntado ao inquérito civil, a fim de comprovar, ou não, a 

veracidade da notícia. 
 

Pressupondo que você conseguiu chegar à fazenda por volta das 10h30 e constatou que a notícia 

procedia, elabore o documento solicitado pelo Promotor de Justiça. 
 

A questão deve ser respondida com extensão mínima de 05 e máxima de 15 linhas. Cuidado para não 

se identificar (utilize apenas Secretário Auxiliar, quando necessário) e não utilize nomes e datas 

diversas das constantes do enunciado. 
 

02. A Lei Complementar Estadual nº 25/98 é a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 

Goiás, ou seja, é ela que traz os contornos básicos da estruturação e funcionamento da Instituição. De 

acordo com tal regulamentação: 
 

a) cite ao menos quatro atributos que demonstram que o Ministério Público goza de autonomia 

funcional, administrativa e financeira; 
b) mencione ao menos quatro órgãos auxiliares do Ministério Público; 
c) cite ao menos quatro situações que tornam o candidato inelegível para o cargo de Procurador-Geral 

de Justiça; 
d) mencione ao menos quatro atribuições específicas dos Promotores de Justiça, enquanto órgãos de 

execução do Ministério Público; 
e) quais são os desdobramentos do Plano Estratégico Institucional? 
 

Não se esqueça de que a questão deve ser respondida com extensão mínima de 05 e máxima de 15 

linhas. 

 

 
PROVA DE REDAÇÃO 

 

 

Discorra sobre o perfil traçado pela Constituição Federal de 1988 para o Ministério Público, 

notadamente sobre seu posicionamento frente aos Poderes do Estado, a importância da Instituição 

para a sociedade brasileira e os obstáculos recentes que vêm-se antepondo ao cumprimento de suas 

finalidades. 

 


