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Concurso público para provimento do cargo de auxiliar
administrativo das promoiorias dl justiça

DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

CARGO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INSTRUÇÕES
Você receberá do fiscal:

> um caderno de questões da prova objetiva que contém 50 (cinqüenta) questões de múltiplaescolha, com 5 (cinco)
alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta:

P um caderno de questões da 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 do respostas personalizada da prova discursiva e de redação.

Verifique se a numeração das questões, a paginaçao do caderno de questões da prova objetiva e a paginaçao da discursiva
estão corretas.

• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva, devendo conlrolar 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
do rosposta da prova discursiva e de redação.

Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva após 3 (Ires) horas do inicio 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 ó 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; tablel eletrônico:
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais: agenda
eletrônica; palmlop; 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

Venfique 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.



LÍNGUA PORTUGUESA:

Atenção: Para responder às questões de números 1a 4, considere o texto abaixo.

Vai aí um suco anlioxidante?

Uma coisa da qual 0 brasileiropode se orgulharé a variedade de frutas produzidas em Iodas as regiõesdo
país. Essas delícias trazem consigo substâncias com ação anlioxidante, que neutralizam as moléculas instáveis
batizadas de radicais livres. "Os radicais livres são compostos formados normalmente no nosso organismo pela
respiração. Quando entram em contato com as nossas células, eles causam danos e contribuem para o
aparecimento de doenças, como inflamações, tumores, mal de Alzheimcr, problemas eardiovasculares e
envelhecimento precoce", resume Jocelem Maslrodi Salgado, professora de Nutrição da liscola Superior de
Agricultura L.uiz de Queiroz (Esalq), da USP. Certas frutas tropicais, como acerola, camu-camu, açaí e caju.
são campeãs no quesito antioxidantes.

Ese uma fmtinha já faz bem ao organismo, que tal misturar duas ou três? É aí que entram em cena as
misturas de sucoscomo parceiras da saúde. Pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical pesquisaram 90
misturas de sucos tropicais quealiassem sabora uma boa quantidade de componentes funcionais. Duas dessas
misturas - preparadas com camueamu. acerola,açaí. cajá.caju e abacaxi - foram testadasem cobaiasanimais.
O resultado foi o aumento deenzimas antioxidantes edocolesterol bom (I{DL). (RIBEIRO. Clara. Viva Saúde,
n. 140, Fev.2015,p. 31)

01. De acordo com o texto, o suco antioxidanle:

A) é eomprovadamente capaz de curar doenças, como mal de Alzlieimcr.
B) faz bem à saúde, porque tem substâncias que combatem os radicais livres.
C) é obtido pela mistura feita de 90 tipos de frutas tropicais.
D) pode aumentar o nível de colesterol bom, contudo agrava doenças eardiovasculares.
E) faz bem ao organismo, embora não seja saboroso por ser feito de frutas ácidas.

02. A expressão componentesfuncionais, sublinhada no último parágrafo, refere-se a:
A) combinações artificiais de elementos químicos acrescidas ás frutas.
BI misturas de moléculas instáveis formadas pela respiração.
C) elementos que podem prejudicar o colesterol.
D) substâncias que fazem bem ao organismo.
E) propriedades que dão sabor ao alimento.

03. Considere as afirmações acerca da pontuação no texto.
I. Quando entram em contato com as nossas células, eles causam danos e contribuem para o aparecimento de
doenças... - A vírgula nessa passagem pode ser substituída por ponto final sem prejuízo da correção da frase.
II. Os radicais livres são compostos formados normalmente no nosso organismo pela respiração. - Essa frase
se mantém correta com o uso de vírgulas antes e depois do termo sublinhado.
III. Duasdessas misturas - preparadas com camueamu, acerola, açaí, cajá, caju e abacaxi - foram testadas cm

cobaias animais. - Os travessões podem ser substituídos por parênteses sem prejuízo da correção da frase.
Está correio o que se afirma em:

A) I e II. apenas.
B) II c III. apenas.
C) I, apenas.
D) III, apenas.
E) 1,11c III.

04. As misturas de sucos testadas redundaram aumento de enzimas antioxidantes e do colesterol bom.

Para que a frase acima permaneça correta e condizente com as informações do texto, a lacuna deve ser
preenchida com:
A)sob o
Bjdo

C) perante o
Dl pelo
I) no



Atenção: Para responder ás questões de números 05 a 08. considere o texto abaixo.

Um aplicativo na internei vai monitorar postagens nas redes sociais que reproduzem mensagens de ódio,
racismo, intolerância e que promovam a violência. Criado pelo Laboratório de Estudos em Imagem c
Cibcrcuitura da Universidade Federal de Goiás (UEG). 0 instrumento será lançado este mês [janeiro de 2018]
e permitirá que usuários sejam identificados e denunciados.
De acordo com o professor responsável pelo projeto. Fábio Malini, os direitos humanos são vistos de maneira

pejorativa na internet e discursos de ódio têm ganhado fôlego. "E preciso desmantelar esse processo", defende.
Ele acredita que, por meio da disponibilização dos dados, é possível criar políticas públicas para amparar e
"empoderar" as vitimas. (Texto Adaptado de: App vai monitorar mensagens racistas nas redes sociais.
Disponível em: http:/exaine.abril.coni.brd5rasil/ii()ticias''app-vai-iu(>nit()rar-ineiisagens-racistas-nas-reiles-
sociais. Acesso em: 02/11/2015).

05. O aplicativo apresentado no texto:
A) tem o potencial de promover a redução de atos violentos na internet, ao contribuir para identificar
agressores.

B) temo propósito de vigiar e punir indivíduos que utilizam a internet para praticar ações criminosasde modo
geral.
C) visa esclarecer os internautas a respeito de práticas preconceituosas, listando os principais tipos de racismo.
D) busca instruir a população acerca de seus direitos e deveres, divulgando os direitos humanos nas redes
sociais.

E) prestará auxílio a vitimas de racismo c intolerância, permitindo que elas compartilhem suas experiências na
internet.

06. A disponibilização de dados permitirá criar políticas públicas que:
A) impeçam o uso da internet para qualquer fim que não seja educativo.
B) ofereçam apoio às pessoas que sofreram algum tipo de violência pela internet.
C) limitem o uso das redes sociais para promover campanhas contra o racismo.
D) conscientizem a sociedade acerca do fato de que o uso de palavras rebuscadas é crime.
E) definam como ato criminoso a omissão cm face de atitudes que promovam a desigualdade.

07. Uma passagem do texto corretamente rcescrita. com o sentido preservado, em linhas gerais, está em:
A)... o instrumento será lançado este mês... /... o instrumento virá a público no mês corrente...
B) Umaplicativo na internet vai monitorar postagens... / Umaplicativo virtual vai reproduzir mensagens...
C) ... os direitos humanos são vistos de maneira pejorativa... / ... os direitos humanos são considerados
plausíveis...
D)... discursos de ódio têm ganhado fôlego. / ... discursos odiosos estão esmaecendo.
E) Epreciso desmantelar esse processo... / É importante reestruturar esse procedimento...

08. A concordância está correta na seguinte frase, redigida a partir do texto:
A) As postagens de intolerância, de ódio e de racismo devem ser monitorados por um aplicativo.
B) Quaisquer tipos de mensagens de ódio, recorrentes nas redes sociais, devem ser combatidos.
C) li preciso que seja interrompido a circulação de conteúdos ofensivos no meio virtual.
D) Com a disponibilização dos dados, serão criados políticas públicas para amparar as vítimas.
E) Métodos para reprimir os vários tipos de violência na internet se tornaram imprescindível.

09. A alternativa em que todas as palavrasobedecem a mesma norma de acentuação gráfica é:
A) saúde - solúvel - saida.
B) café - você - corrói.

C) pátria - indícios - critério.
D) pólo álbum - táxi.
E) caráter - juízo - artéria.

10. Em qual das alternativas todas as palavras foram acentuadas corretamente?
A) abdômen - dúplex - sanduíche - biquíni.
B) ácaro - bólide - ávaro -lêvedo.
C) tonei - garoa - xiita - paisinho.



D) papéizinhos - Qucóps- lingüiça - averigúo.
E) fóssil - ágeis - barbárie - maquinaria.

11.Assinale a alternativa na qual a palavra mesmo ou mesma está empregada corretamente.
A) Mesma cansada, vou à festa.
li) Esta certidão é mesma autêntica?
(') Ela mesma resolveu ceder o lugar a ele.
D) fies mesmo retiraram a proposta.
E) Resolveram cuidar da vida mesma delas.

12. "Com faixas e cartazes, os manifestantes causaram tumulto no trânsito em várias vias Públicas de Goiânia".
Nessa frase, o verbo "causaram'" faz concordância com:

A) manifestantes.
B) vias.
(.') faixas e cartazes.
D) trânsito.
E) tumulto.

13. Dadas as palavras:
I. Autoescola.

II. Coautor.

III. Antiinflaciónario.

IV. Sotomestre

De acordo com a regra vigente, deve-se empregar hífen na(s) palavra(s) da(s) seguinte (s) assertiva(s):
A) Apenas I c II.
B) Apenas le III.
C) Apenas He III.
D) Apenas III e IV.
E)I, II, IlIelV.

14. Marque a alternativa em que a vírgula NÃO está empregada corretamente:
A) Ele não fez as tarefas de que foi incumbido, e sim as que ele quis.
B) Sei que você não gosta de estudar quando é feriado mas, será precisopara fazer um bom exame.
C) Decidiu fazer um curso de MBA fora do pais. pesquisou, encontrou o mais adequado para sua carreira, fez
a prova de seleção, foi aprovado.
D) Elas, naquela ocasião, tinham acabado de concluir o curso superior.
E) Com postura e altivez, o palestrante iniciou o seminário.

15. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do período abaixo.
Agora que há uma câmera de . isto provavelmente não acontecerá, mas vezes em
qtie, no meio de uma noite , o poeta levantava de seu banco [...]
A) investigassâo mas ouve chuvosa
B) investigassâo mais houve chuvoza
C) investigação mais houve chuvosa
D) investigação mas houve chuvosa
E) investigação mais ouve chuvoza

16. Marquc-a assertiva cm que a utilização do sinal indicativo da crase foi empregado de forma errada:
A) O candidato aspira à aprovação no concurso público
B) Vou à frança no próximo ano
C) Esta é a festa ã qual me referi
1)) Ele estuda de segunda à sexta-feira
I i A viagem c da Holanda à Alemanha

17. Marque a alternativa em que a vírgula foi empregada de forma correta:
A) O doutor DiegoTardelli. esteve aqui à sua procura
Bi A sentença condenatória. não foi devidamente fundamentada



C) O réu confirmou, todo seu depoimento
D) Ele me perguntou, se eu já havia terminado o trabalho
E) Leonardo Silva, zagueiro do Atlético MG, jogará futebol por apenas mais um ano

18. "Meu amor pelos estudos é efêmero".
Interpretando a frase acima, qual o significado da palavra "efêmero"'.'
A) eterno

IV) intenso

C) transitório

D) verdadeiro
E) pequeno

19. Marque a assertiva em que a regência nominal está errada:
A) Ele tinha confiança em que sairia vitorioso
B) Ide é curioso de tudo que vê
C) Nepomuceno eslava inclinado em aceitar o convite
D) Estamos curiosos de encontrar o segredo
E) Todos estavam ansiosos para vê-lo

20. Marque a alternativa em que a regência verbal está correta:
A) Assistimos o filme ontem de madrugada
B) O médico assistiu ao paciente que estava doente
C) O advogado atendeu ao cliente que o procurava
D) Suas boas ações interessam os refugiados
E) Os jurados responderam aos quesitos formulados pelo Juiz

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

21. Ziraldo Alves Pinto, conhecido simplesmente por Ziraldo, é cartunista, jornalista, escritor e humorista.
Dentre suas várias obras, ganhou fama nacional o seguinte livro:
A) Macunaíma.

B) O Coronel e o Lobisomem.
C) O Menino Maluquinho.
D) O Ateneu.

E) Grande Sertão Veredas.

22. João e Miguel são filhos de Pedro e recebem pensão alimentícia do pai no percentual de 20% sobre o seu
salário, cada um. Considerando que os rendimentos de Pedro são de R$ 2.400,00 mensais, quantos reais sobram
para Pedro no final do mês?
A) RS 1.510,00;

B) R$1.920,00;
C) RS 960,00;

D) RS 1,140.00:
E) RS 480,00.

23. Raimundo contraiu um empréstimo com seu irmão no valor de R$ 5.000,00 para pagamento após oito
meses em parcela única. Na ocasião do empréstimo. Raimundo se comprometeu a pagar, a titulo de juros, o
percentual de I% ao mês, sem capitalização.Qual é o valorque Raimundo deve pagar a seu irmão no final do
prazo?
A) RS 5.000.00:

B) R.S 5.100.00:

C) R$ 5.200.00;
D) RS 5.300,00:

E) RS 5.400,00.

24. Um auxiliar de atendimento de proinoloria, trabalhando 08 horas por dia, durante 10 dias, atende a 50
pessoas. Quantos auxílíarcs de atendimento são necessários para atender a 240 pessoas em 04 dias. trabalhando



OS horas por dia?
A) 04;
B)I2:

CMS;
D) 18;

E) I1-'.

25. Desde a redemocratização brasileira e a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o Brasil
presenciou presidentes da Repúbliea que sofreram impeachment. Aponte quais foram os presidentes que não
terminaram seus mandatos em razão de impeachment.
A) Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousself;
B) [(amar franco e Luís Inácio Lula da Silva;
C) Fernando Collor de Mello e Dilma Rousself;
D) José Samey, fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff;
E) fernando Collor de Mello e Michel Temer.

26. A história mundial já presenciou uma série de conllitospelos mais variadosmotivos. Atualmente, vivemos
uma tensão política entre os Estados Unidos c a Coréia do Norte. Sobre as características desse conflito,
assinale a alternativa correta:

A) O principal pontode tensãoentre os dois paísesé a corrida espacial. De um lado,a NASA, agênciaespacial
americana; do outro, a ISRO, agência espacial norte-coreana, brigam pelo protagonismo mundial no
lançamento de foguetes espaciais;
B) Um dos pontos de tensão entre Estados Unidos e Coréia do Norte diz respeito ao crescente armamento
nucleardo país de KimJong-un. que consisteemameaça a países aliadosdos americanos, a exemploda Coréia
do Sul e do Japão;
C) Não há conflito entre a Coréia do Norte c a Coréia do Sul. sendo que o interesse por trás da tensão entre os
americanos e os norte-coreanos gira em tomo da grande quantidade de petróleo existente na Coréia do Norte:
D)A Coréia do Norte rechaçou tentativa de aproximação da Coréia do Sul, ao negar sugestão dos sul-coreanos
de participação conjunta nos jogos olímpicos de inverno de 2018. que será sediado na Coréia do Norte;
E) Desde a segunda guerra mundial, após a detonação de duas bombas nucleares americanas em solo japonês,
os Estados Unidos reduziram a zero o seu arsenal bélico-nuclear. passando a ser referência mundial na
proibição de utilização desta tecnologia, motivo pelo qual tenta impor contra a Coréia do Norte o seu
desarmamento nuclear.

27. Qual acontecimento mundial recente ficou conhecido como o "Brcxit"?
A) Saída da Grã-Bretanha da União Européia;
B) Conluio armado entre Irã e Iraque;
C) Disputa entre Coréias;
D) Atentado terrorista contra as torres gêmeas, de 11 de setembro de 2001, cm Nova Iorque;
f) Conflito armado entre Irlanda do Norte e Inglaterra.

28. Um dos maiores conflitos armados da história recente tem sido o conflito na Síria, que já ultrapassa seis
anos e já matou mais de 450 mil pessoas. Sobre o conflito na Síria, assinale a alternativa correia:
A) A Síria vive um estado de guerra civil, conflito armado interno com envolvimento de outros países, como
a Rússia e os Estados Unidos, ambos contra o regime de Bashar al-Assad;
B) O conflito sírio está gerando uma das maiores crises de refugiados da atualidade;
C) Localizada nonordeste da África, a Síria é uma república democrática que segue a religião mulçumana;
D) O início do conflito sírio teve como causa principal a reivindicação de parle de seu território pelo Estado
Islâmico:

L) i )s EstadOS Unidos e outros países ocidentais não possuem interesse no conluio sírio, por entenderem tratar-
se de assunto interno do país.

29. A Catalunha é uma região administrativa espanhola localizada ao leste do seu território e composta por
quatro províncias, sendo Barcelona a sua capital. No ano de 2017 e início de 201S, tensões rodeiam a região
cm razão das tentativas de independência da Catalunha em relação à Espanha. Sobre o assunto, é correto
afirmar:

A) No ano de 2017. a população da Catalunha foi ás umas e decidiu contra a sua independência cm relação â



Espanha, manifestando o desejo de continuar a fazer parte do país;
IV) No ano de 2017. ;i população da Catalunha foi ás umas e decidiu a favor da sua independência cm relação
à Espanha, manifestando o desejo de constituir um novo Estado independente;
C) O TribunalConstitucionalda Espanhaproibiua realização de qualquer plebiscitoque tivessecomoobjetivo
consultar a população acerca tia independência da Catalunha, motivo pelo qual, não houve plebiscito;
D) O presidentc-regional da Catalunha, Caries Puigdemont. manifesta-se publicamente contra a tentativa de
independência da Catalunha, tendo determinado a prisão dos lideres do movimento:
E) Não há qualquer ponto de tensão entre a Catalunha e a Espanha, mas sim, entre a Catalunha e a frança, país
com a qual faz fronteira.

30. Na atualidade, o Brasil passa por um período de reformas gerais em assuntos básicos e relevantes para o
cidadão. Sobre a reforma trabalhista e a reforma prevideneiária é correto afirmar:
A) Não houve e não há qualquer movimento político no sentido de modificar a legislação trabalhista. Apenas
a legislação prevideneiária foi modificada no ano de 2017;
B) Não houve e não há qualquer movimento político no sentido de modificar a legislação prevideneiária.
Apenas a legislação trabalhista foi modificada no ano de 2017;
C) A reforma trabalhista foi aprovada e entrou em vigor em 2017. Já a reforma prevideneiária terminou o ano
de 2017 sem aprovação pelo Congresso Nacional, insistindo o governo na sua aprovação no ano de 2018;
D) Segundo mostrou o governo Dilma, desde o inicio de seu segundo mandato no ano de 2015, cm sintonia
com o que tem mostrado o governo de seu vice Miehel Temer, a reforma trabalhista tem por finalidade
flexibilizar as normas da relação de trabalho com o objetivo de aumentar a geração de empregos, e por isso,
deve ser aprovada;
E) A presidente Dilma sofreu impeachment antes de conseguir aprovar as refomias trabalhista e prevideneiária.
O governo de seu sucessor. Miehel Temer, manifesta-se publicamente contra ambas as reformas.

31. Nos anos de 2016 e 2017 vários acontecimentos políticos relevantes ocorreram no Brasil. Sobre esses
acontecimentos, assinale a alternativa correta:
A) No ano de 2016, a presidente da República Dilma Rousself sofreu impeachment por decisão do Supremo
Tribunal Federal;
B) Nos anos de 2016 e 2017, em razão da grave crise econômica e política que vive o Brasil, pode ser notado
certo protagonismo do Poder Judiciário sobre os demais poderes da República, fato que culminou no
afastamento de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal por indícios de corrupção:
C) O presidente Miehel Temer se tomou o primeiro presidente da República a ser denunciado criminalmente
pelo Ministério Público, só não tendo sido afastado de seu cargo em razão de decisão da Câmara dos
Deputados, que desautorizou a continuidade da denúncia:
D) A operação I.ava-Jalo tomou-se a maior investigação criminal do Brasil e ganhou contornos internacionais,
culminando, inclusive, em investigações criminais sobre presidentes de outros países ao redor do mundo, a
exemplo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos:
E) Em 2017 entraram em vigor as reformas da previdência e trabalhista defendidas pelo governo federal.

32. Um dos principais meios de exercício da cidadania é o voto. Acerca do voto no Brasil, assinale a alternativa
correta:

A) O voto no Brasil é obrigatório para os maiores de 16 anos:
B) O voto no Brasil é censitário. Ou seja. qualquer pessoa maior de 16 anos pode votar, independentemente de
sua condição social e econômica;
C) Pelo lato de ser obrigatório, aquele que não votar cm determinadas eleições terá os direitos políticos
cassados;

D) Podem votar os brasileiros e lodosos estrangeiros residentes no Brasil:
E) São características do voto. dentre outras; direto, secreto, universal e periódico.

33. Os direitos políticos são pressupostos para o exercício da cidadania. Sobre os direitos políticos, pode-se
afirmar:
A) O militar é inalislávcl e inelegível;
B) A condenação eliminai transitada em julgado tem como efeito a cassação dos direitos políticos;
C) A idade mínima para exercer o cargo de vereador é de 21 anos;
D) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos;
E) A idade mínima para exercer o cargo de juiz de paz é de 18 anos.



34. De acordo com o sistema de medidas métrico decimal, adotado pelo Brasil, assinale a alternativa correta:
A) 01 Litro (L) eqüivale a 01 decímctro cúbico (dm5);
B) A unidade de massa é representada pela letra "m" e possui variações a exemplo de: centímetro (cm);
quilômetro (km);
C) As principais medidas de comprimento adotadas pelo Brasil são: pés, polegadas e jardas;
D) Uma hora possui 3.000 segundos;
1)01 hectograma (hg) eqüivale a 10 miligramas (mg).

35. Sobre o sistema de medidas adotado no Brasil, assinale a alternativa correta:

A) Para medida de distância, pode-se utilizar a medida "quilômetro por hora" (km/h);
B) Para medida de massa, pode-se utilizar a medida "metro quadrado*' (m2):
(.") Para medida de volume, pode-se utilizar a medida "metro cúbico" (m');
D) Para medida de velocidade, pode-se utilizar a medida "metro" (m);
E) Para medida de temperatura, não se pode utilizar a medida "grau Kelvin" (°K).

INFORMÁTICA BÁSICA

36. Um determinado periférico acoplado à CPU de um PC possui as seguintes características:
* é especificamente um dispositivo de entrada;
* c um dispositivo Plug and Play;
* pode-se conectar a CPU através de portas USB;
* alguns modelos possuem recursos para multimídia e/ou navegação na internet.
Qual periférico possui tais características?
A) Monitor
B) Impressora
C) Pendrive
D) Plotter
E) Teclado

37. Alguns microprocessadores modernos utilizam uma técnica que possibilita a busca de uma ou mais
instruções enquanto executam uma dada instrução. Essa técnica é denominada
A) Multiprogramação.
B) Overclock.
C) Pipeline.
D) Pós-fetch.
E) Fetch.

3S. Ao ligar o computador é executado um procedimento de teste automático que identifica a configuração
instalada, inicializa o chipsel da placa-mãe, inicializa a placa de vídeo, tesla a memória e o teclado e carrega o
sistema operacional. Este procedimento de teste é chamado de
A)CIIECKSUM.
IV) SETUP.
C) BOOTSTART.
D) POST.

I) BIOS.

39. () software, um importante elemento da infraestrutura de TI. é subdividido em duas categorias: os softwares
de sistema c os softwaresaplicativos. Um exemplode um softwareaplicativa é:
A) um compilador.
IV) uma linguagem de programação.
Ç) o Microsoft Offieç.
D) o Mac OS X.

I )o\YmdowsXP.

In. A Internet é uma rede mundial que interliga milhões de computadores em todo o mundo, de vários tipos e
tamanhos, marcas e modelos e com diferentes sistemas operacionais. Contudo, para se localizar textos e
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imagens na Internet, de forma simples e rápida, é mais indicado utilizar-se um site de:
A) Entretenimento.
IV) Mensagens.
C) Textos c Imagens.
D) Correio Eletrônico.
E) Busca e Pesquisa.

LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DEGOIÁS

41. De acordo com a Lei Complementar Estadual n." 25/98. o Ministério Público compreende, exceto:
A) - órgãos de administração superior;
B) - órgãos de controle:
C) - órgãos de administração;
D) - órgãos tle execução;
E) - órgãos auxiliares.

42. Marque a assertiva correta:
A) O Ministério Público é instituição permanente, essencial á função jurisdicional do Estado, incumbindo-Ihe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis
IV) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a divisibilidade e a independência funcional
C) Ao Ministério Público não é assegurada autonomia funcional e administrativa, e tampouco cabe a ele
elaborar sua proposta orçamentária
D) 0 Ministério Público da União compreende apenas o Ministério Público federal, o Ministério Público do
Trabalho e o Ministério Público Militar, dele não fazendo parte o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, pois este é equiparado e segue as mesmas regras do Ministério Público Estadual
E) 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 Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

43. Marque a assertiva incorreta:
Conforme 0 art. 129 da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público:
A) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei
IV) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia
C) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos

D) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas
E) conduzir, com exclusividade, todas as investigações relacionadas a atos de improbidade administrativa e
crimes de corrupção

44. Marque a assertiva incorreta:
São órgãos da Administração Superior do Ministério Público:
A) a Procuradoria-Gcral de Justiça
IV) o Colégio de Procuradores de Justiça
C) a Ouvidoria do Ministério Público
D) o Conselho Superior do Ministério Público
f) a Corregedoria Geral do Ministério Público

•15. São órgãos de execução do Ministério Público, exceto:
A) o Procurador-Geral de Justiça
B) o Corregcdor-Geral do Ministério Público
C) o Conselho Superior do Ministério Público
D) os Procuradores de Justiça

I ) iis Promotores de Justiça

4ô. Marque a assertiva incorreta:
No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outros procedimentos



correlatas e. para instrui-los, poderá:
A) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimento e. em caso de desalendimento injustificado.
requisitar condução coercitiva pela Polícia Militar ou Civil, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei
IV) requisitar informações, exames periciais, eertidões e outros documentos de autoridades federais, estaduais
e municipais, bem como dos órgãos c entidades da administração direta, indireta ou fundacional. de qualquer
dos Podercs da União, dos listados, do Distrito federal e dos Municípios
C) determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, expedindo, para tanto, uma requisição aos órgãos
competentes

D) promover inspeções e diligências invesligatórias
E) expedir cartas precatórias para outros órgãos de execução

47. Marque a assertiva incorreta:
No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
A) exercer o controle externo da atividade policial
IV) fazer recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública
C) instaurar inquéritoscivis e inquéritos policiais para apurar, por exemplo, atos de improbidade administrativa
e crimes de corrupção, respectivamente
D) requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processos em
que oficie
E) requisitar, no exercício de suas atribuições, o auxílio da força policial

48. Nos termos do Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual n" 10.460/1988), são deveres
do funcionário, exceto:

A) lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir
B) obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais
C) guardar sigilo sobre os assuntos de natureza confidencial
D) atender, com preterição de qualquer outro serviço, as requisições para defesa da fazenda, dentre outras
hipóteses
E) residir obrigatoriamente na localidade onde for lotado para exercer as atribuições inerentes ao seu cargo

49. Marque a assertiva incorreta:
Nos lermos do Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual n" 10.460/1988), constitui
transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido:
A) retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição
B) exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotisla ou comanditário
C) fazer circular ou subscrever lista de donativo no recinto tia repartição
D) abandonar, sem justa causa, o exercício de suas funções durante o período de 20 (vinle) dias consecutivos
E) faltar, sem justa causa, ao serviço por 45 (quarenta e cinco) dias intcrpolados. durante o período de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias

50. Marque a assertiva incorreta:
Nos termos do Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual n" 10.460/1988), são penas
disciplinares:
A) prisão administrativa
B) repreensão
C) multa
D) destituição de mandato
E) cassação de aposentadoria ou disponibilidade

DISCURSIVA 01 (mínimo: 5 linhas: máximo: 15 linhas)

Depois de empossado nocargo,o auxiliaradministrativo se apresenta na Proinotoria de .lusliça parao primeiro
dia de trabalho, e encontra, cm um dos eseaninhos, expedientes como noticias de falo. inquéritos civis e
procedimentos preparatórios misturados entre si e por matéria. Se depara, também, com inúmeros
procedimentos administrativos já arquivados. Disserte sobrecomo procederdiante dessa situação.



DISCURSIVA 02 (mínimo: 5 linhas; máximo: 15 linhas)

Discorra sobre como as funções do cargo de auxiliar administrativo podem contribuir para a efetivação da
atividade-lim do Ministério Público.

REDAÇÃO (mínimo: 15 linhas; máximo: 30 linhas).
TEMA: Discorra sobre o que é e para que serve o Ministério Público no âmbito do Estado de Goiás.
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