
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTO  DO
CARGO  DE  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
LUZIÂNIA/GO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. O candidato receberá do fiscal: um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta)

questões objetivas de múltipla escolha, 2 (duas) questões discursivas, 1 (uma) redação

e uma Folha de Respostas personalizada para as Provas.

2.  Ao  ser  autorizado  o  início  da  prova,  verifique,  no  Caderno  de  Questões,  se  a

numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou

borrões.  Se algum desses problemas for  detectado,  solicite  ao fiscal  outro caderno

completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. A totalidade da Prova terá a duração de 5h (cinco horas), incluindo o tempo para

preenchimento da Folha de Respostas das Provas Objetiva, discursiva e redação.

4. Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida

1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente,

o Caderno de Questões e as Folhas de Respostas das Provas Objetiva e Discursiva.

5. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões da Prova Objetiva após

decorridos 3h (três horas) para o término do horário estabelecido para o fim da prova.

6.  A Folha  de  Respostas  da  Prova  Objetiva  e  o  texto  transcrito  no  campo  Texto

Definitivo da Prova Discursiva serão os únicos documentos válidos para correção. 

7. As Folhas de Respostas das Provas Discursiva e Objetiva deverão ser entregues ao

fiscal da sala obrigatoriamente.

8.  Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou

outros aparelhos eletrônicos.

9.  Caso  seja  necessária  a  utilização  do  sanitário,  o  candidato  deverá  solicitar

permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no

deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da

entrada no sanitário e, depois da utilização deste ser submetido a revista com detector

de  metais.  Na  situação  descrita,  se  for  detectado  que  o  candidato  está  portando

qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.

10.  O  candidato,  ao  terminar  a  prova,  deverá  retirar-se  imediatamente  do

estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem

como não poderá utilizar os sanitários.
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INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

1. Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.

2. A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou

conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.

3. Use caneta transparente de tinta preta ou azul

4. Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.

5. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas

questões não  assinaladas ou  que  contenham mais  de  uma resposta,  emendas ou

rasuras.

6. O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site (www.mpgo.mp.br) a partir do

dia 04/02/2019.

INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA E DE REDAÇÃO

1. Use caneta transparente de tinta preta ou azul.

2.  A Prova  Discursiva  deverá  ser  escrita  com letra  legível,  não  sendo  permitida  a

interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que

tenha  solicitado  condição  especial  para  esse  fim.  Nesse  caso,  o  candidato  será

acompanhado  por  um  fiscal  da  Banca  Examinadora  do  Concurso,  devidamente

treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar

integralmente o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais de

acentuação e pontuação.

3. O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.

4. Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.

Luziânia 03/02/2019
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LÍNGUA PORTUGUESA

1) Assinale a alternativa em que não há erro de grafia:

a) Espontâneo, simplismente, alarido, frugal.

b) Exceção, privilégio, supérfluo, empecilho.

c) Ascensão, excessão, impencilho, subsídio.

d) Mexer, acensão, subcídio, espontâneo.

e) Ardiloso, frugal, engodar, corrupção .

2) Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está errado:

a) Micro-organismo.

b) Anti-herói.

c) Auto-avaliação.

d) Micro-ônibus.

e) Força-tarefa.

3)  De  acordo  com  a  ortografia  na  Língua  Portuguesa,  assinale  a  alternativa

correta:

a) O plural de sol é sóis.

b) O plural de ananás é ananais.

c) “Tem” é o verbo ter no plural e “têm” é o verbo ter no singular.

d) A palavra a seguir está na forma ortográfica correta: quesitos.

e) A palavra Porisso está ortograficamente correta.

4) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas de acordo

com a norma culta e com o padrão da Língua Portuguesa.

a) As pessoas estão a tornar-se superfúlas. 

b) Toda regra tem excessão.

c) Literatura de entreterimento não a agradava.

d) Não tenha receio pois eu a protegerei.

e) A água ferve a 100ºC. Logo, este é seu ponto de ebolição.
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5)  Alguns  vocábulos  portugueses  possuem  dupla  grafia,  assinale  o  item

incorreto:

a) Abdome / abdômen.

b) Quatorze / catorze.

c) Fato / facto.

d) Próprio / próprio.

e) Baptismo / batismo.

6) Entre as palavras abaixo, aquela que apresenta forma correta é:

a) Incolume.

b) Perfido.

c) Parco.

d) Amago.

e) Nodoa.

7) Assinale a alternativa que possui um erro de pontuação:

a) À noite, vou ver meu irmão.

b) O dia cai,a maré sobe,o mar avança.

c) O time do Brasil jogou bem, porém foi derrotado.

d) Antônio , traga os meus livros, por favor!

e) É essencial que você, compareça no escritório amanhã.

8) Já___anos,_____, neste local lagos e árvores. Hoje, só____prédios.

a) fazem, há, existe.

b) fazem, havia, existe.

c) faz, há, existem.

d) fazem, haviam, existem.

e) faz, havia, existem.
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9) A ocorrência de influências ___ -nos a concluir que ___ uma relação profunda

entre o homem e mídia que os ___ mutuamente dependentes.

a) leva, existe, torna.

b) levam, existe, tornam.

c) levam, existem, tornam.

d) levam, existem, torna.

e) leva, existe, tornam.

10) Assinale a alternativa em que há erro de pontuação: 

a) Era do conhecimento de todos a hora da reunião, mas, alguns se atrasaram.

b)  A hora  da reunião era do conhecimento  de todos;  alguns se  atrasaram,  porém.

c)  Todos  conhecem  a  hora  da  reunião;  não  se  atrasem,  pois.

d) Todos conhecem a hora da prova, portanto não se atrasem.

e) Amanhã chegam meus amigos preferidos, meus companheiros de infância, meus

melhores amigos.

11) Assinale a alternativa em que a pontuação esteja empregada corretamente:

a) Ana, filha mais nova do casal estuda artes.

b) Ela disse, que viaja, em três dias.

c) Às vezes, ela não reclamava porque, não queria te preocupar.

d) Os homens só se levantaram, quando a dama saiu.

e) Maria traga-me uma xícara de café.

12)  Assinale  a  alternativa  em  que  todos  os  vocábulos  são  acentuados

corretamente:

a) você, gratuíto, lápis, régua.

b) parabéns, ítem, hífen, oásis.

c) paletó, pajé, café, jiló.

d) amém, amável, rúbrica, além.

e) purê, chapéu, proíbido, ideia.
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13)  Trate  de arrumar  a  mesa que você  quebrou e  costurar  a  calça que você

rasgou,  do  contrário  não  sairá  de  casa.  As  palavras  destacadas  podem  ser

substituídas por:

a) concertar, coser e se não.

b) consertar, coser e senão.

c) consertar, cozer e senão.

d) concertar, cozer e senão.

e) consertar, cozer e se não.

14) Assinale a alternativa que melhor completa a sentença:

O ladrão foi pego em _________, quando tentava roubar _______quantia, devido a

uma ___________ entre uma motocicleta e um carro bem em frente à loja que ele

havia assaltado.

a) flagrante - vultosa - coalizão.

b) fragrante - vultuosa - colisão.

c) flagrante - vultosa - colisão.

d) fragrante - vultuosa - coalizão.

e) flagrante - vultuosa - coalizão.

15) Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome,

respectivamente:

a) A caixa de chocolate é dela.

b) O Brasil é um país muito bonito.

c) As pessoas estão animadas.

d) Os meninos não queriam sair da quadra de futebol.

e) Os blocos estão na sala.

16) Assinale a única opção em que aparece uma palavra que é sinônima das

demais.

a) lista, cadastro, catálogo.
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b) convencido, metido, arrogante.

c) manifestar, expressar, exteriorizar.

d) aptidão, dom, vigor.

e) disponibilizar, oferecer, dispor.

17) Assinale a alternativa em que a frase apresenta um equívoco de concordância

nominal:

a) A menina estudiosa passou no vestibular.

b) A faca e o garfo dourado estão na gaveta.

c) Ela ficou animada com a notícia.

d) Há bastantes alunos interessados na palestra.

e) Carlos está quites com o colégio.

18) A charge abaixo tem como objetivo principal:

a) Promover uma crítica sobre a atual situação social a partir de uma cena humorística.

b) Promover uma censura sobre a utilização exacerbada de tecnologia.

c) Causar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil.

d) Gerar um pensamento crítico sobre a alta taxa de natalidade nas camadas mais

carentes da população.

e) Retratar a realidade das crianças que vivem em situação de carência.
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19) […] dia desses, uma equipe de reportagem de um canal por assinatura veio

até minha casa para me entrevistar sobre a Era Vargas. O repórter que conduziria

a conversa advertiu-me, antes de o operador ligar a câmera: “Pense que nosso

telespectador  típico  é  aquele  sujeito  esparramado  no  sofá,  com uma lata  de

cerveja  numa  mão  e  o  controle  remoto  na  outra,  que  esbarrou  na  nossa

reportagem por acaso, durante o intervalo de um filme de ação”, detalhou. “É

para esse cara que você vai falar; pense nele como alguém com a idade mental

de 14 anos.”

Sou cortês, mas tenho meus limites.  Quase  enxotei o colega porta afora, aos

pontapés. Respirei fundo e procurei ser didático, sem me esforçar para parecer

que estava falando com o Homer Simpson postado ali do outro lado da lente.

Afinal, como pai de duas crianças, acredito que há uma enorme distância entre o

didatismo e o discurso toleirão, entre a clareza e a parvoíce.

(“A TV virou um dinossauro”.Folha de S.Paulo, 09.07.2017.)

No  texto  acima  as  palavras  sublinhadas  “toleirão”  e  “parvoíce”  podem  ser

substituídas, respectivamente, sem alterar o sentido da frase por:

a) tolo, idiotice.

b) qualidade, idiotice.

c) tolo, compreensão.

d) falho, idiotice.

e) escorreito, perfeição.

20) A expressão “enxotei” sublinhada no texto é sinônimo de:

a) convidar.

b) afugentar.

c) suplicar.

d) dispensar.

e) acertar.
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

21)  Após  um jantar,  foram servidas  duas  sobremesas,  quais  sejam,  pudim e

gelatina. Sabe-se que das 12 pessoas presentes, 5 comeram pudim, 7 comeram

gelatina  e  3  comeram  as  duas.  Quantos  não  comeram  nenhuma  das

sobremesas?

a) 1.

b) 2. 

c) 3.

d) 4. 

e) 0.

22) Três números ímpares e consecutivos, cujo produto é igual a 7 vezes a sua

soma, se somados, resulta?

a) 12.

b) 13.

c) 14.

d) 15.

e) 16.

23) Assinale a alternativa que não índica um número primo:

a) 469.

b) 971.

c) 293.

d) 433.

e) 197.

24) Com a liberação da posse de arma de fogo recentemente concedida pelo

governo federal, João ingressa num curso de tiro de precisão com o intuito de

adquirir o artefato. Na primeira tentativa, João acertou o alvo 15 vezes e errou 5.
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A razão entre o número de acertos e o número de tiros dados é? 

a) 1\4.

b) 3\4.

c) 5\4.

d) 7\4.

e) 9\4.

25)  João  e  Pedro  são  alunos  de  crossfit.  Por  ser  menos  condicionado

fisicamente,  João  realiza  1\3  (um  terço)  das  repetições  que  Pedro  executa.

Colocados para executar o pull up (flexão e extensão de cotovelos em suspensão

na barra fixa), juntos fizeram 228 repetições, num intervalo de 15 minutos. Dessa

quantidade, o número de repetições que Pedro executou foi?

a) 186.

b) 172.

c) 170.

d) 177.

e) 171.

26) 5 examinadores gastaram 24 dias para corrigir as provas de um concurso.

Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 8 examinadores para

corrigir as provas?

a) 16.

b) 15.

c) 14.

d) 12.

e) 18.

27) Um reservatório tem 1,5 metros de largura, 1,8 metros de comprimento e 1

metro de altura. Para conter 1.620 litros de água, esta deve atingir a altura de:

a) 60 m
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b) 60 dm

c) 0.06 m

d) 60 cm

e) 6 m

28) Nas construções, uma das funções das janelas é a de promover a ventilação

natural  dos  ambientes,  como  recurso  para  o  controle  de  temperatura  e  da

qualidade  do  ar  interior.  De  acordo  com  especificações  técnicas  de  uma

determinada cidade, a área da janela da sala de uma residência deve ser igual a,

pelo menos, 20% da área do piso dessa sala. Em uma casa dessa cidade, na sala

cujo piso tem a forma de um retângulo 4,5 m x 6,0 m, será instalada uma janela

retangular de N metros de largura por 1,80 m de altura. Nessas condições, para

que as especificações mínimas sejam atendidas, o valor de N deve ser

a) 1,0.

b) 1,5.

c) 2,0.

d) 2,5.

e) 3,0.

29)  Um  projeto  de  benfeitoria  foi  apresentado  para  as  180  famílias  de  uma

comunidade e 65% delas responderam “sim” ao projeto. O número de famílias

consultadas não favoráveis ao projeto é:

a) 56.

b) 73.

c) 63.

d) 70.

e) 72.

30)  Qual  o  montante  aproximado  produzido  por  um  capital  de  R$  2.500,00,

aplicado a juros compostos de 2% ao mês, durante 4 meses?
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a) 2.706,08.

b) 2.986,10.

c) 2.754,26.

d) 2.875,30.

e) 2.690,10. 

31) Qual o país fronteiriço ao Brasil que enfrenta uma crise humanitária e cujos

cidadãos tem atravessado a fronteira nacional através do Estado de Roraima:

a) Venezuela.

b) Haiti.

c) Peru.

d) Cuba.

e) Colômbia.

32) O atual presidente dos Estados Unidos tem envidado esforços no sentido de

construir um muro na divisa do país com o objetivo de incrementar a segurança

interna. Nesse episódio, o presidente deseja erguer o muro na fronteira com qual

país?

a) Cuba.

b) Guatemala.

c) México.

d) Canadá.

e) Alaska.

33) Assinale qual das condutas abaixo se enquadra como exercício da cidadania

enquanto promoção do bem comum:

a) Votar em candidato se disponha a pagar a conta de energia do eleitor em troca de

voto.

b) Abrir um poço artesiano sem autorização do órgão competente, para economizar no

uso da água encanada.
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c) Não jogar lixo nas ruas para evitar entupimento da rede de águas pluviais.

d)  Não  parar  o  carro  na  faixa  de  pedestres  quando  estiver  atrasado  para  algum

compromisso importante.

e) Deixar o proprietário de limpar o mato e lixo de lote urbano vazio, onde há foco de

dengue, a pretexto de proteger o meio ambiente.

34) Numa viagem de Luziânia a Goiânia, o carro do ministério público partiu com

o  tanque  cheio  e  consumiu  2/5  do  combustível.  No  retorno,  o  automóvel

consumiu 3/5 do combustível que havia sobrado da viagem de ida. Ao estacionar

o carro,  o  automóvel  possuía 12 litros em seu tanque.  Qual  a  capacidade do

tanque do carro:

a) 55 litros.

b) 50 litros.

c) 62 litros.

d) 48 litros.

e) 45 litros.

35) Sobre o Sistema Monetário Nacional, assinale a alternativa CORRETA:

a) A Secretaria do Tesouro Nacional é responsável pela emissão das cédulas de Real.

b) O Conselho Monetário Nacional possui competência para alterar o nome da moeda

em circulação no território nacional.

c) A cédula de R$ 2,00 (dois reais) possui num dos lados a gravura de uma garoupa.

d) A Casa da Moeda do Brasil  é responsável pela emissão de dólar americano em

território nacional.

e) As importâncias em dinheiro serão grafadas precedidas do símbolo R$.
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INFORMÁTICA BÁSICA

36)  Para  o gerenciamento de energia  do computador,  o  Microsoft  Windows 7

oferece  algumas  configurações  que  podem  resultar  na  disponibilização  de

diferentes modos de economia de energia.

Assinale  a  ÚNICA alternativa  que  é  considerada  um  modo  de  economia  de

energia.

a) Modo silencioso.

b) Modo de segurança.

c) Modo de recuperação.

d) Modo de suspensão.

e) Modo freezer.

37) Um órgão público deseja permitir  que seus servidores acessem vários de

seus recursos de forma distribuída, via rede, sem, no entanto, permitir que outras

pessoas, estranhas ao órgão, tenham esse mesmo privilégio.

Para isso, a superintendência de informática deve providenciar uma:

a) Intranet.

b) Ethernet.

c) WAN.

d) VLAN.

e) WiFi.

38) A extensão padrão nativa e direta do processador de texto Open Office Writer

é:

a) .DOC

b) .XLS

c) .ODT

d) .TXT

e) .DOCX
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39) Qual dos dispositivos abaixo NÃO se qualifica cono periférico de entrada:

a) Teclado.

b) Escâner.

c) Caixas de som.

d) Mouse.

e) Microfone.

40) Qual o padrão de teclado certificado pela ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas):

a) ABCDEF.

b) QWERTY.

c) US international.

d) AZERTY.

e) BR nacional.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

41) Assinale a alternativa INCORRETA:

a)  São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a

independência funcional.

b)  O  Ministério  Público  elaborará  sua  proposta  orçamentária  dentro  dos  limites

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, que deverá ser aprovada por decreto

do governador do Estado.

c)  Se  a  proposta  orçamentária  for  encaminhada  em  desacordo  com  os  limites

estipulados na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes

necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

d) Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de

despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei

de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura

de créditos suplementares ou especiais.
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e) Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo,

observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de

seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de

provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua

organização e funcionamento. 

42)  Em  relação  às  funções  institucionais  do  Ministério  Público,  previstas  na

Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Promover privativamente, a ação penal pública na forma da lei.

b) Defender judicialmente os direitos e interesses da população indígena.

c) Requisitar diligências investigatórias e a instauração de Inquérito Policial, indicados

os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

d) Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção

da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição Federal.

e) Defender judicialmente os direitos e interesses do movimento dos sem terra-MST.

43) Ainda sobre o Ministério Público, é CORRETO afirmar que:

a) O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério

Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

b) O Ministério Público Militar integra a Justiça Militar, sendo que seus membros são

nomeados  pelo  Presidente  da  República  depois  de  aprovadas  as  indicações  pelo

Senado Federal.

c) Leis ordinárias da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos

Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada

Ministério Público.

d) É garantido ao membro do Ministério Público a vitaliciedade,  após três anos de

exercício,  não  podendo  perder  o  cargo  senão  por  sentença  judicial  transitada  em

julgado.

e) É vedado ao membro do Ministério Público exercer a advocacia. 
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44) Assinale a alternativa CORRETA, quanto aos órgãos auxiliares do Ministério

Público, previstos na lei complementar 25/1998:

a) Estagiários.

b) IML - Instituto Médico Legal.

c) Advogados.

d) Secretaria de Segurança Púbica.

e) Delegados.

45) São funções institucionais do Ministério Público, EXCETO:

a) Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.

b) Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública

aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a

sua garantia.

c) Defender judicialmente os direitos e interesses das populações ribeirinhas.

d) Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados

os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

e) Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua

finalidade,  sendo-lhe  vedada  a  representação  judicial  e  a  consultoria  jurídica  de

entidades públicas.

46) Com  relação  aos  Centros  de  Apoio  do  Ministério  Público,  assinale  a

alternativa INCORRETA:

a) Estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados

ou áreas afins.

b)  Prestar  auxílio  aos  órgãos  de  execução  do  Ministério  Público  na  instrução  de

inquéritos civis ou na preparação e proposição de medidas processuais.

c)  Zelar  pelo  cumprimento  das  obrigações  do  Ministério  Público,  decorrentes  de

convênios firmados.

d)  Receber  representações  e  expedientes,  encaminhando-os  para  os  respectivos

órgãos de execução.
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e) Promover cursos de Aperfeiçoamento e Especialização de membros do Ministério

Público e de servidores do quadro auxiliar do Ministério Público.

47) A respeito da autonomia funcional, administrativa e financeira do Ministério Público,

é INCORRETO afirmar que:

a)  Cabe  ao  Ministério  Público  praticar  atos  e  decidir  sobre  a  situação  funcional  e

administrativa  do  pessoal,  ativo  e  inativo,  da  carreira  e  dos  serviços  auxiliares,

organizados em quadros próprios.

a) Cabe ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de

seus  cargos  e  de  seus  serviços  auxiliares,  bem como  a  fixação  e  o  reajuste  dos

vencimentos e vantagens dos seus membros e de seus servidores.

c) Cabe ao Ministério Público compor os seus órgãos de administração.

d) Cabe ao Ministério Público editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que

importem em vacância de cargos de carreira e de serviços auxiliares, bem como os de

disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores, os quais serão

ratificados pelo Tribunal de Contas. 

e)  Cabe  ao  Ministério  Público  exercer  outras  competências  decorrentes  de  sua

autonomia.

48) De acordo com o artigo 303 do Estatuto dos servidores públicos do Estado

de Goiás, constitui transgressão disciplinar e ao funcionário público é proibido,

EXCETO;

a) Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou

objeto da repartição.

b) Negligenciar ou descumprir qualquer ordem ilegítima.

c) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ilícito.

d) Praticar a usura em qualquer de suas formas.

e) Receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie.

18/21



CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTO  DO
CARGO  DE  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
LUZIÂNIA/GO

49) Extingue-se a punibilidade das transgressões disciplinares dos servidores

públicos do Estado de Goiás:

a) Se o governador do estado der o perdão ao funcionário indiciado ou acusado;

b) Se o funcionário ou acusado, mostrar arrependimento até a condenação;

c) Em caso de óbito do funcionário indiciado ou acusado; 

d) Em caso de doença grave do funcionário indiciado ou acusado;

e) Se o chefe imediato der o perdão ao funcionário indiciado ou acusado.

50) Assinale a alternativa correta:

a)  Os  estagiários  fazem  parte  da  estrutura  do  Ministério  Público  como  órgãos

auxiliares;

b) O Conselho Superior é um órgão de Administração do Ministério Público;

c)  Os  Centros  de  Apoio  Operacional  são  órgãos  da  Administração  Superior  do

Ministério Público;

d) A Comissão de Concurso é órgão de execução do Ministério Público;

e) A Escola Superior é órgão da Administração Superior do Ministério Público. 
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PROVA DISCURSIVA

Cada questão da prova discursiva deverá ser respondida com extensão mínima de 5

(cinco) linhas e máxima de 15 (quinze) linhas). Será atribuído 1 (um) ponto para cada

questão da prova discursiva. (itens 9.2 e 9.3 do edital do concurso)

Questão 1

Considere que o Promotor de Justiça responsável pela defesa do cidadão orientou o

auxiliar administrativo, quanto ao atendimento ao público, no sentido de encaminhar o

interessado diretamente ao Juizado Especial Cível, caso o assunto fosse referente a

direito patrimonial disponível.

Presente essa premissa, caso um cidadão adulto vá à sede do Ministério Público local

para reclamar que houve cobrança excessiva por parte de uma instituição financeira

em contrato de financiamento imobiliário, como o servidor deve proceder?

Questão 2

Após tomar posse no cargo de auxiliar administrativo, a chefia imediata incumbiu o

referido servidor de organizar e gerenciar o almoxarifado das promotorias de justiça.

Caso um promotor de justiça vá ao almoxarifado e solicite ao auxiliar administrativo

material  de expediente do tipo cartucho de impressora, o servidor poderá exigir  do

promotor a assinatura de documento atestando o recebimento desse material, ainda

que o promotor seja seu superior hierárquico?
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REDAÇÃO

O texto da redação deverá ter extensão mínima de 15 (quinze) linhas e máxima de 30

(trinta) linhas. Serão atribuídos 3 (três) pontos para a redação. (itens 10.2 e 10.3 do

edital do concurso)

Em propostas de campanha, o recém-eleito Presidente da República Jair Bolsonaro

trouxe à tona a discussão sobre o porte de arma aos cidadãos brasileiros, promovendo

como um dos primeiros atos de seu governo a edição do Decreto que regulamenta a

posse de armas de fogo no país, em 15/01/2019.

Sobre o tema, elabore uma dissertação a respeito do porte de armas de fogo e a

criminalidade no Brasil.
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