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CARGO: AUXILIAR ADMINSTRATIVO 

INSTRUÇÕES 

• Você receberá do fiscal:  

  um caderno de questões da prova objetiva que contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 ( cinco) 
alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

  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 de respostas personalizada da prova discursiva e de redação. 

• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões da prova objetiva e a paginação da discursiva estão 
corretas. O candidato(a) dispõe de 5 (cinco) horas para fazer as provas objetiva e discursiva, 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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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Para responder as questões 1 e 2 leia atentamente o texto abaixo: 

 

 

Mais uma vez (Legião Urbana) 

 

 

Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei 

Escuridão já vi pior, de endoidecer gente 

sã 

Espera que o sol já vem 

 

Tem gente que está do mesmo lado que 

você 

Mas deveria estar do lado de lá 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Tem gente enganando a gente 

 

Veja a nossa vida como está 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança 

Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei 

Escuridão já vi pior, de endoidecer gente 

sã 

Espera que o sol já vem 

 

Nunca deixe que lhe digam que não vale a 

pena 

 

Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança… 

Quem acredita sempre alcança… 

Quem acredita sempre alcança… 

Quem acredita sempre alcança… 

 

 

 

 
1. Na letra da música acima, os versos, “Mas é claro que o sol vai voltar amanhã” e “espera que o sol já 

vem”, podem ser interpretados como tendo o seguinte significado: 

(a) Resistência 

(b) Esperança 

(c) Tenacidade 

(d) Desassombro 

(e) Liberdade 

 

2. Os versos: “Se você quiser alguém em quem confiar” e “confie em si mesmo” podem ser interpretados 

como: 

(a) Os versos remetem à importância da confiança que o ser humano deve depositar em si próprio, como 

forma de autoconhecimento de aspectos de própria personalidade. 

(b) Com tantas incertezas, atos de desonestidade e fraudes, o mundo atual não permite que o indivíduo 

confie em quem quer que seja. 

(c) O texto sugere que se tenha confiança em seus propósitos, como forma de alcançar os próprios 

objetivos. 

(d) Não confiar nas pessoas implica em atitude racional, diante do volume intenso de notícias e afirmações 

falsas que se tornaram correntes na atualidade. 

(e) Os versos demonstram o evidente agastamento existente nas relações sociais e políticas na atualidade. 
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3.  Aponte, dentre as alternativas abaixo o adjetivo de valor nitidamente subjetivo. 

(a) imprensa brasileira 

(b) proposta milionária 

(c) incitamento racista 

(d) jovem negro 

(e) brilhante futuro 

 

4. Analise a seguinte frase: 

 

“Como conciliar a liberdade com a inevitável ação restritiva do Estado?” 

 

Pergunta-se: Que tipo de compreensão pode ser extraído do questionamento acima? Assinale a 

alternativa correta. 

(a) O Estado age comumente contra a liberdade. 

(b) É incompatível a existência de liberdade e governo ditatorial. 

(c) Ainda não há união entre cidadãos e governo. 

(d) É desejável que cidadãos e governo atuem juntos pela liberdade. 

(e) O Estado deve atuar como responsável pela liberdade da população. 

 

5. Analise a frase a seguir:  “Recuso, com o mesmo sorriso...” 

 

Pergunta-se: a alternativa em que a preposição destacada tem o mesmo sentido que possui na 

frase acima é: 

(a) O cronista visita a casa com amigos. 

(b) Com a chegada das férias, o cronista visita a casa antiga. 

(c) O cronista encontra com as mesmas pessoas de sempre. 

(d) O cronista fala com educação sobre as novidades. 

(e) A crônica é produzida com a ajuda do computador. 

 

6. Nas alternativas abaixo, é possível ler recomendações úteis para evitar o estresse (retiradas de 

matéria publicada na Revista Cláudia, junho/2007, p. 227, de autoria de Cristina Nabuco).  

 

Assinale a alternativa na qual os verbos estão conjugados, adequadamente, na terceira pessoa 

do singular. 

(a) Saboreie a vida, dai mais valor a suas experiências. 

(b) Aprende a dizer não. Peça ajuda sempre que necessário. 

(c) Pára e medite. Põe uma uva passa na boca. Note textura, cheiro e sabor. 

(d) Fique atenta à respiração. Inspira e expira lentamente. 

(e) Invista em prazeres: ouça música, leia, dê-se o direito de não fazer nada. 

 

7. Analise a frase abaixo e responda: 

 

“Os estudos serão apresentados ao Ministério da Saúde...”  

 

Com a forma verbal sublinhada, o autor da frase pretende informar ao leitor que os estudos 

referidos: 

(a) Devem ser publicados e discutidos em congressos futuramente. 
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(b) Serão apresentados futuramente, ainda que sem data certa. 

(c) Em futuro bem próximo, os estudos serão apresentados. 

(d) Serão obrigatoriamente apresentados às autoridades. 

(e) Serão apresentados em um ato oficial. 

 

8. “É comum que, durante suas brincadeiras, as crianças se ______________ para um universo 

mágico e _________ a identidade de uma personagem admirada, ___________ um super-

herói ou uma figura da realeza.” 

 

Após analisar as alternativas, assinale aquela que preenche corretamente, na ordem, as 

lacunas da frase acima: 

(a) transportam – assumem – seja 

(b) transportem – assumem – seria 

(c) transportem – assumam – seja 

(d) transportam – assumiriam – sendo 

(e) transportariam – assumiriam – seria 

 

9. “... desses mesmos sentimentos que têm levado o Brasil à beira do abismo...”  

 

Na frase acima, a forma verbal “têm levado” indica uma ação: 

(a) Que já terminou. 

(b) Anterior a outra ação passada. 

(c) Habitual no passado. 

(d) Iniciada no passado que continua no presente. 

(e) Iniciada no presente que continua no futuro. 

 

10. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que contém uma frase em que o advérbio expressa 

simultaneamente ideias de tempo e negação. 

(a) Jamais acreditei que você viesse. 

(b) Agora seremos felizes. 

(c) Eles sempre chegam atrasados. 

(d) Falei ontem com os embaixadores. 

(e) Não me pergunte as razões da minha atitude. 

 

11. Das frases abaixo assinale aquela com erro de concordância nominal. 

(a) Ele fez questão de deixar bem claras as intenções. 

(b) Deixarei gravadas estas palavras de saudade. 

(c) A Revolução Russa tornou visíveis os erros do comunismo. 

(d) Tomei emprestados ao professor vários livros. 

(e) Os sindicatos tiveram reconhecidos o seu direito de greve. 

 

12.   Qual a opção correta para complementar as lacunas? 

 

“Mostrou-lhe que estava _______ com impostos e taxas ___________ ao veículo, mas não 

conseguiu evitar que lhe fosse _______ multa pela infração e desacato_________.” 

 

(a) quite – relativos – imputado – proferido. 

(b) quite – relativas – imputada a – proferidos. 

(c) quites – relativos – imputado – proferido. 
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(d) quites – relativo – imputada a – preferido. 

 

13.  Após analisar as sentenças a seguir assinale única que contém a correta concordância: 

(a) Vós próprias trouxestes o que era necessário para a viagem, minha cara senhora. 

(b) Maurício dedicou-se ao trabalho e à pesquisa profundo de problemas sociais. 

(c) O Embaixador comprou lindos ternos azul-marinho. 

(d) No quadro a óleo, viam-se o povo e a bandeira brasileira desfraldados. 

(e) Considerou relapso a vendedora e o gerente. 

 

14. Observe a concordância do(s) adjetivo(s) e assinale a alternativa incorreta. 

(a) Em cada vaso da sala, ela arranjou vermelhos cravos e rosas. 

(b) Em cada vaso da sala, ela arranjou cravos e rosas vermelhas. 

(c) Em cada vaso da sala, ela arranjou vermelhos rosas e cravos. 

(d) Em cada vaso da sala, ela arranjou rosas e cravos vermelhos. 

(e) Em cada vaso da sala, ela arranjou cravos e rosas vermelhos. 

 

15. Dentre as sentenças abaixo, assinale aquela em que não há erros de ortografia: 

(a) O que esperavam conseguir? Quem quer que leia a correspondência entre os líderes pode ser 

levado a se admirar pelo tom amistoso e brincalhão. 

(b) Stalin reportava agora “que a maioria dos alemães dessas áreas já tinham saído”. 

(c) Não haviam dúvidas, para os outros participantes daquela conferência, sobre quem vencera ou 

perdera nas mesas de negociação. 

(d) Ele jurou que as forças invasoras não “molestariam” a população pacífica, mas tal declaração já 

estava sendo desmentida pelo que ocorreria na realidade. 

(e) Como estrategista, Stalin era a favor dos ataques macissos que combinassem um grupo de 

exércitos em ligação com outros para esmagar o inimigo. 

 

16.  Observe, na sentença abaixo, os aspectos sintáticos inerentes à concordância verbal e, em 

seguida responda:  

“Embora a maioria fosse oposicionistas, um grande número de vereadores votaram a 

favor, haja visto que esse foi um dos projetos que mais interessavam aos munícipes 

pindenses”.  

 

Assinale a opção correta. 

(a) Sem erros. 

(b) Há um erro apenas. 

(c) Há apenas dois erros. 

(d) Há apenas três erros. 

(e) Há mais de três erros. 

 

17.   Quanto à concordância verbal, somente um dos períodos abaixo está inteiramente correto. 

Indique-o assinalando a alternativa correspondente. 

(a) Mais de uma glória nacional francesa viraram placas de ruas: Jean Paul Sartre e Simone 

de Beauvoir. 

(b) Há quem diga que o filósofo Sartre odiaria isso, haja visto que, em vida, recusou até o 

Nobel de Literatura. 

(c) Sartre com a companheira Beauvoir viveram na Rua Rive Gauche, hoje rebatizada com 

seus nomes: Sartre-Beauvoir. 

(d) Fazem vinte anos que morreu o filósofo e seus livros continuam recomendados. 
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(e) Cerca de dez livros de Simone de Beauvoir já foi traduzido para o português. 

 

18. Qual das sentenças a seguir apresenta concordância não conforme à gramática normativa?  

(a) Quantos empregados não permanece perplexos diante de tal afirmativa? 

(b) Quem de nós acredita que o país crescerá e se tornará uma nação admirável? 

(c) A alegria dos pais são as crianças. 

(d) Não fui eu quem recebeu as encomendas. 

(e) Professores, diretores, alunos, ninguém reclamou de nada. 

 

19. Nas palavras pudico, interim, aerolito, a acentuação foi propositadamente eliminada. Quanto 

à tonicidade, as palavras acima devem ser classificadas, respectivamente, como: 

(a) paroxítona – paroxítona -  paroxítona. 

(b) paroxítona – proparoxítona – proparoxítona. 

(c) proparoxítona – proparoxítona – proparoxítona. 

(d) paroxítona – oxítona – proparoxítona. 

(e) paroxítona – oxítona – paroxítona.  

 

20. Quanto a acentuação gráfica das frases abaixo, analise cada uma delas e, em seguida,  assinale 

a alternativa correta: 

 

I. ‘imobiliária’ e ‘inapelável’ recebem acento por idêntica razão. 

II. ‘anéis’ recebe acento gráfico porque é paroxítona terminada em ditongo. 

III. ‘haverá’ é acentuada graficamente para distinguir-se de “havera” (pretérito 

mais-que-perfeito). 

 

(a) Estão corretas as afirmações I e II. 

(b) Estão corretas as afirmações II e III. 

(c) Estão corretas as afirmações I e III. 

(d) Todas as afirmativas estão corretas. 

(e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

 

Enunciado: Ana Clara possui três peças de tecido, respectivamente seda, linho e algodão. Todas 

têm a mesma largura. A peça de seda possui 96 metros de comprimento; a peça de linho, 60 

metros; e, finalmente, a de algodão tem 72 metros. Maria Clara necessita dividi-las em cortes de 

mesmo comprimento e com o maior tamanho possível. Pergunta-se: 

 

21. Que comprimento devem ter estes cortes? 

(a) 14 metros 

(b) 10 metros 

(c) 9 metros 

(d) 12 metros 

(e) 8 metros 

 

22.  Tendo por base o enunciado acima, pergunta-se: considerando-se os cortes das peças de seda, 

linho e algodão, quantos cortes de cada peça serão obtidos? 
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(a) respectivamente 9 cortes, 4 cortes e 6 cortes 

(b) respectivamente 8 cortes, 5 cortes e 6 cortes 

(c) respectivamente 8 cortes, 6 cortes e 7 cortes 

(d) respectivamente 9 cortes, 7 cortes e 6 cortes 

(e) respectivamente 8 cortes, 4 cortes e 5 cortes 

 

23.  Numa festa de natal havia exatamente um castiçal em cada uma das 15 mesas. Destes 

castiçais, 6 tinham 5 velas cada um e os restantes tinham 3 velas cada um. Quantas velas 

estavam nestes castiçais?  

(a) 45 

(b) 50 

(c) 57 

(d) 60 

(e) 75 

 

24. Miguel pensou em um número positivo, multiplicou-o por ele próprio e, com o resultado fez, 

sucessivamente, as seguintes operações: somou 1, multiplicou por 10, somou 3 e multiplicou 

por 4. Obteve o número 2012. Em que número pensou Miguel?  

(a) 11 

(b) 9 

(c) 8 

(d) 7 

(e) 5 

 

25. Kiko é um sapo que come 20 moscas por dia. Nos dias em que se disfarça, ele consegue comer 

o triplo de moscas. Quando usa chapéu ele consegue comer o quádruplo do que consegue 

comer disfarçado. Kiko se disfarça duas vezes durante a semana e aos sábados usa chapéu. Aos 

domingos ele jejua. Quantas moscas Kiko come por semana?  

(a) 120 

(b) 660 

(c) 420 

(d) 500 

(e) 260 

   

26. Juvenal foi de bicicleta para a escola. Inicialmente, pedalou um terço do percurso e parou 

quando encontrou sua amiga Maria que a convidou para sua festa de aniversário. Seguiu e 

pedalou mais um quarto do restante do percurso e parou novamente; comprou um lápis e 

quando ia começar a pedalar de novo, observou uma placa informando que ela estava à 

distância de 900 metros da sua escola. Qual a distância que Juvenal percorreu de bicicleta 

desde o total em que foi convidada para a festa até o local em que comprou o lápis?  

(a) 300 

(b) 600 

(c) 900 

(d) 1200 

(e) 1800 

 

27.  Uma pessoa comprou uma geladeira para pagamento à vista, obtendo um desconto de 10%. 

Como o balconista não aceitou o cheque, ele pagou com 119.565 moedas de 1 centavo. O 

preço da geladeira sem desconto é: 
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(a) 1.284,20 

(b) 1.284,50 

(c) 1.328,25 

(d) 1.328,50 

(e) 1.385,25 

28.   Tendo em vista aspectos sobre a socialização, o controle social e o surgimento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), assinale a alternativa correta: 

(a) O surgimento das TICs teve reduzido impacto no debate sobre controle social, visto que se 

trata de uma atividade baseada em relações sociais reais. 

(b) O surgimento das TICs não alterou o processo de socialização, visto que ele só varia conforme 

a cultura na qual nos inserimos. 

(c) O surgimento das TICs influenciou o processo de socialização, já que alterou completamente 

a concepção de privacidade e de intimidade compreendidas pela sociedade. 

(d) O surgimento das TICs permitiu que o controle social sobre nossas vidas se tornasse menos 

presente, na medida em que nos fornece maior liberdade de comunicação. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

 

29.    São valores próprios da Cidadania, exceto: 

(a) Conhecer os direitos, inclusive deveres, e poder exercê-los. 

(b) Respeito ao bem comum. 

(c) Observância ao princípio da heteronomia. 

(d) Respeito à equidade. 

(e) Cumprimento das leis. 

 

30.    Na atualidade a imprensa explora bastante o termo ‘Brexit’? Em que consiste? 

(a) Saída da Inglaterra da Zona econômica do Euro. 

(b) Saída do Reino Unido da União Europeia 

(c) Retirada da Irlanda do Reino Unido 

(d) Entrada da Grã Bretanha na Zona do Euro  

(e) Mudança do sistema de governo no Reino Unido 

 

31. “Ministro diz que há consenso para Brasil permanecer no Acordo de Paris” (fonte: 

agenciabrasil.ebc.com.br, consultado em 14/01/2019) 

 

Tendo em vista a manchete acima, assinale a alternativa que melhor explica o significado 

deste Acordo: 

(a) Acordo internacional que trata da restrição à imigração nos países ocidentais  

(b) Acordo internacional que estabelece metas entre os países signatários do Livre 

comércio de armamentos leves entre países ocidentais  

(c) Acordo internacional que trata do desenvolvimento sustentável 

(d) Acordo internacional que trata da prevenção à poluição radioativa 

(e) Acordo internacional que estabelece metas entre os países signatários para redução da 

emissão de gases causadores do efeito estufa 

 

 

32.  Desde o início da Operação Lava Jato, o tema delação premiada circula em noticiários, sendo 

considerado    importante instrumento para os avanços das investigações contra fraudes e desvio de 

valores do erário. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente o instrumento da delação 

premiada e sua aplicação no Brasil. 
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(a) Consiste em denúncia anônima em que são identificados esquemas criminosos por parte de 

políticos, permitindo suspender a imunidade parlamentar. 

(b) É um encaminhamento proposto por membros de comissões parlamentares de inquérito, pela 

Comissão Nacional da Verdade, ou pelo próprio réu. 

(c) É uma colaboração de testemunhas para desvendar crimes que, independentemente da 

contribuição efetiva para as investigações, resulta em benefícios para o réu. 

(d) É um procedimento pelo qual o acusado, em troca das informações válidas, recebe benefícios 

diversos no processo penal como, por exemplo, a redução da pena. 

(e) Um recurso do Ministério Público Federal, restrito às investigações sobre crimes de tortura, 

de estupro, contra os direitos humanos e de terrorismo. 

 

33. A Revolução Francesa é um marco histórico no que diz respeito à cidadania. Foi na França 

que o conceito de cidadão passou a ter uma dimensão de reconhecimento de direitos. 

Pergunta-se: em que ano ocorreu a Revolução Francesa? 

(a) 1787 

(b) 1789 

(c) 1791 

(d) 1782 

(e) 1790 

 

34.   Sobre o Sistema Monetário Nacional, assinale a alternativa incorreta: 

(a) Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, foi fundado o Banco do 

Brasil ocasião em que se iniciou a impressão de papel-moeda. 

(b) No ano de 1989, a inflação, no Brasil, atingiu percentuais elevados, tendo ocorrido a criação 

de uma nova unidade monetária, chamada Cruzado Novo, com corte de seis zeros  

(c) Em 15 de março de 1990 foi reintroduzido no Brasil a unidade monetária denominada 

Cruzeiro, como elemento do Plano Collor. 

(d) As reformas monetárias se fazem necessárias quando o aumento da inflação é tão grande que 

corrói o poder de compra da moeda, provocando a desvalorização de seu valor.  

(e) Como medida preparatória à implantação da unidade monetária Real, foi criada a URV – 

Unidade Real de Valor – prevista inicialmente na Medida Provisória nº 434/94 

 

35.   Os direitos fundamentais do cidadão, previstos nas constituições, constituem um processo que busca 

uma igualdade cada vez maior entre os homens. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 

5º, tratou dos direitos e garantias fundamentais. Diante desta afirmação, assinale a única alternativa 

correta: 

(a) A conquista dos direitos fundamentais remonta a antiguidade clássica, principalmente na 

civilização grega. 

(b) Os direitos fundamentais encontram seu apogeu no Império Romano, com a edição de várias 

leis que protegiam o cidadão romano. 

(c) É na Inglaterra que surgem as principais manifestações referentes ao reconhecimento de 

direitos que vão incorporar as constituições do final do século XVIII. 

(d) As constituições que surgem depois da 1ª Guerra Mundial é que passaram a reconhecer os 

direitos individuais do cidadão. 

(e) Os direitos sociais apenas foram reconhecidos depois da 2º Guerra Mundial, no caso brasileiro 

na Constituição de 1946. 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

 

https://www.infoescola.com/historia/a-vinda-da-corte-portuguesa-para-o-brasil/
https://www.infoescola.com/empresas/banco-do-brasil/
https://www.infoescola.com/empresas/banco-do-brasil/
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36.  Assinale a alternativa incorreta: 

(a) Em computadores, o teclado atualmente mais usado é o que adota o padrão chamado QWERTY 

em alusão à distribuição das primeiras letras na primeira linha do instrumento. 

(b) Discos rígidos são formados por vários discos metálicos sobrepostos, que giram ao redor de um 

eixo e são lidos (e gravados) por pequenos dispositivos magnéticos (cabeças de 

leitura/gravação) que ficam na ponta de braços que se movem das proximidades do centro do 

disco para a sua extremidade. 

(c) Em informática, as memórias são dispositivos que armazenam informações, sendo que por ser 

muito rápida e econômica – em questão de consumo de eletricidade - a memória flash possui 

destaque na atualidade, sendo que sua forma de aplicação mais conhecida são os drives 

acopláveis às portas USB do computador, os chamados Drives Flash USB (ou pen drives). 

(d) Com a tecnologia bluetooth, praticamente qualquer equipamento pode ser ligado a um 

computador sem o uso de fios, em especial a longas distâncias, através dos sinais de 

radiofrequência usados por essa tecnologia.  

(e) Nenhuma das anteriores. 

 

37.   Assinale a alternativa incorreta: 

(a) E-mail ou correio eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens 

através de sistemas eletrônicos de comunicação. 

(b) O sistema ‘Simple Mail Transfer Protocol” ou SMTP, é um protocolo através do qual um ou 

vários destinatários de uma mensagem são especificados (e, na maioria dos casos, validados) 

sendo, depois, a mensagem transferida. 

(c) Consiste o Firewall em medida de segurança que pode ser implementada para limitar o acesso 

de terceiros a uma determinada rede ligada à Internet.  

(d) Consiste, o Ransomware, em uma espécie de malware, capaz de bloquear o acesso ao 

computador, ou sistema contaminado, sendo que, em seguida cobra um valor de “resgate” para 

que a utilização do equipamento possa ser recuperada.  

(e) Nenhuma das anteriores. 

 

38.   Durante a operação de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica 

e o funcionamento do equipamento venha a ser interrompido, os dados em utilização – não salvos 

– e que serão perdidos, estão armazenados: 

(a) No disco rígido e na memória RAM. 

(b) Em dispositivo removidos com segurança. 

(c) No disco rígido. 

(d) Na memória RAM. 

(e) No disco rígido decorrentes de atividades dos programas que estavam em execução. 

 

39.  Em relação a hardware e software, é correto afirmar:  

(a) Para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar 

carregado na memória flash. 

(b) O fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e outro com 

esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. 

(c) Processar e controlar as instruções executadas no computador são tarefas típicas da unidade de 

aritmética e lógica. 

(d) o pendrive é um dispositivo de armazenamento removível, dotado de memória flash e conector 

USB, que pode ser conectado em vários equipamentos eletrônicos. 

(e) Dispositivos de alta velocidade, tais como discos rígidos e placas de vídeo, conectam-se 

diretamente ao processador. 
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40.   No envio de e-mails é prática comum usar o campo Bcc ou Cco quando se deseja endereçá-lo, 

com o objetivo de:   

(a) Revelar às pessoas que não ocupam cargos de confiança, que, recebeu o e-mail. 

(b) Diminuir o impacto na rede, no caso de textos maiores que cem caracteres. 

(c) Agilizar o encaminhamento no caso de textos menores que cem caracteres porque assim vai por 

uma linha especial. 

(d) Ocultar a linha de destinatários. 

(e) Revelar a lista de destinatários. 

  

 

ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

41.   São órgãos de execução do Ministério Público, exceto: 

(a) Procuradores de Justiça; 

(b) Procurador-Geral de Justiça; 

(c) Colégio de Procuradores de Justiça; 

(d) Conselho Superior do Ministério Público; 

(e) Órgãos de Apoio Técnico, Administrativo e de Assessoramento; 

 

42.   A respeito do processo eleitoral para escolha e nomeação do Procurador-Geral de Justiça, assinale 

a alternativa incorreta: 

(a) Serão considerados incluídos na lista tríplice os 3 candidatos mais votados, e, em caso de 

empate, será incluído o mais antigo na carreira, o mais idoso e, por fim, aquele com maiores 

referências elogiosas proferidas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público ao longo de sua 

carreira. 

(b) O Procurador-Geral de Justiça encaminhará a lista tríplice, até o dia útil seguinte ao que a 

receber, ao Governador do Estado, cumprindo a este exercer, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

seu direito de escolha. 

(c) O Procurador-Geral de Justiça tomará posse e entrará em exercício em sessão pública e solene 

do Colégio de Procuradores de Justiça, na data que completar o mandato de seu antecessor. 

(d) A Comissão Eleitoral será composta por 3 membros escolhidos pelo Colégio de Procuradores 

de Justiça, excluídos os que estiverem concorrendo à eleição, e será presidida pelo membro 

mais antigo no cargo de Procurador de Justiça, competindo-lhe a direção do processo eleitoral 

desde a inscrição dos candidatos até a apuração dos sufrágios e proclamação do resultado. 

(e) O Colégio de Procuradores de Justiça baixará normas regulamentadoras do processo eleitoral 

50 dias antes da data prevista para a eleição. 

 

43.   Não se insere dentre as competências do Colégio de Procuradores de Justiça: 

(a) Aprovar o Plano Estratégico Institucional e os Planos Gerais de Atuação, nos termos 

regimentais. 

(b) Julgar recurso contra decisão condenatória em processo administrativo disciplinar. 

(c) Encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. 

(d) Aprovar, por maioria absoluta, proposta de fixação das atribuições das Promotorias de Justiça. 

(e) Instituir comissões, permanentes ou temporárias, para preparar os assuntos a serem levados à 

sua apreciação. 

 

44.   Assinale a alternativa correta: 

(a) Nas Comarcas com pelo menos duas Promotorias de Justiça será escolhido Promotor de Justiça 

para exercer as funções de Coordenador. 
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(b) Ao Coordenador das Promotorias de Justiça compete aplicar, de acordo com determinação do 

Conselho Superior de Ministério Público, os recursos financeiros que forem entregues à sua 

administração. 

(c) Ao Coordenador das Promotorias de Justiça compete convocar, mediante autorização do 

Colégio de Procuradores de Justiça, concurso público para provimento dos cargos dos serviços 

auxiliares do Ministério Público, na Comarca. 

(d) Ao Coordenador das Promotorias de Justiça compete instaurar e presidir, sempre que considerar 

necessário, Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos funcionários das Promotorias 

de Justiça, inclusive cedidos. 

(e) Nenhuma das anteriores. 

 

45.  O Ministério Público do Estado de Goiás possui os chamados órgãos da Administração Superior, 

das alternativas alinhadas abaixo, qual órgão não pertence Administração Superior do Ministério 

Público:  

(a) A Procuradoria Geral de Justiça. 

(b) As Procuradorias de Justiça. 

(c) O Colégio de Procuradores de Justiça. 

(d) A Corregedoria Geral do Ministério Público. 

(e) O Conselho Superior do Ministério Público. 

 

46.   Das alternativas abaixo qual não pode ser considerado órgão de execução do Ministério Público. 

(a) O Procurador-Geral de Justiça. 

(b) O Colégio de Procuradores de Justiça. 

(c) O Conselho Superior do Ministério Público. 

(d) A Escola Superior do Ministério Público. 

(e) Os Procuradores de Justiça. 

 

47.   A Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado de Goiás discrimina as atribuições do 

Procurador-Geral de Justiça. Assim, das alternativas abaixo qual não faz parte do rol de atribuição 

do Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás:  

(a) Praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do 

Ministério Público. 

(b) Conferir posse e exercício, na segunda quinzena do mês de dezembro, aos membros do 

Conselho Superior do Ministério Público. 

(c) Encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. 

(d) Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como as vagas por remoção, 

promoção, convocação e demais formas de provimento derivado, nas hipóteses previstas na Lei 

Complementar 25/98. 

(e) Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

48.   São atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça, exceto: 

(a) Dar posse ao Procurador-Geral de Justiça. 

(b) Designar Procurador de Justiça para representação junto ao Tribunal de Justiça. 

(c) Aprovar o Plano Estratégico Institucional e os Planos Gerais de Atuação, nos termos 

regimentais. 

(d) Aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público. 

(e) Aprovar os projetos de criação, modificação e extinção de cargos e serviços auxiliares. 

 

49.   São atribuições do Conselho Superior do Ministério Público, exceto: 

(a) Disciplinar, por resolução, o procedimento do inquérito civil instaurado na forma da lei. 
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(b) Indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por 

antiguidade. 

(c) Representar ao Corregedor-Geral do Ministério Público acerca da instauração de procedimento 

administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público. 

(d) Decidir sobre a vitaliciedade de membros do Ministério Público. 

(e) Aprovar as normas e o programa do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público 

e homologar o resultado. 

 

50. No que respeita ao Ministério Público, assinale a alternativa correta: 

(a) Segundo a Constituição da República, a autonomia funcional do Ministério Público e a 

independência funcional são conceitos que se confundem. 

(b) Por não possuir recursos financeiros próprios, o Ministério Público não possui capacidade 

legal para exercer sua autonomia financeira. 

(c) O Ministério Público deverá zelar pelo efetivo cumprimento da lei e atuar sempre na defesa 

dos interesses da sociedade, bem como na defesa dos interesses individuais, sempre que 

indisponíveis. 

(d) O Ministério Público dos Estados elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites 

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao 

Procurador-Geral da República, que a submeterá ao Poder Legislativo. 

(e) Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, 

nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido 

automaticamente no cargo o decano do Ministério Público, até que se solucione a omissão 

daquele.  

 

 

 

 

PROVA DISCURSIVA 

 

 

DISCURSIVA 1 (De 5 a 15 linhas. Não poderá haver qualquer sinal de identificação) 

 

Dentre as atribuições do Cargo de Auxiliar Administrativo encontra-se a de lidar com o manejo de 

documentos. Isto posto, sabe-se que existem vários métodos de classificação e arquivamento de 

documentos. Explique estes métodos, assim como a conveniência de utilização de cada qual.  

 

DISCURSIVA 2 (De 5 a 15 linhas. Não poderá haver qualquer sinal de identificação) 

 

Para melhorar sua atuação, o Ministério Público do Estado de Goiás conta com o auxílio dos Centros 

de Apoio Operacional (CAOs), definidos para algumas das áreas mais demandadas. Os Centros de 

Apoio articulam diversas políticas de interesse da sociedade e dão apoio técnico-jurídico à atuação 

dos procuradores e promotores de Justiça no exercício de suas atribuições. Explique como a atuação 

dos CAOs pode beneficiar a sociedade. 

 

 

 

REDAÇÃO 

 

Redação (de 15 a 30 linhas. Não poderá haver qualquer sinal de identificação) 
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“A publicidade manda consumir e a economia o proíbe. As ordens de consumo, 

obrigatórias para todos, mas impossíveis para a maioria, são convites ao delito. Sobre 

as contradições de nosso tempo, as páginas policiais dos jornais ensinam mais do que 

as páginas de informação política e econômica. 

Este mundo, que oferece o banquete a todos e fecha a porta no nariz de tantos, é ao 

mesmo tempo igualador e desigual: igualador nas ideias e nos costumes que impõe e 

desigual nas oportunidades que proporciona.” (Eduardo Galeano. De pernas pro ar, 

Porto Alegre: L&PM Pocket, p. 25)  

 

Considerando o texto acima, redija dissertação argumentativa a respeito das vantagens ou 

desvantagens da sociedade de consumo e sua relação com a desigualdade social existente no 

Brasil.

 


