
 
CONCURSO PARA O CARGO DE SECRETÁRIO AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PLANALTINA 

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.  Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva e a 
prova 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, 
não podendo levar consigo qualquer material referente as provas. 

• 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. 

 



PORTUGUÊS 

1) Assinale a alternativa em que as normas de concordância verbal NÃO foram observadas: 

a) Os jogadores da seleção brasileira haverão de ganhar o jogo. 

b) Devem haver jogadores que estarão suspensos da partida. 

c) No jogo de ontem houve ótimos lances. 

d) Hão de ser corrigidos os erros ocorridos na última partida. 

e) Deveria haver melhores jogadores, caso existissem melhores condições de treinamento. 

 

2) Assinale a alternativa que indica as frases em que as normas de concordância verbal FORAM 
observadas: 

I) Ouviram-se notícias a respeito da prática do crime de tortura. 

II) Faziam anos que o crime de tortura não era praticado naquela pequena cidade. 

III) Deveria existir punições mais severas para a prática do crime de tortura. 

IV) Ainda faltam apurar as circunstâncias da prática do crime. 

V) Pode haver manifestações populares no dia do julgamento. 

 

a) I e V 

b) II e IV 

c) I, III e IV 

d) II, III e V 

e) III, IV e V 

 

3) Assinale a alternativa em que NÃO há erro de grafia nas palavras descritas: 

a) aprasível, chafariz, puxar 

b) pecha, cochichar, piche 

c) poetiza, encharcada, exdrúxulo 

d) expetacular, exceção, objeção 

e) estiagem, expulsão, enchuto  

 

4) Assinale a alternativa CORRETA para a formação da seguinte frase: 

Na ________ plenária ocorrida na data de ontem, o ________ do prefeito da cidade de 
Planaltina  foi ________.  

 



a) seção/mandato/casçado. 

b) sessão/mandado/cassado. 

c) sessão/mandato/cassado. 

d) cessão/mandato/caçado 

e) seção/mandado/cassado. 

 

5) Assinale a alternativa em que o hífen está empregado DE ACORDO com as normas ortográficas 
atuais: 

a) O vice prefeito foi identificado como co-autor do crime após as investigações da força-tarefa 
organizada pela polícia civil. Os tenentes coronéis também foram indiciados e, em caso de 
condenação, cumprirão a pena em regime semi-aberto. 

b) O vice-prefeito foi identificado como co-autor do crime após as investigações da força tarefa 
organizada pela polícia civil. Os tenentes-coronéis também foram indiciados e, em caso de 
condenação, cumprirão a pena em regime semi-aberto. 

c) O vice prefeito foi identificado como coautor do crime após as investigações da força tarefa 
organizada pela polícia civil. Os tenentes coronéis também foram indiciados e, em caso de 
condenação, cumprirão a pena em regime semiaberto. 

d) O vice-prefeito foi identificado como coautor do crime após as investigações da força tarefa 
organizada pela polícia civil. Os tenentes-coronéis também foram indiciados e, em caso de 
condenação, cumprirão a pena em regime semi aberto. 

e) O vice-prefeito foi identificado como coautor do crime após as investigações da força-tarefa 
organizada pela polícia civil. Os tenentes-coronéis também foram indiciados e, em caso de 
condenação, cumprirão a pena em regime semiaberto. 

 

6) Assinale a alternativa que indica as frases em que a acentuação gráfica foi utilizada de forma 
CORRETA: 

I – A idéia de organizar as manifestações partiu dos professores. 

II – O juíz decidiu pela ilegalidade da greve.  

III – Cada qual faz o melhor que lhe convêm. 

IV – As polícias civil e militar intervêm durante os motins.  

V – Se ele pôde iniciar a ação, todos têm o mesmo dever. 

 

a) I e IV 

b) IV e V 

c) II, III e IV 

d) I, IV e V 

e) III, IV e V 



7) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas CORRETAMENTE: 

a) vôo, hífen, réu, faísca 

b) colméia, troféu, dominó, farmácia 

c) jacaré, asteróide, herói, armazém 

d) céu, robô, café, anéis 

e) papéis, enjôo, assembléia, jacaré 

 

8) Assinale a alternativa em que o advérbio foi utilizado para exprimir circunstância de tempo: 

a) Possivelmente viajarei para Paris no próximo final de semana. 

b) A viagem para São Paulo está programada há mais de 05 meses. 

c) Os passageiros chegaram demasiadamente atrasados. 

d) As aeronaves decolaram concomitantemente. 

e) Os passageiros aguardavam o embarque calmamente. 

 

9) Assinale a alternativa que indica as frases em que o pronome foi utilizado DE ACORDO com 
as normas técnicas: 

I) Após os debates, os candidatos conversaram entre eles.  

II) Para mim, o teor dos debates foi esclarecedor.  

III) Entre mim e o candidato existe uma divergência de opinião.  

IV) Ninguém interessou-se pelo debate.  

V) Entregaram-me o convite para participação das discussões na noite de ontem.  

 

a) I e III 

b) II e V 

c) II, III e V 

d) I, II, III e V 

e) II, III, IV e V 

 

10) Assinale a alternativa em que os substantivos foram CORRETAMENTE empregados no plural: 

a) tabeliães, melões, couves-flores 

b) demãos, aldeões, guardas-chuvas  

c) mamãos, escrivães, surdos-mudos 

d) chãos, cidadões, terças-feiras 



e) pães, bem-te-vis, abaixos-assinados 

 

11) Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada CORRETAMENTE: 

a) Através de seu ilustre representante legal, o Ministério Público do Estado de Goiás, vem 
perante este juízo apresentar denúncia em desfavor do acusado. 

b) As partes e o representante do Ministério Público, foram devidamente intimadas acerca do 
teor da sentença. 

c) O Dr. João da Silva, advogado, apresentou pedido de liberdade provisória na tarde de ontem. 

d) O representante do Ministério Público apresentou em anexo, o formulário para 
preenchimento. 

e) O acusado está apreensivo uma vez que, em hipótese de condenação não caberão outros 
recursos. 

 

12) Assinale a alternativa em que a frase foi redigida DE ACORDO com as normas técnicas de 
pontuação: 

a) Diante das circunstâncias, é possível afirmar que nenhum outro acusado seria capaz de 
praticar um ato daquela natureza. 

b) Diante das circunstâncias, é possível afirmar, que nenhum outro acusado seria capaz de 
praticar um ato daquela natureza. 

c) Diante das circunstâncias é possível afirmar que, nenhum outro acusado seria capaz de 
praticar um ato daquela natureza. 

d) Diante das circunstâncias é possível afirmar que nenhum outro acusado seria capaz, de 
praticar um ato daquela natureza. 

e) Diante das circunstâncias, é possível afirmar que, nenhum outro acusado, seria capaz de 
praticar um ato daquela natureza. 

 

13) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a seguinte frase: 

Os encargos ________ nos obrigam são aqueles ________ o Promotor de Justiça se referia. 

a) de que/cujos 

b) a que/a que 

c) pelos quais/de que 

d) a que/pelos quais 

e) de que/de que 

 

14) Assinale alternativa em que o verbo assistir foi empregado em DESACORDO com as normas 
de regência: 

a) O promotor de justiça não viu a palestra, embora quisesse assistir-lhe. 



b) É dever do poder público assistir os mais necessitados. 

c)  Não lhe assiste o direito de humilhar ninguém. 

d) Assiste à mulher o direito à licença-maternidade. 

e) Todos assistiram ao jogo atentamente.   

 

15) Assinale a alternativa que indica a utilização CORRETA das palavras: 

a) O delegado de polícia interrogou o acusado afim de obter maiores informações acerca do 
caso. 

b) Os erros apurados durante o inquérito policial foram posteriormente ratificados. 

 c) Os policiais atenderam o chamado diante do perigo eminete de desabamento. 

d) O crime ocorreu a cerca de 100 metros da delegacia. 

e) Os presos foram recolhidos em selas separadas. 

 

MATEMÁTICA 

16) João e um amigo foram a uma pizzaria e pediram duas pizzas com 8 pedaços cada. João 
comeu 1/4 das pizzas e seu amigo 3/8. Ao final pediram para colocar o que sobrou das pizzas 
em uma embalagem. De acordo com essas informações podemos concluir que na embalagem 
haviam: 
a) 5 pedaços 
b) 6 pedaços 
c) 7 pedaços 
d) 8 pedaços 
e) 10 pedaços 
 
17)Em  uma repartição pública trabalham Carlos, Joana e Beatriz. Em um determinado mês 
foram expedidos 40 ofícios. Se desses ofícios, 2/5 foram feitos por Carlos e 3/8 feitos por Joana, 
então Beatriz fez: 
a) 5 ofícios 
b) 6 ofícios 
c) 7 ofícios  
d) 8 ofícios 
e) 9 ofícios 
 
 
18) Todas as manhãs Teresa caminha de sua casa até a casa de sua mãe, percorrendo uma 
distância de 3,4 km. Se ao caminhar 7/10 do percurso ela parar para descansar, ainda restaram 
quantos metros para chegar a casa de sua mãe? 
a) 900 metros 
b) 2380 metros 
c) 1200 metros 
d) 2010 metros 
e) 1020 metros  
 



19) Ana necessita de 12 polpas de frutas para fazer 3 litros de suco. Para fazer 4,5 litros desse 
mesmo suco com a mesma consistência, serão necessários: 
a) 14 polpas 
b) 16 polpas 
c) 18 polpas 
d) 20 polpas 
e) 15 polpas 
 
20) Três pintores necessitam de 15 dias para pintar a residência de Ricardo. Entretanto Ricardo 
contratou mais dois pintores e com isso o trabalho de pintura foi realizado em: 
a) 9 dias  
b) 12 dias 
c) 10 dias 
d) 18 dias 
e) 25 dias 
 
21) Maria comprou um vestido por R$150,00. Quando foi realizar o pagamento recebeu um 
desconto de 6%, pagando assim pelo vestido o valor de: 
a) R$139,00 
b) R$140,00 
c) R$141,00 
d) R$142,00 
e) R$144,00 
 
22) Roberto gastou 20% de seu salário com pensão alimentícia, 15% com a prestação da casa e 
25% com o pagamento de um consignado, restando R$1000,00 para as demais despesas. De 
acordo com essas informações concluímos que o salário de Roberto é de: 
a) R$2400,00 
b) R$3200,00 
c) R$2600,00 
d) R$3000,00 
e) R$ 2500,00 
 
23) Paulo precisava trocar de carro e para isso pegou emprestado com seu amigo, no mês de 
Abril, R$3500,00 para ser pago somente em agosto a juros de 5% ao mês. No mês de Agosto 
Paulo deverá pagar ao amigo um montante de: 
a) R$700,00 
b) R$4200,00 
c) R$3900,00 
d) R$4000,00 
e) R$3800,00 
 
24) José construiu em sua casa uma piscina com 8m de comprimento, 3m de largura e 1,5m de 
profundidade. Sabendo que 1m3=1000 litros, para encher essa piscina serão necessários: 
a) 360 litros 
b) 4000 litros 
c) 2800 litros  
d) 4200 litros  
e) 36000 litros 
 
25) Em 2018, Rafael teve dois aumentos em seu salário: em janeiro de 10% e em dezembro de 
20%. O aumento total no salário de Rafael, no ano de 2018, foi de: 



a) 28% 
b) 25% 
c) 30%  
d) 32% 
e) 40% 
 

HISTÓRIA 

26) Assinale a alternativa que traduz CORRETAMENTE o significado da Revolução de 1817 no 
Brasil: 

a) A revolução de 1817 ocorreu no estado de Minas Gerais, também conhecida como 
Inconfidência Mineira, e resultou do descontentamento da população com o aumento dos 
impostos e com os privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. 

b) A revolução de 1817 ocorreu no estado de Pernambuco, também conhecida como Insurreição 
Pernambucana, e objetivava a independência e a instituição da república. 

c) A revolução de 1817 ocorreu no estado de Minas Gerais, também conhecida como 
Inconfidência Mineira, e implantou um governo que ameaçou o direito dos pequenos 
proprietários à livre exploração da terra. 

d) A revolução de 1817 ocorreu no estado de Pernambuco, também conhecida como Insurreição 
Pernambucana, e contou com a participação as pessoas das camadas populares, inclusive, os 
negros. 

e)  A revolução de 1817 ocorreu no estado de Pernambuco, também conhecida como 
Insurreição Pernambucana, e objetivava instaurar uma nova monarquia. 

 

27) Assinale a alternativa que apresenta informação INCORRETA sobre a Constituição de 1824: 

a) A Constituição de 1824 criou o poder Moderador ao Imperador, mas também garantiu a 
autonomia dos outros três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

b) A Constituição de 1824 foi a primeira constituição do Brasil e marcou o início da 
institucionalização do poder monárquico no país.   

c) A Constituição de 1824 garantiu liberdades individuais inspiradas na Declaração dos Direito 
dos Homens, elaborada pelos franceses. 

d) A promulgação da Constituição de 1824 resultou da dissolução da Assembleia Constituinte 
pelo imperador Dom Pedro Primeiro. 

e) A Constituição de 1824 estabelecia o voto censitário, que consistia na restrição do direito de 
votar a grupos de pessoas com elevado poder econômico e social. 

 

28) Assinale a alternativa CORRETA a respeito da Primeira República do Brasil: 

a) A Primeira República compreende o período histórico iniciado com a Proclamação da 
República, em 15 de novembro de 1898, data em que os militares, liderados pelo Marechal 
Deodoro da Fonseca, destituíram o Visconde Ouro Preto do Gabinete Ministerial. 

b) A Primeira República foi caracterizada pelo predomínio das oligarquias. As oligarquias eram 
forças políticas que baseavam o seu poder na força militar. 



c) A política dos governadores e a política do café com leite foram políticas importantes durante 
o período da Primeira República e sustentavam as estruturas no âmbito político, reduzindo 
conflitos entre as oligarquias. 

d) A decadência da Primeira República resultou do descontentamento dos tenentistas com as 
estruturas oligárquicas e se findou com a posse de Júlio Prestes como Presidente. 

e) Foram características importantes do período da Primeira República o clientelismo, o 
coronelismo e o federalismo.  

 

29) Sobre o golpe militar e a implantação da ditadura militar no Brasil, é CORRETO afirmar: 

I) A ditadura militar se iniciou com o golpe militar em 31 de maço de 1964, resultando no 
afastamento do Presidente da República, Getúlio Vargas, e a tomada do poder pelo Marechal 
Castelo Branco. 

II) O golpe militar de 1964 foi considerado um golpe de estado e conferiu ao governo amplos 
poderes, dentre eles, o poder de modificar a constituição, de anular mandatos legislativos, de 
interromper direitos políticos e de aposentar compulsoriamente aqueles que se posicionassem 
contra a segurança do país. 

III) O golpe militar, dentre outros, representou a repulsa de setores da sociedade ao aumento 
do capital estrangeiro no país. 

IV) O golpe militar foi apoiado por uma parcela da classe política e empresarial do país e 
apresentava, como principal fundamento, a proteção contra o comunismo internacional. 

V) O golpe militar iniciou-se com um governo provisório, chefiado pelo “Supremo Comando 
Provisório”, que instituiu uma eleição indireta para Presidente. 

 

a) I e II 

b) I e IV 

c) II, III e V 

d) II, III e IV 

e) II, IV e V 

 

30) Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da migração e da imigração no Brasil: 

a) A imigração teve início no Brasil a partir de 1930, quando foi estabelecido um sistema 
relativamente organizado de ocupação e de exploração da nova colônia, contribuindo para o 
processo de miscigenação. 

b) A entrada de estrangeiros no Brasil era proibida pela legislação portuguesa no período 
colonial. 

c) O processo de imigração no Brasil intensificou-se no século XIX, com a chegada de um número 
expressivo de norte-americanos no país. 

d) A migração pelo território brasileiro está associada a fatores econômicos e se iniciou ainda no 
período de colonização pelos europeus. 



e) Umas das principais causas da diminuição das migrações pelo território nacional foi a 
desconcentração industrial. 

 

GEOGRAFIA 

31) A primeira divisão do território brasileiro em regiões, feita pelo IBGE,  ocorreu em 1940.De 
lá para cá ocorreram mais algumas divisões até que, em 1988 o IBGE criou uma nova divisão que 
vigora até hoje, que, inclusive, é a mais usada nos meios de comunicação. Assinale a alternativa 
que indicada CORRETAMENTE às regiões brasileiras de acordo com o IBGE: 

a)Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Centro-Sul e Sul. 

b)Norte, Amazônia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

c)Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

d)Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Região concentrada e Sul. 

e)Norte, Nordeste, Amazônia, Centro-Sul e Sul. 

 

32) Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger, apresentou uma nova divisão regional do Brasil, 
onde não obedecia aos limites dos estados, chamando as regiões formadas de regiões 
geoeconômicas ou complexos regionais. Essa divisão regional considerava os seguintes 
aspectos: 

a) O grau de acumulação de ciência, tecnologia e informação no território nacional e as heranças 
do passado. 

b)A formação histórica do Brasil e seus aspectos econômicos. 

c)As semelhanças físicas das paisagens e as características econômicas e sociais do espaço. 

d)O  grau de acumulação de riqueza e as semelhanças físicas das paisagens. 

e)As características sociais do espaço e o grau de acumulação de tecnologia. 

 

33)De acordo com os elementos que representam, os mapas podem ser classificados em vários 
tipos de mapas. Observe o mapa abaixo para responder a questão. 

 



Observando o mapa acima, podemos dizer eu se trata do seguinte tipo de mapa: 

a)Econômico, pois representa as riquezas do Brasil. 

b)Político, pois representa as unidades federativas do Brasil. 

c)Demográfico, pois representa a distribuição da população pelo território brasileiro. 

d)Físico, pois representa um aspectos naturais como clima, vegetação, relevo e hidrografia. 

e) Histórico, pois representa os fatos históricos ocorridos do Brasil, ao longo dos anos. 

 

34) Atualmente, muitos fatos têm ocorrido de maneira expressiva e dinâmica: pessoas migram 
de um país para outro em busca de empregos e melhores condições de vida, empresas de países 
desenvolvidos instalam-se em países subdesenvolvidos em busca de espaços maiores e mais 
baratos e também de mão de obra barata, indústrias distribuem as etapas de produção em 
vários países a fim de baratear os custos. Tudo isso acontece devido a um fenômeno que ocorre 
há muitos anos e recebe o nome de: 

a)Blocos Econômicos 

b)Regionalização 

c)Capitalização 

d)Colonização 

e)Globalização 

 

35) Muito tem se ouvido falar na união de países com o objetivo de obterem crescimento 
econômico, integração social e, até monetária, em alguns casos, além da livre circulação de 
mercadorias, serviços, pessoas e capital. A essas associações de países damos o nome de blocos 
econômicos. O bloco econômico mais completo da atualidade é: 

a)A União Europeia 

b) O Nafta 

c)A CEI 

d)A Alca 

e) A ASEAN 

 

INFORMÁTICA 

36) Um microcomputador é formado por vários componentes internos e externos, como placa 
mãe, memórias, hard disks e vários periféricos de entrada e saída. Para o perfeito 
funcionamento de um microcomputador o mesmo depende de um Processador. O 
processador é um microchip responsável por executar os programas que ficam armazenados 
na memória principal, executando instruções ou tarefas dos programas uma a uma. De ante 
disto marque a alternativa que NÃO está relacionada a uma das principais funções do 
processador: 

a)Realizar uma busca de instruções, lendo uma instrução armazenada na memória; 



b)Processar dados a partir de uma execução aritmética ou lógica; 

c)Guardar dados a partir de um processo magnético, possibilitando um acesso futuro a estes 
dados; 
d)Processar informações com base em instruções e dados armazenados em sua memória 
interna; 
e)Buscar diferentes dados na memória. 
 

37) O Sistema Operacional Windows 7 é composto de várias teclas de funções, onde sua 
combinação no teclado (padrão ABNT), pode executar ações no computador sem a utilização 
do mouse. Seguindo este pensamento ao ser combinado as teclas SHIFT + DELETE após ser 
selecionado um arquivo, esta combinação terá como resultado: 

a)A exclusão permanente do arquivo selecionado após confirmação; 

b)A movimentação do arquivo selecionado para a Lixeira; 

c)A movimentação do arquivo selecionado para a quarentena do Antivírus instalado no 
computador; 

d)O arquivo selecionado entra em modo oculto 

e)O arquivo é movido para a lixeira e excluído automaticamente sem necessidade de ser 
tomada outra ação 

 

38) No software Microsoft Word é encontrado em sua barra de ferramentas o ícone  , ao 
ser selecionado qual ação é feita: 

a)Localizar, onde é possível encontrar uma palavra ou texto; 

b)Inverte letras de maiúsculo para minúsculo; 

c)Cria um texto pré-definido; 

d)Substitui uma palavra ou texto por outro dentro do arquivo; 

e)Salva uma palavra ou texto dentro de outro arquivo. 

 

39)Um computador possui periféricos considerados de entrada e saída, onde cada periférico 
interage de alguma forma com o computador, de ante do exposto informe abaixo a resposta 
que contém somente periféricos de entrada: 

a)Mouse, Teclado, Monitor, Microfone; 

b)Mouse, Impressora, Scanner, Placa de vídeo OffBord; 

c)Monitor, Impressora, Caixas de som, Teclado; 

d)Mouse, Teclado, Leitor de códigos de barra, Webcam; 

e)Teclado, Webcam, Mouse, Scanner. 

 

40)Para auxiliar os usuários os computadores possibilitam a instalação de programas chamados 
de Navegadores, estes programas são utilizados por usuários para que possam interagir com 
os sites criados em HTML e hospedados nos servidores de uma rede. Algumas páginas utilizam 
mecanismos no seu funcionamento, de ante disto marque abaixo a alternativa que exemplifica 
o que seria um Pop-ups: 

a)É o modo como um site criado em HTML interage com o usuário, possibilitando que a página 
possa ser aberta em computadores, notebooks, celulares e tablets; 
b)É um recurso que ao abrir uma página ela emite uma janela menor, onde pode ser exposto 
informações, propagandas e anúncios; 



c)Software combinado ao navegador que emite um sinal ao ser acessado uma página com 
conteúdo duvidoso, podendo trazer algum risco ao computador; 
d)É um programa que auxilia o navegador a executar páginas, como sites de bancos ou 
reprodutores de mídias digitais; 
e)É um sistema integrado ao código da página que armazena todas as informações referente 
aos dados digitados naquele site. 
 
 
LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

41) Assinale a alternativa incorreta. De acordo com a Constituição Federal de 1988, são funções 
institucionais do Ministério Público: 

a) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

b) orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados; 

c) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

d) exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar; 

e) requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais 

 

42)Assinale a alternativa incorreta. De acordo com a Lei Complementar n. 25/98, são órgãos 
auxiliares do Ministério Público: 

a) a Corregedoria Geral do Ministério Público 

b) os Centros de Apoio Operacional 

c) a Comissão de Concurso 

d) a Escola Superior do Ministério Público 

e) os Estagiários 

 

43)Assinale a alternativa incorreta. De acordo com o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de 
Goiás, Lei Estadual n. 10.460/88, constitui transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido: 

a) retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição 

b) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição 

c) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
encargo que lhe competir ou a seus subordinados 

d) deixar de informar, com presteza, os processos que lhe forem encaminhados 

e) atender, com preterição de qualquer outro serviço, ao público em geral 

 

44)Segundo o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás, Lei Estadual n. 10.460/88, são 
penas disciplinares, exceto: 



a)repreensão 

b)suspensão 

c)multa 

d)destituição de mandato 

e)destituição de função por encargo de chefia 

 

45)Conforme disciplina da Lei 14.810/04, que institui o plano de carreira dos servidores do 
Ministério Público, assinale a alternativa incorreta: 

a) O ingresso nas categorias do quadro permanente dar-se-á na classe e referência iniciais, 
mediante concurso público de provas e títulos, sendo que o tempo de serviço prestado ao 
Ministério Público do Estado de Goiás será computado como título nos termos do respectivo 
edital 

b) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo no âmbito da instituição ficarão 
sujeitos a um período de estágio probatório de três (03) anos; 

c) A verificação dos requisitos necessários para a aquisição de estabilidade do servidor será 
realizada por comissão especialmente instituída por ato do Procurador Geral de Justiça para 
esse fim, e far-se-á mediante apuração trimestral em ficha individual de avaliação e 
desempenho 

d) O não atendimento dos requisitos necessários para a aquisição de estabilidade implicará na 
instauração de processo de demissão do servidor nomeado, resguardada a ampla defesa e o 
contraditório 

e) Ao término do estágio probatório, verificado o atendimento dos requisitos exigidos, será o 
servidor declarado estável por ato do Procurador Geral de Justiça 

 

46) Acerca da autonomia do Ministério Público, prevista na Lei Complementar n° 25/98, assinale 
a alternativa incorreta: 

a) Ao Ministério Público, organizado em carreira, é assegurada autonomia funcional, 
administrativa e financeira, cabendo-lhe, especialmente 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. 

b) Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas instalações privativas nos edifícios onde 
exerçam suas funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, não lhes cabendo, todavia, a 
respectiva administração. 

c) As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e 
financeira, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, 
ressalvada a competência constitucional dos Poderes Judiciário e Legislativo. 

d) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio do Procurador-Geral de 
Justiça, diretamente ao Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. 

e) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério 
Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos 



próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo 
e pelo sistema de controle interno efetivado pelas superintendências administrativa, de 
finanças, de planejamento e coordenação, além de auditoria interna, mediante comissão 
integrada por servidores efetivos do quadro da carreira da instituição. 

 

47) Sobre os órgãos de Administração Superior, assinale a alternativa incorreta: 

a) A Procuradoria Geral de Justiça, órgão de direção superior do Ministério Público, funcionará 
em sede própria e será chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador 
do Estado dentre os integrantes vitalícios e em atividade na carreira, indicados em lista tríplice, 
elaborada na forma da Lei Complementar 25/98, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a 
recondução. 

b) O Procurador-Geral de Justiça será substituído em seus afastamentos, de forma automática 
e sucessiva, pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, pelo 
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos e pelo Subprocurador-Geral de 
Justiça para Assuntos Jurídicos, e na falta ou ausência destes, pelo Procurador de Justiça mais 
antigo no cargo, em exercício. 

c) O Conselho Superior do Ministério Público será composto pelo Procurador-Geral de Justiça, 
que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, e por 5 (cinco) Procuradores de 
Justiça eleitos, três pelos Promotores de Justiça em exercício e dois pelo Colégio de 
Procuradores de Justiça, para mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição, observado o 
procedimento da Lei Complementar 25/98. 

d) A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão da administração superior encarregado 
de orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público, 
bem como de fiscalizar e avaliar os resultados das metas institucionais e atividades dos demais 
órgãos da administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional. 

d) O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão de administração superior do Ministério Público, 
é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça e integrado por todos os Procuradores de Justiça. 

 

48) Marque a alternativa incorreta no que tange às Promotorias de Justiça: 

a) As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos 
1 (um) cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das 
funções que lhes forem cometidas na forma da Lei Complementar 25/98. 

b) As Promotorias de Justiça serão organizadas por ato do Procurador-Geral de Justiça, mediante 
proposta aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. 

c) Nas Comarcas com mais de duas Promotorias de Justiça será escolhido Promotor de Justiça 
para exercer as funções de Coordenador, competindo-lhe, sem prejuízo de suas atribuições 
normais, dentre outras atividades, baixar instruções, disciplinando o funcionamento da 
Coordenadoria, das demais Promotorias de Justiça da Comarca e dos serviços auxiliares. 

d) Consideram-se Promotorias especializadas aquelas cujos cargos que as integram têm suas 
funções definidas pela espécie de infração penal, pela natureza da relação jurídica de direito 
civil ou pela competência de determinado órgão jurisdicional, fixada exclusivamente em razão 
da matéria. 



e) Os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça destinar-se-ão a dar suporte administrativo 
necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das funções dos Promotores de Justiça e 
serão instituídos e organizados por ato do Procurador-Geral de Justiça, ficando assegurado a 
cada Promotoria de Justiça da Capital um cargo de assessor conforme anexo da Lei 
Complementar 25/98. 

 

49) Assinale a alternativa incorreta quanto ao Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás 
(Lei Estadual nº 10.460/1988): 

a) Constitui dever do funcionário frequentar cursos de treinamento, aperfeiçoamento e 
especialização profissional legalmente instituídos. As faltas às aulas dos referidos cursos 
equivalerão, para todos os efeitos, à ausência ao serviço, salvo se por motivo justo, comunicado 
e inequivocamente evidenciado nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente seguintes, através 
de prova idônea. 

b) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e 
administrativamente. A responsabilidade penal abrange apenas os crimes imputados ao 
funcionário como tal, sendo excluídas as contravenções penais. 

c) Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza da infração, sua gravidade 
e as circunstâncias em que foi praticada; os danos dela decorrentes para o serviço público; a 
repercussão do fato; os antecedentes do servidor e a reincidência. 

d) A aplicação de penalidade pelas transgressões disciplinares constantes do Estatuto dos 
Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/1988) não exime o funcionário da 
obrigação de indenizar o Estado pelos prejuízos causados. 

e) Prescreve a ação disciplinar, no prazo de 6 (seis) anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e respectivas multas, e 3 (três) anos, 
quanto às demais infrações. 

 

50) No que diz respeito à Lei n° 14.810/ 2004, que instituiu o Plano de Carreira dos Servidores 
do Ministério Público do Estado de Goiás, é incorreto afirmar que: 

a) O desenvolvimento dos servidores nas carreiras dos serviços auxiliares do Ministério Público 
do Estado de Goiás, nos termos da Lei 14.810/2004, far-se-á mediante processos de promoção 
vertical e progressão funcional, observados os critérios de merecimento e antiguidade, 
alternadamente, sempre precedido de avaliação de desempenho. 

b) Fica estabelecida a obrigatoriedade do treinamento introdutório para os servidores 
aprovados em concurso público, ministrado imediatamente após a posse no cargo, bem como 
o treinamento específico de gerência, obrigatório para os ocupantes de cargo de confiança e de 
chefia. 

c) O servidor fará jus, anualmente, a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o 
máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que 
haja legislação específica. 

d) O servidor poderá ter abonadas até 05 (cinco) faltas por semestre do ano civil, mediante 
autorização da chefia imediata, não se aplicando qualquer outro abono previsto no Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás 



e) Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato 
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional 
sobre o vencimento do cargo efetivo. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e 
de periculosidade poderá perceber ambos cumulativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA DISCURSIVA 

 

1) Discorra, entre 05 (cinco) e 15 (quinze) linhas, sobre qual o papel do Secretário Auxiliar de 
uma Promotoria de Justiça dentro da organização do Ministério Público do Estado de Goiás. 

 

2) Discorra, entre 05 (cinco) a 15 (quinze) linhas, sobre 03 funções que incumbem ao Ministério 
Público, à luz da Lei Complementar 25/98.  

 
 
 

REDAÇÃO 

 

Tema: Os 30 anos da Constituição Cidadã: avanços, retrocessos e desafios : Em 05 de outubro 
de 2018 nossa Constituição Federal completou 30 anos. Faça uma reflexão sobre os avanços e 
os retrocessos vividos, bem como os desafios que se apresentam para o futuro. (15 a 30 linhas) 
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