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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto CG2A1-I

Na década de 1960, o mundo passou por um aumento1

populacional inédito devido à brusca queda na taxa de
mortalidade, o que gerou preocupações sobre a capacidade dos
países em produzir comida para todos. A solução encontrada4

foi desenvolver tecnologia e métodos que aumentassem a
produção.

Em 1981, o indiano ganhador do Prêmio Nobel de7

Economia, Amartya Sen, em seu livro Pobreza e Fomes,
identificou a existência de populações com fome mesmo em
países que não convivem com problemas de abastecimento. O10

economista indiano traçou então, pela primeira vez, uma
relação causal entre fome e questões sociais como pobreza e
concentração de renda. Tirou, assim, o foco de aspectos13

técnicos e mudou o tom do debate internacional sobre a
questão e as políticas públicas a serem tomadas a partir daí.

As últimas décadas foram de grande evolução no16

combate à fome em escala global. Nos últimos 25 anos, 7,7%
da população mundial superou o problema, o que representa
216 milhões de pessoas. É como se mais que toda a população19

brasileira saísse da subnutrição em menos de três décadas.
Contudo, 10,8% do mundo ainda vive sem acesso a uma dieta
que forneça o mínimo de calorias e nutrientes necessários para22

uma vida saudável, e 21 mil pessoas morrem diariamente por
fome ou problemas derivados dela.

Um estudo publicado em 2016 pela FAO25

(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura) mostra que a produção mundial de alimentos é
suficiente para atender a demanda das 7,3 bilhões de pessoas28

que habitam a Terra. Apesar disso, aproximadamente uma em
cada nove dessas pessoas ainda vive a realidade da fome. A
pesquisa põe em xeque toda a política internacional de combate31

à subnutrição crônica colocada em prática nas últimas décadas.
Em vez de crescimento da produção e ajudas momentâneas,
surge agora como caminho uma abordagem territorial que34

valorize e potencialize a produção local.
Embora os números absolutos estejam caindo, o tema

ainda é um dos mais delicados da agenda internacional.37

Um exemplo da extensão do problema está na declaração
dada em 2017 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), segundo a qual 1,4 milhão de crianças, de quatro40

diferentes países da África — Nigéria, Somália, Iêmen e Sudão
do Sul —, corre risco iminente de morrer de fome. A questão
é tão antiga quanto complexa, e se conecta intrinsecamente43

com a estrutura política e econômica sobre a qual o sistema
internacional está construído. Concentração da renda e da
produção, falta de vontade política e até mesmo desinformação46

e consolidação de uma cultura alimentar pouco nutritiva são
fatores que compõem o cenário da fome e da desnutrição no
planeta.49

Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Infere-se do texto CG2A1-I que uma das contribuições do estudo
publicado em 2016 pela FAO foi

A fornecer dados estatísticos inéditos acerca da situação da fome
e da produção de alimentos no mundo.

B desconstruir a ideia de que a situação da fome no mundo
decorre de escassez na produção mundial de alimentos.

C distinguir as consequências da política internacional de
combate à subnutrição crônica em diferentes países.

D fortalecer as medidas de combate à fome centradas no aumento
da produção mundial de alimentos.

E propor a expansão das estratégias de combate à fome adotadas
em diferentes países nas últimas décadas.

QUESTÃO 2

Embora busque chamar a atenção para o problema da fome, o autor
do texto CG2A1-I reconhece que ela foi reduzida em nível mundial.
Para enfatizar no texto o que essa redução representa, o autor

A transcreve a opinião de especialistas sobre as medidas
de combate à fome ao longo de anos.

B apresenta dados estatísticos da FAO que alertam sobre
a dimensão do problema da fome em nível mundial.

C cita diversos países africanos onde a fome assola a maioria da
população pobre.

D compara à população total brasileira a parcela da população
mundial que, em menos de trinta anos, superou a fome.

E indica a obra Pobreza e Fomes, que rendeu ao autor indiano
Amartya Sen o Prêmio Nobel de Economia em 1981.

QUESTÃO 3

No texto CG2A1-I, seriam preservados a correção gramatical
e os sentidos do trecho “Um exemplo da extensão do problema
está na declaração dada em 2017 pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), segundo a qual 1,4 milhão de crianças,
de quatro diferentes países da África — Nigéria, Somália, Iêmen
e Sudão do Sul —, corre risco iminente de morrer de fome”
(R. 38 a 42) se

A os travessões fossem substituídos por parênteses.

B uma vírgula fosse empregada logo após “problema”.

C o segmento “segundo a qual” fosse isolado entre vírgulas.

D a vírgula empregada logo após “crianças” fosse suprimida.

E o travessão logo após “África” fosse substituído por
dois-pontos.
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QUESTÃO 4

Cada uma das opções a seguir apresenta proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG2A1-I: “Embora os números
absolutos estejam caindo, o tema ainda é um dos mais delicados
da agenda internacional.” (R. 36 e 37). Assinale a opção em que
a proposta de reescrita apresentada mantém os sentidos e a
correção gramatical do texto.

A Visto que os números absolutos estão caindo, o tema ainda
é um dos mais delicados da agenda internacional.

B O tema ainda é um dos mais delicados da agenda internacional
contanto que os números absolutos estejam caindo.

C À medida que os números absolutos caiam, o tema ainda
será um dos mais delicados da agenda internacional.

D Apesar de os números absolutos estarem caindo, o tema ainda
é um dos mais delicados da agenda internacional.

E O tema ainda será um dos mais delicados da agenda
internacional consoante os números absolutos estejam caindo.

QUESTÃO 5

A correção gramatical do texto CG2A1-I seria preservada se fosse
inserido sinal indicativo de crase em

A “a demanda” (R.28).
B “as políticas públicas” (R.15).
C “a uma dieta” (R.21).
D “a Terra” (R.29).
E “a produção local” (R.35).

QUESTÃO 6

No texto CG2A1-I, a palavra “vontade” (R.46) foi empregada
como sinônima de

A dissidência.
B dissuasão.
C disposição.
D diferença.
E discrição.

QUESTÃO 7

De acordo com o texto CG2A1-I, a constatação de que a fome
é resultado de problemas de cunho social, e não simplesmente
da falta de alimentos, foi feita pela primeira vez quando

A a queda na taxa de mortalidade, em 1960, impulsionou
um aumento populacional inédito.

B o economista Amartya Sen publicou o livro Pobreza e Fomes,
em 1981.

C a FAO publicou, em 2016, estudo sobre a produção e a
demanda mundial de alimentos.

D o UNICEF emitiu, em 2017, declaração acerca do risco
de crianças de países pobres da África morrerem por fome.

E o aumento populacional, em 1960, pôs em dúvida a
capacidade dos países em produzir comida para seu povo.

QUESTÃO 8

Sem alteração da correção gramatical e da coerência do texto
CG2A1-I, o segmento “que não convivem com problemas de
abastecimento.” (R.10) poderia ser reescrito da seguinte maneira:

A em que não existe problemas de abastecimento.
B onde não se coexistem com problemas de abastecimento.
C em que não têm registros de problemas de abastecimento.
D que não acontecem problemas de abastecimento.
E onde não costuma haver problemas de abastecimento.

QUESTÃO 9

No texto CG2A1-I, o termo “a questão” (R. 14 e 15) remete à

A pobreza.

B concentração de renda.

C fome.

D produção de alimentos.

E queda na taxa de mortalidade.

QUESTÃO 10

No período em que aparece no texto CG2A1-I, o segmento “devido

à brusca queda na taxa de mortalidade” (R. 2 e 3) expressa uma

A condição.

B concessão.

C consequência.

D conformidade.

E causa.

QUESTÃO 11

No Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC/PA), a

posse do procurador-geral, dos procuradores, dos subprocuradores,

secretários e demais servidores segue protocolo descrito na

respectiva Lei Orgânica. O compromisso de posse perante o

governador do estado será prestado

A pelos subprocuradores.

B pelos procuradores e pelos subprocuradores.

C pelo procurador-geral.

D pelo procurador-geral e pelos subprocuradores.

E pelo procurador-geral, pelos procuradores e pelos

subprocuradores.

QUESTÃO 12

Cláudio é servidor público do estado do Pará e está cumprindo

estágio probatório. Felipe, servidor do mesmo ente, está

em exercício de mandato eletivo. Nessa situação, com relação

às promoções, neste momento,

A Felipe e Cláudio podem ser promovidos por merecimento.

B Felipe e Cláudio podem ser promovidos por antiguidade.

C Cláudio pode ser promovido por merecimento.

D Cláudio pode ser promovido por antiguidade.

E Cláudio não pode ser promovido.
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QUESTÃO 13

Ana, Roberto e Severino são servidores do estado do Pará.
Ana foi presa em flagrante delito; Roberto foi denunciado
pela prática de crime administrativo e Severino foi condenado
pela prática de crime inafiançável.

Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção
correta, a respeito do exercício do cargo.

A Roberto continuará no exercício de seu cargo; Ana e Severino
deverão ser afastados até a sentença final transitada em
julgado.

B Ana continuará no exercício de seu cargo; Roberto e Severino
deverão ser afastados até a sentença final transitada em
julgado.

C Ana e Roberto continuarão no exercício de seus cargos;
Severino deverá ser afastado até a sentença final transitada
em julgado.

D Ana, Roberto e Severino continuarão no exercício de seus
cargos até a sentença final transitada em julgado.

E Ana, Roberto e Severino deverão ser afastados do exercício
de seus cargos até a sentença final transitada em julgado.

QUESTÃO 14

Se um servidor em disponibilidade reingressa no serviço público,
em cargo de natureza e padrão de vencimento correspondentes
ao que ocupava, então, nesse caso, ocorre o que se denomina

A redistribuição.

B aproveitamento.

C readaptação.

D recondução.

E remoção.

QUESTÃO 15

Servidor do estado do Pará ocupante de cargo em comissão
tem direito à licença

A por motivo de doença em pessoa da família.

B para tratamento de saúde e para exercer atividade política.

C por motivo de afastamento do cônjuge.

D para tratar de interesse particular.

E paternidade e para exercer atividade política.

QUESTÃO 16

Se um pedido de reconsideração feito por servidor público do
estado do Pará for indeferido, o servidor poderá interpor recurso,
que, se for oportuno, terá efeito

A suspensivo e interromperá de imediato a prescrição.

B devolutivo e interromperá de imediato a prescrição.

C suspensivo, mas não interromperá a prescrição.

D devolutivo, interrompendo-se a prescrição somente após
o término do prazo para resposta.

E suspensivo, interrompendo-se a prescrição somente após
o término do prazo para resposta.

QUESTÃO 17

A respeito de ética, moral, princípios e valores, julgue os itens
a seguir.

I A ética tem como objeto uma reflexão crítica da dimensão
moral do comportamento social e busca o fundamento do valor
que o norteia.

II A moral é atemporal e universal e, por isso, independe
de valores locais de determinada sociedade.

III Os princípios éticos são normas que determinam o
comportamento social em função de valores com dimensões
existentes no indivíduo, no grupo ou na classe social, no povo
ou na própria humanidade.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 18

O conjunto de direitos que dá ao indivíduo a possibilidade de
participar ativamente da vida do governo e de atuar efetivamente
a partir de seu grupo social é denominado de

A ética.

B probidade.

C integridade.

D cidadania.

E responsabilidade.

QUESTÃO 19

Autoridade administrativa de determinado ente ofereceu
representação ao Ministério Público contra conduta de agente
público que resultou na locação de bem, pelo poder público,
em valor superior ao de mercado.

Nessa situação hipotética, o ato imputado

A não caracteriza improbidade administrativa, por ausência de
previsão legal.

B somente caracteriza improbidade administrativa se houver
conduta dolosa e for comprovado o enriquecimento ilícito do
agente público.

C apenas caracteriza improbidade administrativa se a conduta for
dolosa, independentemente da comprovação de enriquecimento
ilícito do agente público.

D caracteriza improbidade administrativa se for demonstrada
conduta dolosa ou culposa, desde que seja comprovado o
enriquecimento ilícito do agente público.

E caracteriza improbidade administrativa se for demonstrada
conduta dolosa ou culposa, independentemente da
comprovação de enriquecimento ilícito do agente público.
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QUESTÃO 20

A celebração de acordo de leniência entre administração pública e pessoa jurídica investigada pela prática dos atos previstos na
Lei n.º 12.846/2013

A é nula de pleno direito em razão da indisponibilidade do interesse público.
B pode ser realizada, independentemente de admissão de participação no ato ilícito pela pessoa jurídica investigada.
C suspende o prazo prescricional para eventual ação de responsabilidade pela prática de ilícito.
D acarreta a isenção integral de eventual multa referente ao ilícito investigado.
E não desonera a pessoa jurídica da obrigação de reparação integral do dano causado.

Espaço livre


