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CARGO - SECRETARIO AUXILIAR

INSTRUÇÕES
Você receberá do fiscal:

> um caderno de questões da prova objetiva que contém 50 (cinqüenta) 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.
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.
Nãoserá permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA EDISCURSIVA EDE 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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LÍNGUAPORTUGUESA
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA

O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros
passam há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares,
em conseqüência de sua morte. Zumbi foi morto por ser traído por Antônio Soares, um de seus capitães. A
localização do quilombo ficava onde é hoje o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos
Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos, pois muitos não suportavam viver tendo que agüentar
maus tratos e castigos de seus feitores, como permanecerem amarrados aos troncos, sob sol ou chuva, sem
água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de vinte mil habitantes.
Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos. Pelo
contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em
condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Muitas vezes suas mulheres e filhas serviam de

escravas sexuais para os patrões e seus filhos, feitores e capitães do mato, que depois as abandonavam. As
casas dos escravos eram de chão batido, não tinham móveis nem utensílios para cozinhar. As esposas dos
barões é quem lhes concedia alguns objetos, para diminuir as dificuldades de suas vidas. Nem mesmo
estando doentes eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios e sem
atendimento médico, motivo pelo qual inventaram medicamentos com ervas naturais, ações aprendidas com
os índios durante o período de colonização.

Algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a
escravização. A Lei do Ventre Livre foi a primeira delas, criada em 1871, concedendo liberdade aos filhos dos
escravos nascidos após a lei. No ano de 1885, criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos
com mais de sessenta anos de idade. Porém, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de
1888, foi que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O grande problema dessa libertação foi
que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando nas casas de seus patrões, mesmo
estando libertos. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou por completo. (Adaptado de
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-consciencia-negra.htm)

1. De acordo com o texto, podemos afirmar que:
a) Existe uma comparação entre a escravidão dos negros e a dos índios.
b) A escravidão era natural e aceita por todos, inclusive pelos negros.
c) Os negros eram bem alimentados para trabalhar melhor.
d) Os índios eram responsáveis por cuidar de negros que ficavam doentes.
e) Antes de 1888, nem todos os negros eram livres no Brasil.

2. Analise as alternativas a seguir acerca de Zumbi:
I - Era conhecido como Antônio Soares.

II - Foi um dos primeiros líderes do Quilombo de Palmares.
III - Em homenagem a Zumbi, criou-se o dia 20 de novembro.
A(s) alternativa(s) que traz(em) afirmação(ões) INCORRETA(S) é:
3)1
b) I e II

c) II
d) lieIII

e) I e III

3. A palavra "menção" na primeira linha do texto pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto e para a
correção gramatical por:

a) Miram.

b) Conseqüência.
c) Orientação.
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d) Referência.

e) Interligação.

4. Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA para completar as frases abaixo com meio/meia, alto/alta:
I) A porta, aberta, deixava ver o quarto.
II)Clarice só tomou taça de vinho.
III) Acriança fala muito .
IV) Vestia-se com roupas estranhas.

V) A jogadora de basquete era muito

a) meio, meio, alto, meia, alta

b) meio, meia, alto, meio, alta

c) meia, meia, alta, meia, alta
d) meia, meio, alto, meia, alto

e) meio, meio, alta, meio, alta

5. Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA para completar as frases abaixo com por que/ por
quê/porque/porquê:
I)Você não me disse o que aconteceu, ?
II) Esta é a recompensa sempre esperamos.
III) Todos entenderam o da minha ausência.
IV) Eu demorei havia um enorme congestionamento.

a) por que, por quê, porque, porquê
b) por que, porquê, porque, por quê
c) porquê, porque, por quê, por que
d) por quê, por que, porquê, porque
e) por quê, porquê, por que, porque

6. Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA para completar as frases abaixo com mas/mais:
I) Ela estava adoentada, mesmo assim veio à formatura.
II) Cláudio queria atenção, ninguém o ouvia.
III) Márcia trabalha que todos na empresa

a) mais, mais, mais, mais
b) mas, mais, mais, mais

c) mas, mas, mais, mais

d) mas, mais, mas, mais
e) mas, mas, mas, mais

7. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto ao uso de mau/mal:
a) Esse não seria um mau negócio.
b) Não seja mal com seu irmão. Ele ainda é pequenol
c) Meu vizinho sofre de um mal incurável.

d) Respondeu mal às questões.
e) Ele dormiu mal. Mas eu dormi bem.

8. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
a) Jibóia, troféu, hifens, juiz.
b) Jibóia, troféu, hifens, juiz.
c) Jibóia, troféu, hifens, juiz.
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d) Jibóia, troféu, hifens, juiz.
e) Jibóia, troféu, hifens, juiz.

9. Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA para completar as frases abaixo com eu ou mim:
I) Minha mãe pediu para fazer o almoço hoje.
II) Acriança sorriu para .
III) Ele se voltou contra .
IV) Paulo reservou o melhor lugar para sentar.
V) Aumente o volume para ouvir também.

a) mim, mim, mim, eu, eu
b) eu, mim, mim, eu, eu

c) eu, mim, mim, mim, mim

d) eu, mim, eu, mim, eu
e) mim, mim, eu, mim, eu

10. Assinale a alternativa em que a vírgula está CORRETAMENTE empregada:
a) Todosos membros daquela entidade social, participaram da festa de confraternização.
b) Segundo os observadores, aquele cometa apresentava, realmente uma cauda muito longa.
c) Realmente, o cachorro campeão possuía pelagem, conduta e porte admiráveis.
d) Povo do nosso pais participe, do combate à dengue.
e) Rapaz estava te esperando, o tempo todo!

11. Assinale a alternativaem que NÃO há erro de grafia nas palavras escritas:
a) Aprasível, chafariz, puxar.
b) Estiagem, expulsão, enxuto.
c) Poetiza, encharcada, exdrúxulo.

d) Expetacular, exceção, objeção.
e) Pecha, coxichar, piche.

12. Assinale a alternativa em que os substantivosforam CORRETAMENTE empregados no plural:
a) Tabeliães, melões, couves-flores.
b) Alemãos, aldeões, guardas-chuvas.
c) Mamãos, escrivães, surdos-mudos.

d) Chãos, cidadões, terças-feiras.
e) Pães, bem-te-vis, abaíxos-assinados.

13. Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada CORRETAMENTE:
a) Através de seu ilustrerepresentante 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 MinistérioPúblicoapresentou, em anexo o formulário para preenchimento.
e) O acusado está apreensivo uma vez que, em hipótese de condenação não caberão outros recursos.

14.Assinale a alternativa em que a frase foi redigida de acordocom as normas técnicasde pontuação:
a) Diantedas circunstâncias, é possível afirmar que, nenhum outro acusado seria, capazde praticar umato daquela
natureza.

b) Diantedas circunstâncias é possível afirmarque, nenhum outro acusado seria capaz de praticar umato, daquela
natureza.



///
Ministério Público
do Estado de Goiás I* CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

SECRETÁRIO AUXILIAR DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

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

d) Diante das circunstâncias é possívelafirmar 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.

15. Os pronomes de tratamento estão empregados corretamente em:
a) Espera-se que, no Brasil, Sua Santidade, o Papa Francisco, seja recebido, com o devido respeito, pelos jovens.
b) O advogado assim se pronunciou perante o juiz: - Peço a Vossa Senhoria que ouça o depoimento desta nova
testemunha.

c) Senhor Chefe do Departamento de Pessoal, dirijo-me a Vossa Excelência, para solicitar o abono de minhas faltas.
d) Vossa Senhoria, a princesa da Inglaterra, foi homenageada por ocasião do seu aniversário.
e) Refiro-me ao Ilustríssimo Senhor, Cardeal de Brasília, ao enviar-lhe as notícias do Conclave.

MATEMÁTICA

16. Uma pesquisa de "boca de urna", realizada no primeiro turno das eleições para prefeito de uma cidade, indicou
que um dos candidatos tinha 1/4 das intenções de voto. Esse número representa quantos por cento das intenções de
voto dessa pesquisa?
a) 5%

b) 10%
c) 20%

d) 25%
e) 50%

17. Em uma loja, uma bota que custava R$ 160,00 teve um aumento de 20% em seu preço. Um mês depois, a loja
entrou em liquidação, e essa bota foi vendida com um desconto de 20%. Qual o preço dessa bota durante a liquidação
nessa loja?
a) RS 160,00
b) R$ 153,60
c) R$ 172,00
d) R$ 148,00
e) R$ 158,60

18. Se um quadrado tem 8,7 cm de lado, a sua área é de:
a) 75,29 cm2
b) 79,29 cm2
c) 75,69 cmJ
d) 76,69 cm2
e) 74,69 cmJ

19. Para igualar o peso de dois sacos de arroz, um vendedor teve de passar 2,1 Kg de um deles para o outro. Isso
porque o saco mais pesado tinha mais:
a) 2,1 Kg que o outro
b) 4,2 Kg que o outro
c) 1,05 Kg que o outro

d) 1,2 Kgque o outro
e) 1,05 Kg que o outro
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20.João e um amigo foram a uma pizzaria e pediramduas pizzas com8 pedaços cada. Joãocomeu 1/4 das pizzas e seu
amigo 3/8. Ao final pediram para colocaro que sobrou das pizzas em uma embalagem. De acordocom essas
informações podemos concluir que na embalagem haviam:
a) 5 pedaços

b) 6 pedaços

c) 7 pedaços

d) 8 pedaços
e) 10 pedaços

21. A distância entre duas cidades é de 300Km. Calcule quantos reais um motorista gastará com combustível para
percorrer de uma cidade à outra, utilizando um carro cujo consumo seja de 10 Km/litro de gasolina, ao custo de RS
4,00 o litro:

a) R$ 100,00
b) RS300,00

c) RS90,00

d) R$ 120,00

e) R$ 50,00

22. Uma pessoa comprou um bem pagando 7 prestações de RS 140,50. Se tivesse pago à vista, teria um desconto de
10% no total. Calcule o valor do bem à vista:

a) RS 983,50

b) RS 885,15

c) RS 1.081,85

d) RS949,00
e) RS 1.050,50

23. Um lote retangular, com as medidas de 15 metros de frente e 30 metros de lateral, apresento a área de:
a) 450 metros
b) 90 metros quadrados
c) 450 metros quadrados

d) 900 metros

e) 45 metros quadrados

24. Uma pessoa trabalhou 420 minutos na segunda-feira, 6 horas na terça-feira, 18.000 segundos na quarta-feira, 4,5
horas na quinta-feira e 480 minutos na sexta-feira. Aponte o item que corresponde ao tempo trabalhado durante a
semana:

a) 29,5 horas
b) 1.900 minutos
c) 108.000 segundos

d) 1.830 minutos
e) 32,5 horas

25. Qual a forma fatorada da expressão a(x + y) - b(x + y) ?

a){x + v)(a-b)
b)x(a + y)(b + y)
c)(a + b)(x + y)
d)(x-y)(a + b)
e)(a + x)(b-y)

HISTÓRIA

26. Assinale a alternativa INCORRETA:
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a) Insatisfeitos com as atitudes de D. João (fuga, abertura dos portos etc), os políticos portugueses fizeram a
Revolução Liberal do Porto (1820).
b) Os revolucionários portugueses de 1820 convocaram as Cortes (deputados + senadores) e decidiram que D. João VI
devia voltar imediatamente para Portugal.
c) Pressionado por tropas militares portuguesas, D. João VI resolveu voltar para Portugal, mas deixou seu filho Pedro
como príncipe regente do Brasil.
d) O "partido brasileiro" começou a exigir a volta de D. Pedro para Portugal, enquanto as Cortes portuguesas lutavam
para que ele permanecesse no Brasil.
e) Em 09 de janeiro de 1822 (Diado Fico), D. Pedro recebeu um manifesto com mais de 8 mil assinaturas pedindo a ele
que ficasse no Brasil e ele concordou em ficar.

27. Considerando o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a alternativa CORRETA:

a) O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do pafs.
b) O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em
cativeiro.

c) Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos.
d) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiuo processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil.
e) Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queirós bloqueou a formulação de novas leis anti escravidão no Brasil.

28. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os grupos mais importantes na proclamaçao da República no Brasil foram o dos pequenos comerciantes e o dos
pecuaristas do Nordeste, reunidos no PRP.

b) A mocidade militar era formada por jovens de menos de 30 anos, que possuíam educação superior e valorizavam o
estudo das ciências exatas.

c) Os dois primeiros governos republicanos foram presididos por militares; por isso essa primeira fase do novo regime é
conhecida como República da Espada.
d) A crise resultante da política financeira de Rui Barbosa foi chamada de encilhamento.

e) ARepública era para os positivistas um regime mais científico que a Monarquia.

29. Assinale a alternativa CORRETA:

a) A independência política do Brasil significou uma vida melhor para todos os brasileiros.
b) A independência política conservou a escravidão, a grande propriedade e a concentração da riqueza nas mãos de
poucos.

c) O Brasil tornou-se completamente independente, tanto no aspecto político quanto no econômico.
d) A independência política se deu graças ao heroísmo de D. Pedro I e de José Bonifácio.
e) Com a independência política do Brasil ocorreu uma melhor distribuição da riqueza e do poder na sociedade
brasileira.

30. Foram Presidentes da República durante o período conhecido como Ditadura Militar (1964-1988), EXCETO:
a) Emílio Garrastazu Mediei
b) Humberto de Alencar Castelo Branco

c) Artur da Silva Bernardes

d) Ernesto Geisel
e) João Batista Figueiredo

GEOGRAFIA

31. No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como a Grande Depressão,
começou nos EUA e atingiu todos os países capitalistas. J. K. Galbraith, economista norte-americano, afirma que "à
medida que o tempo passava tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas
as sementes de sua própria destruição" (Dias de boom e de desastre in J.M. Roberts (org), História do Século XX).
A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características:
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a) O aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimentos em
tecnologia.
b) Adestruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários.
c) A cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos EUA e o aumento do número de
empregos.

d) Acrisede superprodução,a especulação desenfreada nas bolsas de valorese a queda da renda dos trabalhadores.
e) O aumento do mercado externo, o mito do American way of life e a intervenção do Estado na economia.

32. Os seguintes países fazem fronteira com o Brasil, EXCETO:
a) Paraguai
b) Guiana Francesa
c) Chile
d) Bolívia

e) Colômbia

33. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no tocante à organização politico-administrativa da República
Federativa do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A organização politico-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
b) Brasília é a Capital Federal.
c) Évedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos.
d) Évedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências
entre si.

e) Évedado aos Estados incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem
novos Estados ou Territórios Federais.

34. A poluição por meio do lixo nos centros urbanos está entre os principais problemas ambientais que afetam o Brasil.
Analise as alternativas abaixo sobre aspectos relacionados ao lixo e marque a alternativa CORRETA:
a) Em geral as pequenas cidades são mais poluídas pelo lixo do que as maiores porque geram mais resíduos sólidos
orgânicos.
b) Os aterros sanitários são dotados de estrutura adequada para o tratamento final do lixo. Não há lixo a céu aberto e a
cobertura dos resíduos é feita com uma camada de terra.

c) A atividade dos catadores de lixo urbano não é importante para o meio ambiente, já que em todas as cidades
brasileiras ocorre coleta e tratamento adequado desse material.
d) O lixo urbano recebe classificação de acordo com sua fonte geradora e composição e a separação em categorias é
importante para possibilitar tratamento específico.
e) A população não deve se preocupar em reduzir a produção de lixo, pois todo lixo pode ser reciclado,o que fortalece
a economia local.

35. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia e uma das mais importantes atividades dentre
as que impulsionam o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é:
a) A agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias.
b) O agronegócio, com predomínio de latifúndios.
c) A agricultura sustentável, com práticas extrativistas.
d) A agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo.
e) A agropecuária, com predomínio de técnicas de confinamento.

INFORMÁTICA BÁSICA

36. Dentre as alternativas abaixo, qual o nome que define um tipo de site de comunidade virtual consistente em uma
página da Web atualizada com freqüência, composta por pequenos parágrafos apresentados geralmente de forma
cronológica:
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a) URL
b) FIREWALL

c)ADSL
d) BLOG

e) GOOGLE

37. Os navegadores de internet, ou browsers, são utilizadospara acessar o conteúdo na internet. Os navegadores mais
conhecidos são o Internet Explorer, Google Chrome e o Mozilla Firefox.Considerando as características dos
navegadores, podemos afirmar:
a) O Google Chrome, além de ser gratuito, tem como grande vantagem a opção de tradução quando se abre uma
página em outro idioma, além do sistema de busca simplificado pois é só digitar o assunto de interesse na barra de
endereço que a pesquisa é realizada.
b) No Mozilla Firefox, navegador mais utilizado no mundo, o atalho para aumentar o conteúdo de uma página web é a
combinação (Ctrl+c).
c) Tanto o Internet Explorer quanto o Google Chrome suportam o recurso de abrir uma nova página em uma guia ou
aba. O Mozilla Firefox não suporta este recurso.
d) No Internet Explorer pressionar a tecla Tab move para a frente e Shift + Tab move para trás, pelos elementos de uma
página web.
e) Os navegadores Google Chrome e Internet Explorer funcionam somente em sistemas operacionais Windows e o
Mozilla Firefox é multiplataforma.

38. Sobre os conceitos de utilização da Internet e correio eletrônico, é INCORRETO afirmar:
a) A URL digitada na barra de Endereço é usada pelos navegadores da Web (Internet Explorer, Mozilla e Google
Chrome) para localizar recursos e páginas da Internet (Exemplo: httpV/www.concursosnobrasil.com.br).
b) Download significa descarregar ou baixar; é a transferência de dados de um servidor ou computador remoto para
um computador local.
c) Upload é a transferência de dados de um computador local para um servidor ou computador remoto.
d) Anexar um arquivo em mensagem de e-mail significa movê-lo definitivamente da máquina local, para envio a um
destinatário, com endereço eletrônico.
e) O envio de e-mails não depende que o destinatário esteja conectado à Internet.

39. No Windows o local que exibe ícones representando aplicativos que estão abertos em seu computador é chamado

de:

a) Área de trabalho.
b) Barra de tarefas.

c) Painel de controle.
d) Área de notificação.
e) Menu iniciar.

40.0 ambiente de trabalho do Microsoft Word é constituído dos recursos abaixo, EXCETO:

a) Barra de ferramentas padrão.

b) Régua.
c) Barra de fórmulas.

d) Área de digitação.
e) Barra de rolagem vertical.

LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
41. De acordo com a Constituição Federal de 1988, são funções institucionais do Ministério Público, EXCETO:
a) Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.
b) Representação judicial de órgãos públicos, 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.
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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 invesligatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas
manifestações processuais.

42. São princípios institucionais do Ministério Público, conforme o art. 127 da Constituição Federal:
a) Unidade, indivisibilidade.

b) Independência funcional e autonomia administrativa.
c) Indivisibilidade e inamovibilidade.

d) Inamovibilidade e independência funcional.

e) Unidade e vitaliciedade.

43. Aos membros do Ministério Público, de acordo com a Lei Complementar 25/98 se aplicam as seguintes vedações,
EXCETO:

a) Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, porcentagem ou custas processuais.
b) Exercer advocacia.

c) Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista.
d) Exercer, ainda que em disponibilidade, uma função pública de magistério.
e) Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.

44. De acordo com a Lei Complementar n. 25/98, são órgãos auxiliares do Ministério Público, EXCETO:
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.

45. Deacordo com a Lei Complementar n? 25/1998 (Lei Orgânica do Ministério Públicodo Estado de Goiás, em relação
às funções da Corregedoria-Geral do Ministério Público, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Fiscalizaro cumprimento dos prazos e procedimentos previstos em lei.
b) Fiscalizar se o membro do Ministério Público reside na respectiva Comarca de lotação ou se está representando
judicialmente ou prestando consultoria jurídica a entidades públicas.

c) Instaurar, de ofício ou por provocação dos demais Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, e presidir
procedimento administrativo disciplinar contra membro da Instituição, encaminhando-o ao Procurador-Geral de
Justiça para decisão.

d) Propor ao Procurador-Geral de Justiça o encaminhamento de projeto de lei para a criação de cargos e serviços
auxiliares,modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais.
e) Presidir Comissão Processante instalada para apurar fato objeto de Processo Administrativo Disciplinar.

46. Sobre os órgãos de Administração Superior, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Procurador-Geral de Justiça será 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.

10



///h CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

SECRETÁRIO AUXILIAR DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO

do Estado de Goiás

d) A Corregedorla 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.

e) 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.

47. De acordo com o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás, Lei Estadual n. 10.460/88, assinale a alternativa
que não descreve modalidade penalidade disciplinar:
a) Repreensão.
b) Suspensão.
c) Destituição de função por encargo de chefia.
d) Destituição de mandato.
e) Multa.

48. A respeito dos devores, das transgressões disciplinares, das responsabilidades e das penalidades previstas no
Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual n. 10.460/1988), assinale a alternativa INCORRETA:
a) Constitui transgressão disciplinar dificultar ou deixar de levar ao conhecimento da autoridade competente, por via
hierárquica e em 24 (vinte o quatro) horas, queixas, denúncia, representação, petição, recurso ou documento que
houver recebido, se não estiver na sua alçada resolver.
b) Édever do funcionário público residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições inerentes ao seu
cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar inconveniência para o serviço público.
c) São alguns dos deveres do funcionário: assiduidade; pontualidade; obediência às ordens superiores, mesmo quando
manifestamente ilegais; trazer rigorosamente atualizados as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de
serviço, pertinentes às suas atribuições.
d) constitui transgressão disciplina atender, em serviço, com desatenção ou indelicadeza, qualquer pessoa do público,
bem como fazer uso indevido de veículo da repartição.
e) Aabsolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência do fato ou afastar do
acusado a respectiva autoria.

49. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao período de estágio probatório de 3 (três) anos
de efetivo exercício, com o objetivo de apurar os requisitos necessários à sua confirmação no cargo para o qual foi
nomeado. São requisitos básicos a serem apurados no estágio probatório, de acordo com a Lei 14.810/04, EXCETO:
a) Iniciativa.

b) Assiduidade e pontualidade.
c) Relacionamento interpessoal.
d) Eficiência.
e) Antigüidade.

50. De acordo com o art. 10 da Lei 14.810, servidor é avaliado mediante análise de três fatores: antigüidade,
profissional e desempenho. O fator profissional corresponde ao aperfeiçoamento funcional do servidor, adquirido no
decorrer do período aquisitivo que antecede o processo de promoção. Assinale a alternativa que indica duas
modalidades do fator profissional segundo a lei mencionada:
a) Participação em conselhos e equipes especiais de trabalho e tempo de serviço.
b) Participação em treinamentos e recebimento de prêmios.
c) Título de Doutor, Mestre, Especialista e desempenho.
d) Formação disciplinar superior a exigida ao ingresso no cargoe produtividade.
e) Publicação de trabalhos e relacionamento.
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PROVA DISCURSIVA EREDAÇÃO

Questão 1 (Peça Prática):
Leia atentamente o despacho abaixo. Em seguida, elabore o documento oficial adequado, com fiel observância à forma
de diagramação.

"Autos de Notícia de Fato no 0000000000

Despacho

Ante o que dos autos consta, determino:

Aexpedição de ato de comunicação oficial ao Diretor do HospitalSão José, situado nesta Cidade de Aparecida
de Goiânia-GO para, no prazo de 15 dias, prestar as seguintes informações ao Ministério Público:

1 - a data e horário em que MARIA DASILVA SANTOS, filha de Carlos Elias dos Santos e de Maria da Silva
Pontes Santos, nascido no dia 10 de outubro de 2.010, deu entrada no referido hospital;
2 - declinar, minuciosamente, a enfermidade que acomete a referida criança;
3 - indicar, através de relatório circunstanciado, todos os cuidados médico-hospitalares dispensados à
paciente acima mencionada;

4 - encaminhar a esta Promotoria de Justiça, a escala de plantão dos médicos, com indicação de todos os
horários de entrada e saída dos aludidos profissionais que executaram suas funções durante o atendimento
prestado à criança;

5 - demais informações que se apresentarem relevantes."

Questão 2 (Discursiva, 05 a 15 linhas):

Conceitue o Ministério Público e escreva sobre as garantias constitucionais para o exercício do cargo e qual a
importância dessas garantias.

REDAÇÃO: a partir da leitura dos dois textos motivadores abaixo e com base nosconhecimentos construídos ao longo
de sua formação, redija um texto dissertativo sobre o tema "CAMINHOS PARA COMBATER A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
NO BRASIL", apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos (15 a 30 linhas).

TEXTO I

Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a
liberdade de crença religiosa às pessoas, além da proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade
do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias
sociais, políticas, culturais, etc.

TEXTO II

O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes
agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes
inafiançáveis e imprescritíveis.

i:


