
 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2021 

M1627001N 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO QUADRO DE 
PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SERVIÇOS AUXILIARES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

 

 

Nível 

MÉDIO 

 
Turno 

MANHÃ 
 

PROVA 

01 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com sessenta questões objetivas, 
você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas. 

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na 
eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.  

✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser 

preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido, 
juntamente com este Caderno de Questões, ao fiscal na saída, 
devidamente preenchido e assinado. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas. 

✓ O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva 
e deixar definitivamente o local de realização das provas somente após 
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém 
NÃO poderá, em momento algum, levar consigo o Caderno de 
Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 
assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 

 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
após publicação em Diário Oficial do Ministério Público do Rio Grande do 
Sul. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Noções de Direito e Legislação 

1 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Enzo, servidor público efetivo ocupante do 
cargo de Técnico do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul, no interesse do 
serviço, passará a ter exercício em nova 
sede, com mudança de domicílio em caráter 
permanente. Nesse caso, de acordo com a 
Lei Complementar Estadual n° 10.098/1994, 
Enzo fará jus à ajuda de custo, a                                       
qual não poderá exceder a importância 
correspondente a 

 

(A) um mês de remuneração. 

(B) dois meses de remuneração. 

(C) três meses de remuneração. 

(D) quatro meses de remuneração. 

(E) seis meses de remuneração. 

 

2 

Em relação à Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul (Lei 
Estadual nº 7.669/1982), assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) As atividades no âmbito do Ministério 
Público, por sua essencialidade, serão 
ininterruptas, funcionando em plantão 
permanente nos dias em que não houver 
expediente normal, sendo facultadas férias 
coletivas no mês de janeiro.   

(B) Os recursos correspondentes às suas 
dotações orçamentárias próprias e globais, 
compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 
vinte de cada mês, sem vinculação a 
qualquer tipo de despesa. 

(C) O Colégio de Procuradores de Justiça e a 
Corregedoria-Geral são Órgãos Auxiliares do 
Ministério Público. 

(D) Nos impedimentos e suspeições, a função 
de Procurador-Geral de Justiça será 
exercida, interinamente, pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público. 

(E) Excedendo de vinte e cinco o número de 
Procuradores de Justiça, o Colégio de 
Procuradores funcionará em Órgão Especial. 

 

3 

Analise o seguinte caso hipotético: 

José, cidadão, residente e domiciliado em 
Gramado/RS, submeteu à apreciação da 
Promotoria de Justiça da comarca notícia de 
fato acerca da suposta prática de nepotismo 
na Câmara Municipal, em específico no 
Gabinete do Vereador Aparecido. Levantadas 
as informações preliminares, a notícia de fato 
foi arquivada, tendo em vista que o fato 
narrado já foi objeto de investigação recente, 
na qual restou concluída por não existirem 
indícios da prática de nepotismo no Gabinete 
do referido Vereador.   Diante desse cenário, 
conforme o Provimento nº 71/2017 – PGJ, 
José deverá ser cientificado da decisão de 
arquivamento, preferencialmente por meio 
eletrônico, cabendo recurso no prazo de  

 

(A) cinco dias. 

(B) dez dias. 

(C) quinze dias. 

(D) vinte dias. 

(E) trinta dias. 

 

4 

A respeito da Ordem de Serviço nº 06/2015, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) A publicação de atos relativos a 
informações com restrição de acesso 
limitar-se-á aos seus respectivos 
números, datas de expedição e ementas, 
redigidas de modo a não comprometer a 
restrição de acesso estabelecida. 

(   ) A classificação de acesso está 
relacionada com o conteúdo da 
informação indicado pelo assunto e 
deverá ser realizada no mesmo momento 
da classificação deste no Sistema. 

(   ) A classificação automática não elimina 
necessidade de análise, adequação e 
possibilidade de classificação de acesso 
de forma manual. 

 

(A) F – V – F. 

(B) F – V – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – V. 
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5 

Considerando as disposições constitucionais 
acerca do Ministério Público, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

(B) São princípios institucionais do Ministério 
Público: a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

(C) A destituição do Procurador-Geral da 
República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado 
Federal. 

(D) Após três anos de efetivo exercício, os 
membros do Ministério Público adquirem 
vitaliciedade.   

(E) As funções do Ministério Público só podem 
ser exercidas por integrantes da carreira, 
que deverão residir na comarca da 
respectiva lotação, salvo autorização do 
chefe da instituição. 

 

6 

Conforme a Constituição Federal, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) A soberania e o pluralismo político 
constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. 

(   ) Todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente. 

(   ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação policial. 

(   ) No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se 
houver dano. 

 

(A) F – V – F – V. 

(B) F – V – V – F. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – F – V – F. 

(E) V – F – V – V. 
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7 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Mário, servidor público em estágio probatório 
ocupante do cargo de Técnico do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi 
eleito Deputado Federal. À luz da 
Constituição Federal, Mário  

 

(A) será exonerado do cargo de Técnico, pois 
ainda não goza de estabilidade.  

(B) será afastado do cargo de Técnico, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. 

(C) será afastado do cargo de Técnico, sendo-
lhe vedado optar pela sua remuneração. 

(D) perceberá as vantagens de ambos os 
cargos, desde que haja compatibilidade de 
horários.  

(E) será posto em disponibilidade e seu tempo 
de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 

 

8 

A respeito da improbidade administrativa, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

(B) Frustrar a licitude de concurso público 
caracteriza ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário.  

(C) A nomeação do agente público fica 
condicionada à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no 
serviço de pessoal competente. 

(D) Será punido com a pena de exoneração, a 
bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público 
que se recusar a prestar declaração dos 
bens, dentro do prazo determinado, ou que a 
prestar falsa. 

(E) A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam após 
decisão proferida por órgão judicial 
colegiado.  

 

9 

Sobre os variados temas de Direito 
Administrativo, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I.  De acordo com as regras de organização 
administrativa, o INSS e o IBAMA são 
autarquias federais que integram a 
administração direta da União. 

II.  Os atos administrativos possuem cinco 
elementos, quais sejam: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. 

III. A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial. 

IV. Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993, 
tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, II e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

10 

Referente ao Código Penal, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Quanto ao tempo e ao lugar do crime, o 
Código Penal adotou a teoria da ubiquidade.  

(B) O crime impossível constitui causa de 
exclusão da culpabilidade.  

(C) Os menores de dezoito anos são 
penalmente imputáveis, ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial. 

(D) Se a participação for de menor importância, 
a pena pode ser diminuída de um sexto a 
dois terços. 

(E) O tempo de cumprimento das penas 
privativas de liberdade não pode ser superior 
a quarenta anos. 
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11 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Vilma foi presa em flagrante por tentativa de 
homicídio contra Alice, sua inimiga mortal. 
De acordo com o Código Penal, nesse caso, 
pune-se a tentativa de homicídio com a pena 
correspondente à do crime consumado, 
diminuída  

 

(A) da metade. 

(B) de um sexto. 

(C) de um terço.  

(D) de um sexto a um terço. 

(E) de um a dois terços. 

 

12 

No que se refere ao Código Penal, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) Quando o agente, mediante mais de uma 
ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a 
mais grave das penas cabíveis ou, se 
iguais, somente uma delas, mas 
aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto até metade.  

(   ) No caso de morte do ofendido ou de ter 
sido declarado ausente por decisão 
judicial, o direito de oferecer queixa ou 
de prosseguir na ação passa ao cônjuge, 
ascendente, descendente ou irmão.  

(   ) A prescrição depois de transitar em 
julgado a sentença condenatória regula-
se pela pena aplicada e verifica-se nos 
prazos fixados no artigo 109 do Código 
Penal, os quais se aumentam de um 
sexto, se o condenado é reincidente.   

 

(A) F – V – F. 

(B) F – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – F – V. 

 

13 

Examine as seguintes situações hipotéticas: 

1. Jaime, delegado de polícia, em razão de 
seu cargo, apropriou-se de joias e metais 
preciosos que estavam apreendidos no 
depósito da delegacia. 

2. Lívia, auditora fiscal, para não autuar 
determinada empresa por irregularidades 
tributárias, exigiu de seu sócio proprietário 
a entrega de dinheiro.   

Conforme o Código Penal, Jaime e Lívia 
responderão, respectivamente, pelos crimes 
de 

 

(A) apropriação indébita e corrupção passiva.  

(B) apropriação indébita e concussão.  

(C) prevaricação e corrupção ativa.  

(D) peculato e concussão.  

(E) peculato e corrupção passiva.  

 

14 

Em relação ao Processo Penal, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) Segundo o princípio da presunção de 
inocência, ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória. 

(B) O direito ao silêncio, previsto na Carta 
Magna como direito de permanecer calado, 
apresenta-se apenas como uma das várias 
decorrências do nemo tenetur se detegere, 
segundo o qual ninguém é obrigado a 
produzir prova contra si mesmo. 

(C) A queixa contra qualquer dos autores do 
crime obrigará ao processo de todos, e a 
autoridade policial velará pela sua 
indivisibilidade. 

(D) A autoridade policial não poderá mandar 
arquivar autos de inquérito. 

(E) Nos atestados de antecedentes que lhe 
forem solicitados, a autoridade policial não 
poderá mencionar quaisquer anotações 
referentes à instauração de inquérito contra 
os requerentes. 
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15 

Considerando as seguintes afirmações 
acerca do Código de Processo Penal, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I.  A representação será irretratável, depois 
de oferecida a denúncia. 

II.  Se a vítima, ou seu representante legal, 
não concordar com o arquivamento do 
inquérito policial, poderá, no prazo de 
trinta dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à 
revisão da instância competente do 
órgão ministerial, conforme dispuser a 
respectiva lei orgânica. 

III. O descumprimento do acordo de não 
persecução penal pelo investigado não 
poderá ser utilizado pelo Ministério 
Público como justificativa para o eventual 
não oferecimento de suspensão 
condicional do processo. 

IV. Cumprido integralmente o acordo de não 
persecução penal, o juízo competente 
reconhecerá a atipicidade da conduta. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, II e III. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

16 

Conforme o Código de Processo Penal, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) Decretada a prisão preventiva, deverá o 
órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 
cento e oitenta dias, mediante decisão 
fundamentada, de ofício, sob pena de 
tornar a prisão ilegal.  

(   ) Se o réu não for encontrado, será citado 
por edital, com o prazo de quinze dias.  

(   ) Na instrução do procedimento comum 
ordinário, poderão ser inquiridas até 
cinco testemunhas arroladas pela 
acusação e cinco pela defesa.  

(   ) A apelação da sentença absolutória não 
impedirá que o réu seja posto 
imediatamente em liberdade.  

 

(A) F – F – V – F. 

(B) F – F – V – V. 

(C) F – V – F – V. 

(D) V – V – F – F. 

(E) V – F – F – V. 
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17 

No tocante aos Juizados Especiais Criminais 
(Lei Federal nº 9.099/1995), assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) O processo perante o Juizado Especial 
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, objetivando, 
sempre que possível, a reparação dos danos 
sofridos pela vítima e a aplicação de pena 
não privativa de liberdade. 

(B) Consideram-se infrações penais de menor 
potencial ofensivo as contravenções penais 
e os crimes a que a lei comine pena máxima 
não superior a dois anos, cumulada ou não 
com multa. 

(C) Serão objeto de registro escrito 
exclusivamente os atos havidos por 
essenciais. 

(D) Da decisão de rejeição da denúncia ou 
queixa caberá recurso em sentido estrito, 
que poderá ser julgado por turma composta 
de três Juízes em exercício no primeiro grau 
de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

(E) Os embargos de declaração serão opostos 
por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 
dias, contados da ciência da decisão. 

 

18 

Considerando o Código Civil e a Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade 
da lei brasileira, quando admitida, se inicia 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente 
publicada. 

(B) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
revoga a lei anterior. 

(C) O nome da pessoa não pode ser empregado 
por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao 
desprezo público, salvo quando não haja 
intenção difamatória. 

(D) Quando a lei dispuser que determinado ato é 
anulável, sem estabelecer prazo para 
pleitear-se a anulação, será este de dois 
anos, a contar da data da conclusão do ato. 

(E) Os prazos de prescrição podem ser 
alterados por acordo das partes. 

 

19 

Assinale a alternativa correta segundo o 
Código de Processo Civil.  

 

(A) As partes têm o direito de obter em prazo 
razoável a solução integral do mérito, exceto 
quanto à atividade satisfativa. 

(B) O Ministério Público será intimado para, no 
prazo de quinze dias, intervir como fiscal da 
ordem jurídica nas hipóteses previstas em 
lei. 

(C) A participação da Fazenda Pública configura 
hipótese de intervenção do Ministério 
Público. 

(D) No chamamento ao processo, a citação 
daqueles que devam figurar em litisconsórcio 
passivo será requerida pelo réu na 
contestação e deve ser promovida no prazo 
de quinze dias, sob pena de ficar sem efeito 
o chamamento. 

(E) Indeferida a petição inicial, o autor poderá 
apelar, facultado ao juiz, no prazo de cinco 
dias, retratar-se. 

 

20 

À luz do Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A ação fundada em direito pessoal ou em 
direito real sobre bens móveis será proposta, 
em regra, no foro de domicílio do réu. 

(B) Dá-se a continência entre duas ou mais 
ações quando lhes for comum o pedido ou a 
causa de pedir. 

(C) Os atos processuais serão realizados em 
dias úteis, das seis às vinte horas. 

(D) Inexistindo preceito legal ou prazo 
determinado pelo juiz, será de cinco dias o 
prazo para a prática de ato processual a 
cargo da parte. 

(E) A tutela provisória requerida em caráter 
incidental independe do pagamento de 
custas. 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões de                  
21 a 33. 

 

COMO DEFINIR OBJETIVOS QUANDO NÃO 
SABEMOS O QUE QUEREMOS 

 

Pilar Jericó - 11 MAI 2021 

 

 Somos estimulados a sonhar, a buscar 
objetivos e a nos orientar em direção ao que 
desejamos. Às vezes, o problema é que não 
sabemos o que queremos. É o que tenho 
observado em muitas pessoas, até em mim 
mesma. A dúvida aparece quando terminamos 
uma etapa, como concluir alguns estudos ou 
finalizar um trabalho. Também surge quando 
estamos cansados de uma determinada 
situação, quando temos de nos reinventar devido 
às circunstâncias ou quando nos deparamos 
com um fracasso ou um contratempo. [...] Um 
pequeno exercício de reflexão pode nos ajudar a 
recuperar sonhos e a definir objetivos que nos 
animem. Vejamos algumas dicas práticas. 

 Primeiro, não devemos confundir nossos 
sonhos com fantasias. Um sonho é um projeto 
que nos anima, como estudar algo novo, 
comprar um carro ou ter um filho. Pode ser mais 
ou menos ambicioso, mas nos impulsiona a nos 
esforçar para conseguir realizá-lo. Já uma 
fantasia é algo que vive em nossa mente, que 
gostamos de imaginar, mas que, no fundo, 
sabemos que nunca vamos dedicar muita 
energia para alcançá-lo. [...] Dar a volta ao 
mundo, viver nas ilhas paradisíacas do Pacífico 
ou se tornar diretor de cinema em Hollywood 
poderiam ser alguns exemplos. Aprender a 
diferenciar os sonhos das fantasias nos faz ser 
honestos conosco mesmos e nos alivia da 
pressão de conseguir estas últimas, das quais, 
insistimos, não necessitamos.  

 [...] Quando não sabemos o que 
queremos ou não temos um sonho claro, 
podemos fazer várias coisas. Por um lado, 
podemos recuperar sonhos do passado como 
forma de inspiração. A adolescência é uma 
época muito frutífera de ideias. Valeria a pena 
lembrar do que gostávamos ou o que nos 
animava. O objetivo não é realizar os sonhos ao 
pé da letra. Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados ou, simplesmente, sejam 
impossíveis de alcançar, como se queríamos ser 
astronautas e agora temos 40 anos. Os velhos 
sonhos atuam como faróis, não são cartas de 
navegação, daí a importância de recuperá-los. 
Retomando o exemplo anterior do astronauta, 
obtemos informações sobre nós mesmos. Com 
esse exercício simples, lembramos que 
gostávamos de aventuras ou de estudar as 
estrelas. Dessa forma, podemos nos matricular 
em um curso de astronomia, comprar um 
telescópio ou acessar os recursos da NASA para 
conhecer mais a respeito. E você, o que gostava 
de fazer quando era mais jovem? O que pode 
extrair daquilo? 

 Outra forma de nos orientarmos é pensar 
naquilo que não queremos. Talvez este exercício 
não seja tão atraente quanto imaginar a si 
mesmo no futuro, mas é um passo válido. O que 
eu quero parar de fazer? Pode ser no âmbito 
pessoal ou profissional, como evitar me irritar por 
alguma coisa, não continuar neste trabalho ou 
manter uma amizade. 

 Quando estamos em uma dúvida 
profunda sobre o que fazer ou quais são nossos 
sonhos, temos outra opção: refletir sobre com 
quem gostaríamos de parecer, mesmo que seja 
um personagem de ficção. Mais uma vez, isso 
funciona como farol, mas volta a nos dar pistas 
sobre nós mesmos. Com este exercício, 
podemos tirar conclusões que nos ajudem a 
aterrissar na realidade e a definir objetivos 
concretos. 

 
Adaptado de: https://brasil.elpais.com/estilo/2021-05-11/como-
definir-objetivos-quando-nao-sabemos-o-que-queremos.html. 
Acesso em: 14 mai. 2021. 
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21 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) a dúvida sobre o que se quer surge nos 
momentos em que as pessoas não 
conseguem discernir sonhos de fantasias. 

(B) seu propósito principal é discutir os motivos 
pelos quais as pessoas têm dificuldade em 
definir objetivos. 

(C) a constatação de que as pessoas não 
sabem o que querem é resultado de uma 
pesquisa acadêmica feita pela autora. 

(D) uma forma de definir um objetivo é recuperar 
um sonho da adolescência e buscar realizá-
lo como ele foi concebido originalmente. 

(E) no processo de definição de objetivos, 
pensar sobre o que não se quer é tão útil 
quanto pensar sobre que se quer. 

 

22 

Sobre os recursos linguísticos utilizados na 
estruturação do texto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Os exemplos fornecidos pela autora têm a 
finalidade de comprovar seus argumentos 
em defesa das vantagens em se ter sonhos 
e objetivos. 

(B) O uso frequente da primeira pessoa do plural 
contribui para o alto grau de formalidade do 
texto. 

(C) As perguntas feitas no texto estabelecem um 
diálogo com o leitor, com o fim de fazê-lo 
refletir e buscar respostas para os 
questionamentos propostos. 

(D) O texto apresenta a seguinte estrutura: 
introdução, em que o tema central é 
contextualizado; desenvolvimento, em que 
são dados argumentos para a defesa da 
tese; conclusão, em que as informações 
principais são retomadas resumidamente. 

(E) O texto é construído majoritariamente por 
períodos simples, com o intuito de tornar a 
leitura mais fluida e de fácil compreensão.  

 

23 

Assinale a alternativa em que os verbos em 
destaque NÃO formam uma locução verbal. 

 

(A) “É o que tenho observado em muitas 
pessoas [...]”. 

(B) “[...] não devemos confundir nossos sonhos 
com fantasias”. 

(C) “Pode ser mais ou menos ambicioso [...]”. 

(D) “Aprender a diferenciar os sonhos das 
fantasias nos faz ser honestos conosco 
mesmos [...]”. 

(E) “Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados [...]”. 

 

24 

Quais são as figuras de linguagem presentes 
nos excertos “Os velhos sonhos atuam como 
faróis [...]” e “[os velhos sonhos] não são 
cartas de navegação [...]”, respectivamente? 

 

(A) Comparação e metáfora. 

(B) Metáfora e comparação. 

(C) Analogia e metonímia. 

(D) Metáfora e símile. 

(E) Símile e comparação. 

 

25 

Assinale a alternativa em que a colocação do 
pronome em destaque pode ser alterada. 

 

(A) “[...] recuperar sonhos e a definir objetivos 
que nos animem.”. 

(B) “[...] quando nos deparamos com um 
fracasso [...]”. 

(C) “Um sonho é um projeto que nos anima [...]”. 

(D) “[...] podemos tirar conclusões que nos 
ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

(E) “Um pequeno exercício de reflexão pode nos 
ajudar [...]”. 
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26 

Quanto aos elementos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em, “Primeiro, não devemos confundir 
nossos sonhos com fantasias.”, o termo em 
destaque contribui para a ordenação do 
texto. 

(B) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente [...]”, o termo em destaque 
sinaliza um contraste entre sonho e fantasia. 

(C) Em “[...] o problema é que não sabemos o 
que queremos.”, o termo em destaque se 
refere à ação de buscar objetivos, 
mencionada no período anterior, a qual é 
vista pela autora como algo negativo. 

(D) Em “Talvez este exercício não seja tão 
atraente [...]”, o termo em destaque retoma a 
informação “pensar naquilo que não 
queremos”. 

(E) Em “Mais uma vez, isso funciona como farol 
[...]”, o termo em destaque faz referência ao 
excerto “[...] refletir sobre com quem 
gostaríamos de parecer [...]”. 

 

27 

Qual é a relação de sentido estabelecida 
entre os períodos “O objetivo não é realizar 
os sonhos ao pé da letra. Talvez tenham 
ficado um pouco desatualizados ou, 
simplesmente, sejam impossíveis de alcançar 
[...]”? 

 

(A) Condição. 

(B) Explicação. 

(C) Contraste. 

(D) Dúvida. 

(E) Exemplificação. 

 

28 

A respeito das seguintes expressões 
destacadas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “Às vezes, o problema é que não 
sabemos o que queremos.”, a expressão em 
destaque é um advérbio de frequência. 

(B) Em “Também surge quando estamos 
cansados de uma determinada situação [...]”, 
a expressão em destaque é uma conjunção 
aditiva. 

(C) Em “Dessa forma, podemos nos matricular 
em um curso de astronomia [...]”, a 
expressão em destaque funciona como um 
advérbio de modo.  

(D) Em “Os velhos sonhos atuam como faróis, 
não são cartas de navegação, daí a 
importância de recuperá-los.”, a expressão 
em destaque atua como uma conjunção 
consecutiva. 

(E) Em “Talvez este exercício não seja tão 
atraente quanto imaginar a si mesmo no 
futuro [...]”, a expressão em destaque tem 
caráter interjetivo. 

 

29 

Sobre “que” e “se” nos excertos a seguir, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “[...] como se queríamos ser astronautas 
[...]”, “se” indica que o sujeito é 
indeterminado. 

(B) Em “[...] ou se tornar diretor de cinema em 
Hollywood [...]”, “se” faz parte de um verbo 
pronominal. 

(C) Em ‘[...] pensar naquilo que não queremos.”, 
“que” é uma partícula de realce. 

(D) Em “[...] definir objetivos que nos animem.”, 
“que” é uma conjunção integrante que 
introduz o complemento de “objetivos”. 

(E) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente [...]”, “que” retoma “fantasia”, 
podendo ser substituído por um pronome 
relativo flexionado no feminino. 
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30 

Em relação à estrutura e à formação de 
algumas palavras utilizadas no texto, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Os verbos “reinventar”, ”recuperar” e 
“retomando” são formados por composição, 
com o radical “re” significando repetição. 

(B) A palavra “contratempo” é formada a partir 
da junção de um sufixo a um radical. 

(C) Tanto “desatualizados” quanto “impossíveis” 
possuem um prefixo com sentido de 
negação. 

(D) As palavras “simplesmente” e “atraente” são 
formadas por um radical + sufixo “-ente”. 

(E) Na palavra “aterrissar” o prefixo “a” possui 
sentido de negação ou privação, como em 
“anemia” (falta de sangue). 

 

31 

Em qual alternativa o termo “que” é um 
pronome relativo? 

 

(A) “[...] podemos tirar conclusões que nos 
ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

(B) “[...] sabemos que nunca vamos dedicar 
muita energia [...]”. 

(C) “[...] mesmo que seja um personagem de 
ficção.”. 

(D) “O que pode extrair daquilo?”. 

(E) “[...] lembramos que gostávamos de 
aventuras [...]”. 

 

32 

Sobre a utilização da vírgula nos seguintes 
excertos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “Pode ser mais ou menos ambicioso, 
mas nos impulsiona [...]”, a vírgula separa 
uma oração principal de uma oração 
subordinada. 

(B) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente, que gostamos de imaginar 
[...]”, a vírgula poderia ser omitida sem que 
isso causasse prejuízo sintático ao excerto. 

(C) Em “Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados ou, simplesmente, sejam 
impossíveis de alcançar [...]”, o uso das 
vírgulas é obrigatório. 

(D) Em “Somos estimulados a sonhar, a buscar 
objetivos [...]”, a vírgula separa duas orações 
de mesmo estatuto sintático. 

(E) Em “[...] nos alivia da pressão de conseguir 
estas últimas, das quais [...] não 
necessitamos.”, a vírgula indica que a 
oração adjetiva é restritiva, não explicativa. 

 

33 

Assinale a alternativa em que a palavra entre 
parênteses NÃO substitui adequadamente 
aquela em destaque. 

 

(A) “[...] nunca vamos dedicar muita energia 
para alcançá-lo.” (gastar). 

(B) “A adolescência é uma época muito frutífera 
de ideias.” (rica). 

(C) “Pode ser no âmbito pessoal ou profissional 
[...]” (plano). 

(D) “[...] imaginar a si mesmo no futuro [...]” 
(próprio). 

(E) “Vejamos algumas dicas práticas.” (boas). 
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O texto a seguir refere-se às questões de                    
34 a 38. 

 

Oi, Chico! 

Clarice Lispector 

 

 Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi 
uma carta de uma cidade do Rio Grande do Sul, 
Santa Maria, a respeito de você e de mim? É o 
seguinte: a moça me lê num jornal de Porto 
Alegre. E, muito jovem, diz que sente grande 
afinidade comigo, que eu escrevo exatamente 
como ela sente. Mas que sua maior afinidade 
comigo vem do fato de eu ter escrito sobre você, 
Chico. Diz: "Eu, como você, tenho uma 
inclinação enorme por ele. Achava eu que esta 
inclinação (que é motivo de troça de meus 
amigos) era um pouco de infantilismo meu, 
talvez uma regressão à infância, mas lendo seus 
bilhetes descobri que não, que a razão é 
justamente conforme suas palavras: ser ele 
altamente gostável e possuir candura. Você 
também tem candura, que se percebe ao ler uma 
só linha sua." Ela, Chico, não entendeu que você 
não é meu ídolo; eu não tenho ídolos. Você para 
mim é um rapaz de ouro, cheio de talento e 
bondade. Inclusive fico simplesmente feliz em 
ouvir quinhentas vezes em seguida "A banda", e 
um dia desse dancei com um de meus filhos. 
Mas é só, meu caro amigo. [...] Olhe, moça 
simpática, sua carta é um amor, e tenho certeza 
de que Chico ia gostar de você, é impossível 
não. Pois se Chico tem candura, e você acha 
que também tenho, você, minha amiguinha, é mil 
vezes mais cândida do que nós. Mando-lhe um 
beijo e tenho certeza de que Chico lhe manda 
outro beijo ― não, não desmaie. [...] 

 
(Texto publicado originalmente no Jornal do Brasil, de 23/03/1968 
e, posteriormente, no livro Todas as crônicas, de 2018.  

Adaptado de:  https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/15396/oi-
chico). Acesso em: 14 ma. 2021.) 

 

 

34 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) ele pertence ao gênero carta do leitor, uma 
vez que a moça de Santa Maria é leitora de 
Clarice Lispector e escreve uma carta para 
ela. 

(B) nele predomina a função referencial da 
linguagem, centrada no assunto, como pode 
ser comprovado pelo fato de ter sido 
produzido por uma escritora de literatura. 

(C) tanto a moça de Santa Maria quanto Clarice 
têm uma inclinação idolátrica por Chico 
Buarque.  

(D) ele possui três interlocutores, sendo dois 
explícitos: Chico Buarque e a moça de Santa 
Maria. 

(E) a moça de Santa Maria diz se identificar com 
Clarice porque ambas possuem candura. 

 

35 

Sobre o excerto “Achava eu que esta 
inclinação (que é motivo de troça de meus 
amigos) era um pouco de infantilismo meu 
[...]”, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A inversão da posição canônica de sujeito e 
verbo confere ao excerto um maior grau de 
informalidade. 

(B) O termo “troça” é um termo típico da 
variedade informal do português brasileiro, 
sendo a forma feminina do substantivo 
“troço” e possuindo o mesmo significado que 
ele. 

(C) O substantivo “infantilismo” é derivado de um 
adjetivo com o acréscimo do sufixo “-ismo”, 
assim como os substantivos “charlatanismo” 
e “civismo”. 

(D) Os parênteses poderiam ser suprimidos sem 
que isso causasse mudança sintática ou 
semântica ao excerto. 

(E) A oração entre parênteses completa 
sintaticamente o substantivo “inclinação”, 
sendo, portanto, uma oração adjetiva 
restritiva. 

 

36 

Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada NÃO é um vocativo. 

 

(A) “Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi 
uma carta [...]”. 

(B) “Ela, Chico, não entendeu que você não é 
meu ídolo [...]”. 

(C) “Olhe, moça simpática, sua carta é um amor 
[...]”. 

(D) “Mas é só, meu caro amigo.”.  

(E) “Pois se Chico tem candura, e você acha 
que também tenho, você, minha amiguinha, 
é mil vezes mais cândida do que nós.”. 
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37 

Assinale a alternativa em que o advérbio em 
destaque atua como um intensificador. 

 

(A) “[...] eu escrevo exatamente como ela 
sente.”. 

(B) “[...] ser ele altamente gostável [...]”.  

(C) “Inclusive fico simplesmente feliz em ouvir 
[...]”. 

(D) “[...] a razão é justamente conforme suas 
palavras [...]”. 

(E) “Texto publicado originalmente no Jornal do 
Brasil [...]”. 

 

38 

Qual é a figura de linguagem presente nos 
excertos “Inclusive fico simplesmente feliz 
em ouvir quinhentas vezes em seguida ‘A 
banda’ [...]” e “[...] você, minha amiguinha, é 
mil vezes mais cândida do que nós.”? 

 

(A) Hipérbole. 

(B) Eufemismo. 

(C) Metáfora. 

(D) Pleonasmo. 

(E) Gradação. 

 

39 

Assinale a alternativa em que todas as 
propriedades são atributos da redação oficial. 

 

(A) Impessoalidade, concisão, padronização e 
coerência. 

(B) Clareza, eloquência, formalidade e uso da 
norma-padrão da língua portuguesa. 

(C) Objetividade, precisão, expressividade e 
formalidade. 

(D) Padronização, coesão, estilo e objetividade. 

(E) Eloquência, originalidade, uso da norma-
padrão da língua portuguesa e formalidade. 

 

40 

Sobre a utilização dos pronomes de 
tratamento na redação oficial, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Por se referirem à pessoa com quem se fala, 
estabelecem concordância com a segunda 
pessoa gramatical. 

(B) No corpo do texto, pode-se empregá-los em 
sua forma abreviada ou por extenso. 

(C) Está correta a frase: Vossa Senhoria 
designará vosso substituto. 

(D) Quanto aos adjetivos referidos aos 
pronomes de tratamento, o gênero 
gramatical deve concordar com o 
substantivo que compõe a locução (Ex.: 
Vossa Excelência está atarefada). 

(E) O pronome “Sua Excelência” é utilizado para 
se fazer referência direta a alguma 
autoridade. 
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Informática 

41 

Um colega de trabalho necessita fixar pastas 
no Acesso Rápido do Windows 10 e lhe pediu 
ajuda para executar essa operação. Você 
apresentou os passos a ele, sabendo que ele 
fará isso a partir do Windows Explorer. Diante 
do exposto e considerando as alternativas a 
seguir, os passos corretos apresentados por 
você são:  

 

(A) criar um atalho no Desktop e arrastar até a 
pasta Acesso Rápido. 

(B) clicar com o botão direito do mouse sobre a 
pasta e selecionar o comando “Fixar no 
Acesso rápido” do submenu apresentado. 

(C) abrir o terminal do Windows 10, ir até a 
pasta Acesso Rápido e executar o comando: 
md <nome da pasta>. 

(D) clicar com o botão direito sobre o Acesso 
Rápido do Windows Explorer e selecionar o 
comando “Criar pasta” no submenu 
apresentado. 

(E) abrir o Power Shell do Windows 10, ir até o 
atalho de Acesso Rápido e copiar a pasta 
com o conteúdo que se deseja fixar, por 
meio do comando: copy <nome da pasta>. 

 

42 

Você está diante de uma planilha do MS-
Excel do Office 365 e necessita realizar uma 
operação lógica em uma célula qualquer, 
sendo que, se o valor da célula A2 estiver 
entre os números inteiros 3 e 8, a célula em 
que você está operando o cálculo deve 
retornar VERDADEIRO, caso contrário, ela 
deve retornar FALSO. Sabendo disso, 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o uso da função do MS-Excel 
que resolva o cenário aqui apresentado.  

 

(A) =SE(A2>=3  E  A2<=8;  “VERDADEIRO”; 

“FALSO”) 

(B) =SE(A2>=3  E(SE(A2<=8; “VERDADEIRO”); 

“FALSO”)) 

(C) =E(A2>=3;”VERDADEIRO”;  E(A2<=8; 

“FALSO”)) 

(D) =E(A2; ENTRE (3;8);  “VERDADEIRO”; 

”FALSO”) 

(E) =E(A2>=3;A2<=8) 

 

43 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente apenas o nome de softwares 
utilitários compactadores de arquivo. 
 

(A) Winrar, Powershell, GuitHub. 

(B) Ftp, Winrar, Winzip. 

(C) PeaZip, 7-zip, WinZip. 

(D) BraZip, Universal Extractor, Disc Image.  

(E) Commmand Prompt, Winzip, GitHub. 
 

44 

Você está utilizando um arquivo que está 
armazenado no seu Google Drive. Com base 
nesse cenário, é correto afirmar que 

 

(A) é necessário, ao anexar o arquivo 
diretamente do Google drive em um e-mail, 
conceder permissão ao remetente. 

(B) o arquivo pode ser aberto diretamente no 
office 365 on-line. 

(C) é necessário realizar o download do arquivo 
para dar permissão a um e-mail remetente. 

(D) o arquivo não pode ser aberto por outra 
pessoa sem uma chave de acesso enviada 
por e-mail. 

(E) apenas arquivos em ‘.pdf’ podem ser 
compartilhados pelo Google Drive.  

 

45 

Seu gerente lhe pediu para comprar alguns 
computadores para o seu departamento. 
Quando foi lhe passada a especificação dos 
computadores, veio a informação de que eles 
deveriam ter CPU “multicore”. Nesse caso, 
considerando os processadores (CPU) 
multicore, para comprar os computadores, 
você deve saber que 
 

(A) um dos núcleos de um processador 
multicore é relativo à placa de vídeo, pois o 
computador não fará mais uso dessa placa. 

(B) um processador multicore é composto de um 
único chip com diversos processadores. 

(C) multicore significa que a placa mãe contém 
diversos slots para diferentes núcleos do 
processador.  

(D) um processador multicore é composto de um 
único processador com diversos chips. 

(E) o uso de processadores multicore aumenta o 
desempenho do computador por meio do 
aumento da frequência do clock do 
processador. 
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Noções de Administração 

46 

Quais são os níveis de desdobramento 
existentes para a elaboração dos planos de 
classificação de documentos arquivísticos 
que dizem respeito ao princípio da 
proveniência e que são a base de todo 
trabalho de classificação em arquivos? 

 

(A) Contexto do documento e nível relevante. 

(B) Dimensão dos arquivos e versão atual. 

(C) Visão preventiva e arquivo legalizado. 

(D) Respeito aos fundos e ordem original. 

(E) Fonte primordial e grau de clareza. 

 

47 

Assinale a alternativa que apresenta as 
funções básicas da comunicação dentro de 
um grupo ou de uma organização. 

 

(A) Interação, liberdade, independência social e 
proatividade. 

(B) Controle, motivação, expressão emocional e 
informação. 

(C) Autonomia, incentivo, relações pessoais e 
organicidade. 

(D) Hierarquia, prioridades, orientação atual e 
estruturação.  

(E) Poder, autoridade e ação organizacional e 
integratividade. 

 

48 

No âmbito da ética aplicada, assinale a 
alternativa que apresenta o conceito de ética 
que faz as considerações éticas sobre a 
gestão ou a direção dos negócios e das 
empresas. 

 

(A) Ética econômica. 

(B) Ética democrática. 

(C) Ética educacional. 

(D) Ética ecológica. 

(E) Ética empresarial. 

 

49 

Assinale a alternativa que apresenta alguns 
dos aspectos de um atendimento ao público 
com qualidade. 

 

(A) Profissionalismo, respeito e conhecimento 
da estrutura organizacional. 

(B) Personalismo, costume e aprendizagem 
organizacional. 

(C) Pragmatismo, hábito e comportamento 
organizacional. 

(D) Popularidade, camaradagem e leitura 
ambiental. 

(E) Prestabilidade, companheirismo e atitude 
socioambiental. 

 

50 

Em qual categoria de papéis do 
administrador estão incluídos os papeis de 
figura de proa, líder e ligação? 

 

(A) Categoria de papéis de processamento. 

(B) Categoria de papéis de informação. 

(C) Categoria de papéis interpessoais. 

(D) Categoria de papéis controladores. 

(E) Categoria de papéis de monitor. 

 

51 

Dentre as necessidades que definem a 
importância do planejamento, assinale a 
alternativa que apresenta o tipo de 
necessidade que se relaciona à sazonalidade. 

 

(A) Coordenação de eventos e recursos. 

(B) Decisões que constroem o futuro. 

(C) Vontade de interferir no futuro. 

(D) Predeterminação de eventos. 

(E) Eventos futuros conhecidos. 
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52 

Assinale a alternativa que apresenta um 
conceito de administração de pessoas. 

 

(A) Administração de pessoas é um processo de 
assegurar a empregabilidade.  

(B) Administração de pessoas é um processo de 
manutenção dos empregados. 

(C) Administração de pessoas é um processo de 
preservação de uma boa remuneração. 

(D) Administração de pessoas é um processo de 
incrementação dos postos de trabalho. 

(E) Administração de pessoas é um processo de 
regularização trabalhista. 

 

53 

Qual é o sistema de administração de 
recursos materiais que focaliza a demanda 
efetiva? 

 

(A) Sistema funcional de compras. 

(B) Sistema de registro de preço. 

(C) Sistema just-in-time/Kanban. 

(D) Sistema multifontes de estoque. 

(E) Sistema tradicional de abastecimento. 

 

54 

Quais são os conjuntos de habilidades-chave 
de que os gerentes de projetos necessitam e 
que formam o triângulo de talentos? 

 

(A) Gerenciamento de competências técnicas, 
coordenação e gerenciamento operacional e 
integrativo. 

(B) Gerenciamento de recursos técnicos, 
conhecimentos e gerenciamento detalhado 
do projeto. 

(C) Gerenciamento de aquisições técnicas, 
dominância e gerenciamento ampliado e 
global. 

(D) Gerenciamento de projetos técnicos, 
liderança e gerenciamento estratégico e de 
negócios. 

(E) Gerenciamento de qualidade técnica, 
proatividade e gerenciamento pessoal e 
coletivo. 

 

55 

No contexto da gestão estratégica, é 
necessária a montagem de uma equipe para a 
elaboração do planejamento estratégico. Para 
participar dessa equipe, exigem-se dois tipos 
de pessoas que formarão duas coalizões 
importantes para o sucesso do planejamento 
estratégico. Quais são essas coalizões?   

 

(A) Coalizão Dominante Formal (CDF) e 
Coalizão Dominante Informal (CDI). 

(B) Coalizão Influenciadora Geral (CIG) e 
Coalizão Influenciadora Parcial (CIP). 

(C) Coalizão Estratégica Global (CEG) e 
Coalizão Estratégica Divisional (CED). 

(D) Coalizão Sustentável Principal (CSP) e 
Coalizão Sustentável Acessória (CSA). 

(E) Coalizão Propulsora Inicial (CPI) e Coalizão 
Propulsora Final (CPF). 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

56 

Em determinado ano, o mês de setembro terá 
4 domingos e 5 sábados. Juliana precisa 
agendar uma reunião no mês de outubro 
desse ano e seu chefe só pode participar 
dessa reunião se ela cair em uma quinta-feira 
e na segunda quinzena. Dessa forma, as 
possibilidades de datas para essa reunião 
serão 

 

(A) 17 ou 24. 

(B) 18 ou 25. 

(C) 19 ou 26. 

(D) 20 ou 27. 

(E) 21 ou 28. 

 

57 

Bruno, Caio e Felipe foram convidados a 
participar da venda de uma “Ação entre 
Amigos”. Alguns números de um bloco já 
estavam vendidos, mas eles não verificaram 
quantos ainda restavam.              Bruno então 

fez a seguinte proposta: “Eu vendo 
1

4
 dos 

números, Caio vende 
1

3
 do que restar e, 

finalmente, Felipe vende os números 
restantes”. Felipe retrucou: “Não é justo! Eu 

vendo 
1

3
 dos números, Bruno vende a 

metade do que restar e, finalmente, Caio 
vende os números restantes”. Nessas 
condições, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Na proposta de Felipe, todos venderão a 
mesma quantidade de números. 

II. Na proposta de Felipe, Bruno venderá 
mais números do que Caio. 

III. Na proposta de Bruno, Felipe venderá o 
dobro de números vendidos por Caio. 

IV. Na proposta de Bruno, ele e Caio 
venderão a mesma quantidade de 
números. 

 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas III e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

58 

Quatro funcionários, Adão, Beto, César e 
Davi, não necessariamente nessa ordem, 
atuam como promotor, assistente de 
promotor, procurador e subprocurador. 
Esses funcionários atuam no Ministério 
Público em andares diferentes do prédio: 1º 
andar, 2º andar, 3º andar e 4º andar, não 
necessariamente na ordem em que os nomes 
foram apresentados. Sabe-se que: 

 

• César atua como promotor, mas não no 3º 
andar e nem no 4º andar; 

• Beto atua como procurador no 3º andar; 

• Davi não atua no 1º andar e não atua como 
assistente de promotor; 

• O funcionário que atua como assistente de 
promotor atua no 1º andar. 
 

Nessas condições, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Davi atua como subprocurador no 4º andar. 

(B) Adão atua como subprocurador no 2º andar. 

(C) César atua no 1º andar.  

(D) Davi atua no 2º andar. 

(E) Adão atua no 4º andar. 
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59 

O chefe de um dos setores do Ministério 
Público decidiu realizar uma pesquisa de 
opinião quanto a três qualidades de seus 
servidores necessárias para o bom 
atendimento ao público: Cordialidade (C), 
Discrição (D) e Eficiência (E). Após a 
pesquisa com 200 pessoas atendidas 
durante uma semana, ele divulgou o 
resultado, conforme o quadro a seguir. 
Todavia o número de pessoas que opinaram 
quanto à qualidade Eficiência ficou ilegível e 
está representado pela letra x. 

 

Qualidade Número de pessoas 

C 171 

D 164 

E X 

C e D 141 

C e E 123 

D e E 107 

C, D e E  98 

 

Nessas condições, o valor de x é 

 

(A) 140. 

(B) 138. 

(C) 136. 

(D) 135. 

(E) 134. 

 

60 

Indique o valor lógico (V ou F) de cada uma 
das proposições a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 

(   ) 
2(2%) 4%=  e 20%  de 20%  é 4%  

(   ) Se todo número primo é ímpar, então 1413 é 

primo. 

(   ) 
1 1

( : ) 1
2 3

  ou 
1 2

4 3
  

 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – V.  

(E) V – V – F. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2021 

M2627001N 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO QUADRO DE 
PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SERVIÇOS AUXILIARES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

 

 

Nível 

MÉDIO 

 
Turno 

MANHÃ 
 

PROVA 

02 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com sessenta questões objetivas, 
você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas. 

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na 
eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.  

✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser 

preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido, 
juntamente com este Caderno de Questões, ao fiscal na saída, 
devidamente preenchido e assinado. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas. 

✓ O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva 
e deixar definitivamente o local de realização das provas somente após 
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém 
NÃO poderá, em momento algum, levar consigo o Caderno de 
Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 
assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 

 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
após publicação em Diário Oficial do Ministério Público do Rio Grande do 
Sul. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Noções de Direito e Legislação 

1 

Conforme o Código de Processo Penal, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) Decretada a prisão preventiva, deverá o 
órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 
cento e oitenta dias, mediante decisão 
fundamentada, de ofício, sob pena de 
tornar a prisão ilegal.  

(   ) Se o réu não for encontrado, será citado 
por edital, com o prazo de quinze dias.  

(   ) Na instrução do procedimento comum 
ordinário, poderão ser inquiridas até 
cinco testemunhas arroladas pela 
acusação e cinco pela defesa.  

(   ) A apelação da sentença absolutória não 
impedirá que o réu seja posto 
imediatamente em liberdade.  

 

(A) F – F – V – F. 

(B) F – F – V – V. 

(C) F – V – F – V. 

(D) V – V – F – F. 

(E) V – F – F – V. 

 

2 

Conforme a Constituição Federal, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) A soberania e o pluralismo político 
constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. 

(   ) Todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente. 

(   ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação policial. 

(   ) No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se 
houver dano. 

 

(A) F – V – F – V. 

(B) F – V – V – F. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – F – V – F. 

(E) V – F – V – V. 
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3 

Em relação à Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul (Lei 
Estadual nº 7.669/1982), assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) As atividades no âmbito do Ministério 
Público, por sua essencialidade, serão 
ininterruptas, funcionando em plantão 
permanente nos dias em que não houver 
expediente normal, sendo facultadas férias 
coletivas no mês de janeiro.   

(B) Os recursos correspondentes às suas 
dotações orçamentárias próprias e globais, 
compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 
vinte de cada mês, sem vinculação a 
qualquer tipo de despesa. 

(C) O Colégio de Procuradores de Justiça e a 
Corregedoria-Geral são Órgãos Auxiliares do 
Ministério Público. 

(D) Nos impedimentos e suspeições, a função 
de Procurador-Geral de Justiça será 
exercida, interinamente, pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público. 

(E) Excedendo de vinte e cinco o número de 
Procuradores de Justiça, o Colégio de 
Procuradores funcionará em Órgão Especial. 

 

4 

A respeito da improbidade administrativa, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

(B) Frustrar a licitude de concurso público 
caracteriza ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário.  

(C) A nomeação do agente público fica 
condicionada à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no 
serviço de pessoal competente. 

(D) Será punido com a pena de exoneração, a 
bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público 
que se recusar a prestar declaração dos 
bens, dentro do prazo determinado, ou que a 
prestar falsa. 

(E) A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam após 
decisão proferida por órgão judicial 
colegiado.  
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5 

A respeito da Ordem de Serviço nº 06/2015, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) A publicação de atos relativos a 
informações com restrição de acesso 
limitar-se-á aos seus respectivos 
números, datas de expedição e ementas, 
redigidas de modo a não comprometer a 
restrição de acesso estabelecida. 

(   ) A classificação de acesso está 
relacionada com o conteúdo da 
informação indicado pelo assunto e 
deverá ser realizada no mesmo momento 
da classificação deste no Sistema. 

(   ) A classificação automática não elimina 
necessidade de análise, adequação e 
possibilidade de classificação de acesso 
de forma manual. 

 

(A) F – V – F. 

(B) F – V – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – V. 

 

6 

Sobre os variados temas de Direito 
Administrativo, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I.  De acordo com as regras de organização 
administrativa, o INSS e o IBAMA são 
autarquias federais que integram a 
administração direta da União. 

II.  Os atos administrativos possuem cinco 
elementos, quais sejam: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. 

III. A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial. 

IV. Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993, 
tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, II e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

7 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Enzo, servidor público efetivo ocupante do 
cargo de Técnico do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul, no interesse do 
serviço, passará a ter exercício em nova 
sede, com mudança de domicílio em caráter 
permanente. Nesse caso, de acordo com a 
Lei Complementar Estadual n° 10.098/1994, 
Enzo fará jus à ajuda de custo, a                                       
qual não poderá exceder a importância 
correspondente a 

 

(A) um mês de remuneração. 

(B) dois meses de remuneração. 

(C) três meses de remuneração. 

(D) quatro meses de remuneração. 

(E) seis meses de remuneração. 
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8 

Considerando as disposições constitucionais 
acerca do Ministério Público, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

(B) São princípios institucionais do Ministério 
Público: a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

(C) A destituição do Procurador-Geral da 
República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado 
Federal. 

(D) Após três anos de efetivo exercício, os 
membros do Ministério Público adquirem 
vitaliciedade.   

(E) As funções do Ministério Público só podem 
ser exercidas por integrantes da carreira, 
que deverão residir na comarca da 
respectiva lotação, salvo autorização do 
chefe da instituição. 

 

9 

Considerando o Código Civil e a Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade 
da lei brasileira, quando admitida, se inicia 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente 
publicada. 

(B) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
revoga a lei anterior. 

(C) O nome da pessoa não pode ser empregado 
por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao 
desprezo público, salvo quando não haja 
intenção difamatória. 

(D) Quando a lei dispuser que determinado ato é 
anulável, sem estabelecer prazo para 
pleitear-se a anulação, será este de dois 
anos, a contar da data da conclusão do ato. 

(E) Os prazos de prescrição podem ser 
alterados por acordo das partes. 

 

10 

No que se refere ao Código Penal, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) Quando o agente, mediante mais de uma 
ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a 
mais grave das penas cabíveis ou, se 
iguais, somente uma delas, mas 
aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto até metade.  

(   ) No caso de morte do ofendido ou de ter 
sido declarado ausente por decisão 
judicial, o direito de oferecer queixa ou 
de prosseguir na ação passa ao cônjuge, 
ascendente, descendente ou irmão.  

(   ) A prescrição depois de transitar em 
julgado a sentença condenatória regula-
se pela pena aplicada e verifica-se nos 
prazos fixados no artigo 109 do Código 
Penal, os quais se aumentam de um 
sexto, se o condenado é reincidente.   

 

(A) F – V – F. 

(B) F – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – F – V. 
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11 

Analise o seguinte caso hipotético: 

José, cidadão, residente e domiciliado em 
Gramado/RS, submeteu à apreciação da 
Promotoria de Justiça da comarca notícia de 
fato acerca da suposta prática de nepotismo 
na Câmara Municipal, em específico no 
Gabinete do Vereador Aparecido. Levantadas 
as informações preliminares, a notícia de fato 
foi arquivada, tendo em vista que o fato 
narrado já foi objeto de investigação recente, 
na qual restou concluída por não existirem 
indícios da prática de nepotismo no Gabinete 
do referido Vereador.   Diante desse cenário, 
conforme o Provimento nº 71/2017 – PGJ, 
José deverá ser cientificado da decisão de 
arquivamento, preferencialmente por meio 
eletrônico, cabendo recurso no prazo de  

 

(A) cinco dias. 

(B) dez dias. 

(C) quinze dias. 

(D) vinte dias. 

(E) trinta dias. 

 

12 

Considerando as seguintes afirmações 
acerca do Código de Processo Penal, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I.  A representação será irretratável, depois 
de oferecida a denúncia. 

II.  Se a vítima, ou seu representante legal, 
não concordar com o arquivamento do 
inquérito policial, poderá, no prazo de 
trinta dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à 
revisão da instância competente do 
órgão ministerial, conforme dispuser a 
respectiva lei orgânica. 

III. O descumprimento do acordo de não 
persecução penal pelo investigado não 
poderá ser utilizado pelo Ministério 
Público como justificativa para o eventual 
não oferecimento de suspensão 
condicional do processo. 

IV. Cumprido integralmente o acordo de não 
persecução penal, o juízo competente 
reconhecerá a atipicidade da conduta. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, II e III. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

13 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Vilma foi presa em flagrante por tentativa de 
homicídio contra Alice, sua inimiga mortal. 
De acordo com o Código Penal, nesse caso, 
pune-se a tentativa de homicídio com a pena 
correspondente à do crime consumado, 
diminuída  

 

(A) da metade. 

(B) de um sexto. 

(C) de um terço.  

(D) de um sexto a um terço. 

(E) de um a dois terços. 
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Examine as seguintes situações hipotéticas: 

1. Jaime, delegado de polícia, em razão de 
seu cargo, apropriou-se de joias e metais 
preciosos que estavam apreendidos no 
depósito da delegacia. 

2. Lívia, auditora fiscal, para não autuar 
determinada empresa por irregularidades 
tributárias, exigiu de seu sócio proprietário 
a entrega de dinheiro.   

Conforme o Código Penal, Jaime e Lívia 
responderão, respectivamente, pelos crimes 
de 

 

(A) apropriação indébita e corrupção passiva.  

(B) apropriação indébita e concussão.  

(C) prevaricação e corrupção ativa.  

(D) peculato e concussão.  

(E) peculato e corrupção passiva.  

 

15 

Referente ao Código Penal, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Quanto ao tempo e ao lugar do crime, o 
Código Penal adotou a teoria da ubiquidade.  

(B) O crime impossível constitui causa de 
exclusão da culpabilidade.  

(C) Os menores de dezoito anos são 
penalmente imputáveis, ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial. 

(D) Se a participação for de menor importância, 
a pena pode ser diminuída de um sexto a 
dois terços. 

(E) O tempo de cumprimento das penas 
privativas de liberdade não pode ser superior 
a quarenta anos. 

 

16 

Assinale a alternativa correta segundo o 
Código de Processo Civil.  

 

(A) As partes têm o direito de obter em prazo 
razoável a solução integral do mérito, exceto 
quanto à atividade satisfativa. 

(B) O Ministério Público será intimado para, no 
prazo de quinze dias, intervir como fiscal da 
ordem jurídica nas hipóteses previstas em 
lei. 

(C) A participação da Fazenda Pública configura 
hipótese de intervenção do Ministério 
Público. 

(D) No chamamento ao processo, a citação 
daqueles que devam figurar em litisconsórcio 
passivo será requerida pelo réu na 
contestação e deve ser promovida no prazo 
de quinze dias, sob pena de ficar sem efeito 
o chamamento. 

(E) Indeferida a petição inicial, o autor poderá 
apelar, facultado ao juiz, no prazo de cinco 
dias, retratar-se. 

 

17 

Em relação ao Processo Penal, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) Segundo o princípio da presunção de 
inocência, ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória. 

(B) O direito ao silêncio, previsto na Carta 
Magna como direito de permanecer calado, 
apresenta-se apenas como uma das várias 
decorrências do nemo tenetur se detegere, 
segundo o qual ninguém é obrigado a 
produzir prova contra si mesmo. 

(C) A queixa contra qualquer dos autores do 
crime obrigará ao processo de todos, e a 
autoridade policial velará pela sua 
indivisibilidade. 

(D) A autoridade policial não poderá mandar 
arquivar autos de inquérito. 

(E) Nos atestados de antecedentes que lhe 
forem solicitados, a autoridade policial não 
poderá mencionar quaisquer anotações 
referentes à instauração de inquérito contra 
os requerentes. 
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No tocante aos Juizados Especiais Criminais 
(Lei Federal nº 9.099/1995), assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) O processo perante o Juizado Especial 
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, objetivando, 
sempre que possível, a reparação dos danos 
sofridos pela vítima e a aplicação de pena 
não privativa de liberdade. 

(B) Consideram-se infrações penais de menor 
potencial ofensivo as contravenções penais 
e os crimes a que a lei comine pena máxima 
não superior a dois anos, cumulada ou não 
com multa. 

(C) Serão objeto de registro escrito 
exclusivamente os atos havidos por 
essenciais. 

(D) Da decisão de rejeição da denúncia ou 
queixa caberá recurso em sentido estrito, 
que poderá ser julgado por turma composta 
de três Juízes em exercício no primeiro grau 
de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

(E) Os embargos de declaração serão opostos 
por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 
dias, contados da ciência da decisão. 

 

19 

À luz do Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A ação fundada em direito pessoal ou em 
direito real sobre bens móveis será proposta, 
em regra, no foro de domicílio do réu. 

(B) Dá-se a continência entre duas ou mais 
ações quando lhes for comum o pedido ou a 
causa de pedir. 

(C) Os atos processuais serão realizados em 
dias úteis, das seis às vinte horas. 

(D) Inexistindo preceito legal ou prazo 
determinado pelo juiz, será de cinco dias o 
prazo para a prática de ato processual a 
cargo da parte. 

(E) A tutela provisória requerida em caráter 
incidental independe do pagamento de 
custas. 

 

20 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Mário, servidor público em estágio probatório 
ocupante do cargo de Técnico do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi 
eleito Deputado Federal. À luz da 
Constituição Federal, Mário  

 

(A) será exonerado do cargo de Técnico, pois 
ainda não goza de estabilidade.  

(B) será afastado do cargo de Técnico, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. 

(C) será afastado do cargo de Técnico, sendo-
lhe vedado optar pela sua remuneração. 

(D) perceberá as vantagens de ambos os 
cargos, desde que haja compatibilidade de 
horários.  

(E) será posto em disponibilidade e seu tempo 
de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões de                  
21 a 33. 

 

COMO DEFINIR OBJETIVOS QUANDO NÃO 
SABEMOS O QUE QUEREMOS 

 

Pilar Jericó - 11 MAI 2021 

 

 Somos estimulados a sonhar, a buscar 
objetivos e a nos orientar em direção ao que 
desejamos. Às vezes, o problema é que não 
sabemos o que queremos. É o que tenho 
observado em muitas pessoas, até em mim 
mesma. A dúvida aparece quando terminamos 
uma etapa, como concluir alguns estudos ou 
finalizar um trabalho. Também surge quando 
estamos cansados de uma determinada 
situação, quando temos de nos reinventar devido 
às circunstâncias ou quando nos deparamos 
com um fracasso ou um contratempo. [...] Um 
pequeno exercício de reflexão pode nos ajudar a 
recuperar sonhos e a definir objetivos que nos 
animem. Vejamos algumas dicas práticas. 

 Primeiro, não devemos confundir nossos 
sonhos com fantasias. Um sonho é um projeto 
que nos anima, como estudar algo novo, 
comprar um carro ou ter um filho. Pode ser mais 
ou menos ambicioso, mas nos impulsiona a nos 
esforçar para conseguir realizá-lo. Já uma 
fantasia é algo que vive em nossa mente, que 
gostamos de imaginar, mas que, no fundo, 
sabemos que nunca vamos dedicar muita 
energia para alcançá-lo. [...] Dar a volta ao 
mundo, viver nas ilhas paradisíacas do Pacífico 
ou se tornar diretor de cinema em Hollywood 
poderiam ser alguns exemplos. Aprender a 
diferenciar os sonhos das fantasias nos faz ser 
honestos conosco mesmos e nos alivia da 
pressão de conseguir estas últimas, das quais, 
insistimos, não necessitamos.  

 [...] Quando não sabemos o que 
queremos ou não temos um sonho claro, 
podemos fazer várias coisas. Por um lado, 
podemos recuperar sonhos do passado como 
forma de inspiração. A adolescência é uma 
época muito frutífera de ideias. Valeria a pena 
lembrar do que gostávamos ou o que nos 
animava. O objetivo não é realizar os sonhos ao 
pé da letra. Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados ou, simplesmente, sejam 
impossíveis de alcançar, como se queríamos ser 
astronautas e agora temos 40 anos. Os velhos 
sonhos atuam como faróis, não são cartas de 
navegação, daí a importância de recuperá-los. 
Retomando o exemplo anterior do astronauta, 
obtemos informações sobre nós mesmos. Com 
esse exercício simples, lembramos que 
gostávamos de aventuras ou de estudar as 
estrelas. Dessa forma, podemos nos matricular 
em um curso de astronomia, comprar um 
telescópio ou acessar os recursos da NASA para 
conhecer mais a respeito. E você, o que gostava 
de fazer quando era mais jovem? O que pode 
extrair daquilo? 

 Outra forma de nos orientarmos é pensar 
naquilo que não queremos. Talvez este exercício 
não seja tão atraente quanto imaginar a si 
mesmo no futuro, mas é um passo válido. O que 
eu quero parar de fazer? Pode ser no âmbito 
pessoal ou profissional, como evitar me irritar por 
alguma coisa, não continuar neste trabalho ou 
manter uma amizade. 

 Quando estamos em uma dúvida 
profunda sobre o que fazer ou quais são nossos 
sonhos, temos outra opção: refletir sobre com 
quem gostaríamos de parecer, mesmo que seja 
um personagem de ficção. Mais uma vez, isso 
funciona como farol, mas volta a nos dar pistas 
sobre nós mesmos. Com este exercício, 
podemos tirar conclusões que nos ajudem a 
aterrissar na realidade e a definir objetivos 
concretos. 

 
Adaptado de: https://brasil.elpais.com/estilo/2021-05-11/como-
definir-objetivos-quando-nao-sabemos-o-que-queremos.html. 
Acesso em: 14 mai. 2021. 
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Sobre os recursos linguísticos utilizados na 
estruturação do texto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Os exemplos fornecidos pela autora têm a 
finalidade de comprovar seus argumentos 
em defesa das vantagens em se ter sonhos 
e objetivos. 

(B) O uso frequente da primeira pessoa do plural 
contribui para o alto grau de formalidade do 
texto. 

(C) As perguntas feitas no texto estabelecem um 
diálogo com o leitor, com o fim de fazê-lo 
refletir e buscar respostas para os 
questionamentos propostos. 

(D) O texto apresenta a seguinte estrutura: 
introdução, em que o tema central é 
contextualizado; desenvolvimento, em que 
são dados argumentos para a defesa da 
tese; conclusão, em que as informações 
principais são retomadas resumidamente. 

(E) O texto é construído majoritariamente por 
períodos simples, com o intuito de tornar a 
leitura mais fluida e de fácil compreensão.  

 

22 

Assinale a alternativa em que os verbos em 
destaque NÃO formam uma locução verbal. 

 

(A) “É o que tenho observado em muitas 
pessoas [...]”. 

(B) “[...] não devemos confundir nossos sonhos 
com fantasias”. 

(C) “Pode ser mais ou menos ambicioso [...]”. 

(D) “Aprender a diferenciar os sonhos das 
fantasias nos faz ser honestos conosco 
mesmos [...]”. 

(E) “Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados [...]”. 

 

23 

Quais são as figuras de linguagem presentes 
nos excertos “Os velhos sonhos atuam como 
faróis [...]” e “[os velhos sonhos] não são 
cartas de navegação [...]”, respectivamente? 

 

(A) Comparação e metáfora. 

(B) Metáfora e comparação. 

(C) Analogia e metonímia. 

(D) Metáfora e símile. 

(E) Símile e comparação. 

 

24 

Assinale a alternativa em que a colocação do 
pronome em destaque pode ser alterada. 

 

(A) “[...] recuperar sonhos e a definir objetivos 
que nos animem.”. 

(B) “[...] quando nos deparamos com um 
fracasso [...]”. 

(C) “Um sonho é um projeto que nos anima [...]”. 

(D) “[...] podemos tirar conclusões que nos 
ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

(E) “Um pequeno exercício de reflexão pode nos 
ajudar [...]”. 

 

25 

Quanto aos elementos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em, “Primeiro, não devemos confundir 
nossos sonhos com fantasias.”, o termo em 
destaque contribui para a ordenação do 
texto. 

(B) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente [...]”, o termo em destaque 
sinaliza um contraste entre sonho e fantasia. 

(C) Em “[...] o problema é que não sabemos o 
que queremos.”, o termo em destaque se 
refere à ação de buscar objetivos, 
mencionada no período anterior, a qual é 
vista pela autora como algo negativo. 

(D) Em “Talvez este exercício não seja tão 
atraente [...]”, o termo em destaque retoma a 
informação “pensar naquilo que não 
queremos”. 

(E) Em “Mais uma vez, isso funciona como farol 
[...]”, o termo em destaque faz referência ao 
excerto “[...] refletir sobre com quem 
gostaríamos de parecer [...]”. 

 

26 

Qual é a relação de sentido estabelecida 
entre os períodos “O objetivo não é realizar 
os sonhos ao pé da letra. Talvez tenham 
ficado um pouco desatualizados ou, 
simplesmente, sejam impossíveis de alcançar 
[...]”? 

 

(A) Condição. 

(B) Explicação. 

(C) Contraste. 

(D) Dúvida. 

(E) Exemplificação. 
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A respeito das seguintes expressões 
destacadas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “Às vezes, o problema é que não 
sabemos o que queremos.”, a expressão em 
destaque é um advérbio de frequência. 

(B) Em “Também surge quando estamos 
cansados de uma determinada situação [...]”, 
a expressão em destaque é uma conjunção 
aditiva. 

(C) Em “Dessa forma, podemos nos matricular 
em um curso de astronomia [...]”, a 
expressão em destaque funciona como um 
advérbio de modo.  

(D) Em “Os velhos sonhos atuam como faróis, 
não são cartas de navegação, daí a 
importância de recuperá-los.”, a expressão 
em destaque atua como uma conjunção 
consecutiva. 

(E) Em “Talvez este exercício não seja tão 
atraente quanto imaginar a si mesmo no 
futuro [...]”, a expressão em destaque tem 
caráter interjetivo. 

 

28 

Sobre “que” e “se” nos excertos a seguir, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “[...] como se queríamos ser astronautas 
[...]”, “se” indica que o sujeito é 
indeterminado. 

(B) Em “[...] ou se tornar diretor de cinema em 
Hollywood [...]”, “se” faz parte de um verbo 
pronominal. 

(C) Em ‘[...] pensar naquilo que não queremos.”, 
“que” é uma partícula de realce. 

(D) Em “[...] definir objetivos que nos animem.”, 
“que” é uma conjunção integrante que 
introduz o complemento de “objetivos”. 

(E) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente [...]”, “que” retoma “fantasia”, 
podendo ser substituído por um pronome 
relativo flexionado no feminino. 

 

29 

Em relação à estrutura e à formação de 
algumas palavras utilizadas no texto, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Os verbos “reinventar”, ”recuperar” e 
“retomando” são formados por composição, 
com o radical “re” significando repetição. 

(B) A palavra “contratempo” é formada a partir 
da junção de um sufixo a um radical. 

(C) Tanto “desatualizados” quanto “impossíveis” 
possuem um prefixo com sentido de 
negação. 

(D) As palavras “simplesmente” e “atraente” são 
formadas por um radical + sufixo “-ente”. 

(E) Na palavra “aterrissar” o prefixo “a” possui 
sentido de negação ou privação, como em 
“anemia” (falta de sangue). 

 

30 

Em qual alternativa o termo “que” é um 
pronome relativo? 

 

(A) “[...] podemos tirar conclusões que nos 
ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

(B) “[...] sabemos que nunca vamos dedicar 
muita energia [...]”. 

(C) “[...] mesmo que seja um personagem de 
ficção.”. 

(D) “O que pode extrair daquilo?”. 

(E) “[...] lembramos que gostávamos de 
aventuras [...]”. 
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Sobre a utilização da vírgula nos seguintes 
excertos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “Pode ser mais ou menos ambicioso, 
mas nos impulsiona [...]”, a vírgula separa 
uma oração principal de uma oração 
subordinada. 

(B) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente, que gostamos de imaginar 
[...]”, a vírgula poderia ser omitida sem que 
isso causasse prejuízo sintático ao excerto. 

(C) Em “Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados ou, simplesmente, sejam 
impossíveis de alcançar [...]”, o uso das 
vírgulas é obrigatório. 

(D) Em “Somos estimulados a sonhar, a buscar 
objetivos [...]”, a vírgula separa duas orações 
de mesmo estatuto sintático. 

(E) Em “[...] nos alivia da pressão de conseguir 
estas últimas, das quais [...] não 
necessitamos.”, a vírgula indica que a 
oração adjetiva é restritiva, não explicativa. 

 

32 

Assinale a alternativa em que a palavra entre 
parênteses NÃO substitui adequadamente 
aquela em destaque. 

 

(A) “[...] nunca vamos dedicar muita energia 
para alcançá-lo.” (gastar). 

(B) “A adolescência é uma época muito frutífera 
de ideias.” (rica). 

(C) “Pode ser no âmbito pessoal ou profissional 
[...]” (plano). 

(D) “[...] imaginar a si mesmo no futuro [...]” 
(próprio). 

(E) “Vejamos algumas dicas práticas.” (boas). 

 

33 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) a dúvida sobre o que se quer surge nos 
momentos em que as pessoas não 
conseguem discernir sonhos de fantasias. 

(B) seu propósito principal é discutir os motivos 
pelos quais as pessoas têm dificuldade em 
definir objetivos. 

(C) a constatação de que as pessoas não 
sabem o que querem é resultado de uma 
pesquisa acadêmica feita pela autora. 

(D) uma forma de definir um objetivo é recuperar 
um sonho da adolescência e buscar realizá-
lo como ele foi concebido originalmente. 

(E) no processo de definição de objetivos, 
pensar sobre o que não se quer é tão útil 
quanto pensar sobre que se quer. 
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O texto a seguir refere-se às questões de                    
34 a 38. 

 

Oi, Chico! 

Clarice Lispector 

 

 Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi 
uma carta de uma cidade do Rio Grande do Sul, 
Santa Maria, a respeito de você e de mim? É o 
seguinte: a moça me lê num jornal de Porto 
Alegre. E, muito jovem, diz que sente grande 
afinidade comigo, que eu escrevo exatamente 
como ela sente. Mas que sua maior afinidade 
comigo vem do fato de eu ter escrito sobre você, 
Chico. Diz: "Eu, como você, tenho uma 
inclinação enorme por ele. Achava eu que esta 
inclinação (que é motivo de troça de meus 
amigos) era um pouco de infantilismo meu, 
talvez uma regressão à infância, mas lendo seus 
bilhetes descobri que não, que a razão é 
justamente conforme suas palavras: ser ele 
altamente gostável e possuir candura. Você 
também tem candura, que se percebe ao ler uma 
só linha sua." Ela, Chico, não entendeu que você 
não é meu ídolo; eu não tenho ídolos. Você para 
mim é um rapaz de ouro, cheio de talento e 
bondade. Inclusive fico simplesmente feliz em 
ouvir quinhentas vezes em seguida "A banda", e 
um dia desse dancei com um de meus filhos. 
Mas é só, meu caro amigo. [...] Olhe, moça 
simpática, sua carta é um amor, e tenho certeza 
de que Chico ia gostar de você, é impossível 
não. Pois se Chico tem candura, e você acha 
que também tenho, você, minha amiguinha, é mil 
vezes mais cândida do que nós. Mando-lhe um 
beijo e tenho certeza de que Chico lhe manda 
outro beijo ― não, não desmaie. [...] 

 
(Texto publicado originalmente no Jornal do Brasil, de 23/03/1968 
e, posteriormente, no livro Todas as crônicas, de 2018.  

Adaptado de:  https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/15396/oi-
chico). Acesso em: 14 ma. 2021.) 

 

 

34 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) ele pertence ao gênero carta do leitor, uma 
vez que a moça de Santa Maria é leitora de 
Clarice Lispector e escreve uma carta para 
ela. 

(B) nele predomina a função referencial da 
linguagem, centrada no assunto, como pode 
ser comprovado pelo fato de ter sido 
produzido por uma escritora de literatura. 

(C) tanto a moça de Santa Maria quanto Clarice 
têm uma inclinação idolátrica por Chico 
Buarque.  

(D) ele possui três interlocutores, sendo dois 
explícitos: Chico Buarque e a moça de Santa 
Maria. 

(E) a moça de Santa Maria diz se identificar com 
Clarice porque ambas possuem candura. 

 

35 

Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada NÃO é um vocativo. 

 

(A) “Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi 
uma carta [...]”. 

(B) “Ela, Chico, não entendeu que você não é 
meu ídolo [...]”. 

(C) “Olhe, moça simpática, sua carta é um amor 
[...]”. 

(D) “Mas é só, meu caro amigo.”.  

(E) “Pois se Chico tem candura, e você acha 
que também tenho, você, minha amiguinha, 
é mil vezes mais cândida do que nós.”. 

 

36 

Assinale a alternativa em que o advérbio em 
destaque atua como um intensificador. 

 

(A) “[...] eu escrevo exatamente como ela 
sente.”. 

(B) “[...] ser ele altamente gostável [...]”.  

(C) “Inclusive fico simplesmente feliz em ouvir 
[...]”. 

(D) “[...] a razão é justamente conforme suas 
palavras [...]”. 

(E) “Texto publicado originalmente no Jornal do 
Brasil [...]”. 

 

37 

Qual é a figura de linguagem presente nos 
excertos “Inclusive fico simplesmente feliz 
em ouvir quinhentas vezes em seguida ‘A 
banda’ [...]” e “[...] você, minha amiguinha, é 
mil vezes mais cândida do que nós.”? 

 

(A) Hipérbole. 

(B) Eufemismo. 

(C) Metáfora. 

(D) Pleonasmo. 

(E) Gradação. 

 



Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul  INSTITUTO AOCP 

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  Tipo  02 – Página 14 

 

38 

Sobre o excerto “Achava eu que esta 
inclinação (que é motivo de troça de meus 
amigos) era um pouco de infantilismo meu 
[...]”, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A inversão da posição canônica de sujeito e 
verbo confere ao excerto um maior grau de 
informalidade. 

(B) O termo “troça” é um termo típico da 
variedade informal do português brasileiro, 
sendo a forma feminina do substantivo 
“troço” e possuindo o mesmo significado que 
ele. 

(C) O substantivo “infantilismo” é derivado de um 
adjetivo com o acréscimo do sufixo “-ismo”, 
assim como os substantivos “charlatanismo” 
e “civismo”. 

(D) Os parênteses poderiam ser suprimidos sem 
que isso causasse mudança sintática ou 
semântica ao excerto. 

(E) A oração entre parênteses completa 
sintaticamente o substantivo “inclinação”, 
sendo, portanto, uma oração adjetiva 
restritiva. 

 

39 

Sobre a utilização dos pronomes de 
tratamento na redação oficial, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Por se referirem à pessoa com quem se fala, 
estabelecem concordância com a segunda 
pessoa gramatical. 

(B) No corpo do texto, pode-se empregá-los em 
sua forma abreviada ou por extenso. 

(C) Está correta a frase: Vossa Senhoria 
designará vosso substituto. 

(D) Quanto aos adjetivos referidos aos 
pronomes de tratamento, o gênero 
gramatical deve concordar com o 
substantivo que compõe a locução (Ex.: 
Vossa Excelência está atarefada). 

(E) O pronome “Sua Excelência” é utilizado para 
se fazer referência direta a alguma 
autoridade. 

 

40 

Assinale a alternativa em que todas as 
propriedades são atributos da redação oficial. 

 

(A) Impessoalidade, concisão, padronização e 
coerência. 

(B) Clareza, eloquência, formalidade e uso da 
norma-padrão da língua portuguesa. 

(C) Objetividade, precisão, expressividade e 
formalidade. 

(D) Padronização, coesão, estilo e objetividade. 

(E) Eloquência, originalidade, uso da norma-
padrão da língua portuguesa e formalidade. 
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Informática 

41 

Você está diante de uma planilha do MS-
Excel do Office 365 e necessita realizar uma 
operação lógica em uma célula qualquer, 
sendo que, se o valor da célula A2 estiver 
entre os números inteiros 3 e 8, a célula em 
que você está operando o cálculo deve 
retornar VERDADEIRO, caso contrário, ela 
deve retornar FALSO. Sabendo disso, 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o uso da função do MS-Excel 
que resolva o cenário aqui apresentado.  

 

(A) =SE(A2>=3  E  A2<=8;  “VERDADEIRO”; 

“FALSO”) 

(B) =SE(A2>=3  E(SE(A2<=8; “VERDADEIRO”); 

“FALSO”)) 

(C) =E(A2>=3;”VERDADEIRO”;  E(A2<=8; 

“FALSO”)) 

(D) =E(A2; ENTRE (3;8);  “VERDADEIRO”; 

”FALSO”) 

(E) =E(A2>=3;A2<=8) 

 

42 

Um colega de trabalho necessita fixar pastas 
no Acesso Rápido do Windows 10 e lhe pediu 
ajuda para executar essa operação. Você 
apresentou os passos a ele, sabendo que ele 
fará isso a partir do Windows Explorer. Diante 
do exposto e considerando as alternativas a 
seguir, os passos corretos apresentados por 
você são:  

 

(A) criar um atalho no Desktop e arrastar até a 
pasta Acesso Rápido. 

(B) clicar com o botão direito do mouse sobre a 
pasta e selecionar o comando “Fixar no 
Acesso rápido” do submenu apresentado. 

(C) abrir o terminal do Windows 10, ir até a 
pasta Acesso Rápido e executar o comando: 
md <nome da pasta>. 

(D) clicar com o botão direito sobre o Acesso 
Rápido do Windows Explorer e selecionar o 
comando “Criar pasta” no submenu 
apresentado. 

(E) abrir o Power Shell do Windows 10, ir até o 
atalho de Acesso Rápido e copiar a pasta 
com o conteúdo que se deseja fixar, por 
meio do comando: copy <nome da pasta>. 

 

43 

Você está utilizando um arquivo que está 
armazenado no seu Google Drive. Com base 
nesse cenário, é correto afirmar que 

 

(A) é necessário, ao anexar o arquivo 
diretamente do Google drive em um e-mail, 
conceder permissão ao remetente. 

(B) o arquivo pode ser aberto diretamente no 
office 365 on-line. 

(C) é necessário realizar o download do arquivo 
para dar permissão a um e-mail remetente. 

(D) o arquivo não pode ser aberto por outra 
pessoa sem uma chave de acesso enviada 
por e-mail. 

(E) apenas arquivos em ‘.pdf’ podem ser 
compartilhados pelo Google Drive.  

 

44 

Seu gerente lhe pediu para comprar alguns 
computadores para o seu departamento. 
Quando foi lhe passada a especificação dos 
computadores, veio a informação de que eles 
deveriam ter CPU “multicore”. Nesse caso, 
considerando os processadores (CPU) 
multicore, para comprar os computadores, 
você deve saber que 
 

(A) um dos núcleos de um processador 
multicore é relativo à placa de vídeo, pois o 
computador não fará mais uso dessa placa. 

(B) um processador multicore é composto de um 
único chip com diversos processadores. 

(C) multicore significa que a placa mãe contém 
diversos slots para diferentes núcleos do 
processador.  

(D) um processador multicore é composto de um 
único processador com diversos chips. 

(E) o uso de processadores multicore aumenta o 
desempenho do computador por meio do 
aumento da frequência do clock do 
processador. 

 

45 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente apenas o nome de softwares 
utilitários compactadores de arquivo. 
 

(A) Winrar, Powershell, GuitHub. 

(B) Ftp, Winrar, Winzip. 

(C) PeaZip, 7-zip, WinZip. 

(D) BraZip, Universal Extractor, Disc Image.  

(E) Commmand Prompt, Winzip, GitHub. 
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Noções de Administração 

46 

Quais são os conjuntos de habilidades-chave 
de que os gerentes de projetos necessitam e 
que formam o triângulo de talentos? 

 

(A) Gerenciamento de competências técnicas, 
coordenação e gerenciamento operacional e 
integrativo. 

(B) Gerenciamento de recursos técnicos, 
conhecimentos e gerenciamento detalhado 
do projeto. 

(C) Gerenciamento de aquisições técnicas, 
dominância e gerenciamento ampliado e 
global. 

(D) Gerenciamento de projetos técnicos, 
liderança e gerenciamento estratégico e de 
negócios. 

(E) Gerenciamento de qualidade técnica, 
proatividade e gerenciamento pessoal e 
coletivo. 

 

47 

Em qual categoria de papéis do 
administrador estão incluídos os papeis de 
figura de proa, líder e ligação? 

 

(A) Categoria de papéis de processamento. 

(B) Categoria de papéis de informação. 

(C) Categoria de papéis interpessoais. 

(D) Categoria de papéis controladores. 

(E) Categoria de papéis de monitor. 

 

48 

Quais são os níveis de desdobramento 
existentes para a elaboração dos planos de 
classificação de documentos arquivísticos 
que dizem respeito ao princípio da 
proveniência e que são a base de todo 
trabalho de classificação em arquivos? 

 

(A) Contexto do documento e nível relevante. 

(B) Dimensão dos arquivos e versão atual. 

(C) Visão preventiva e arquivo legalizado. 

(D) Respeito aos fundos e ordem original. 

(E) Fonte primordial e grau de clareza. 

 

49 

Dentre as necessidades que definem a 
importância do planejamento, assinale a 
alternativa que apresenta o tipo de 
necessidade que se relaciona à sazonalidade. 

 

(A) Coordenação de eventos e recursos. 

(B) Decisões que constroem o futuro. 

(C) Vontade de interferir no futuro. 

(D) Predeterminação de eventos. 

(E) Eventos futuros conhecidos. 

 

50 

Assinale a alternativa que apresenta um 
conceito de administração de pessoas. 

 

(A) Administração de pessoas é um processo de 
assegurar a empregabilidade.  

(B) Administração de pessoas é um processo de 
manutenção dos empregados. 

(C) Administração de pessoas é um processo de 
preservação de uma boa remuneração. 

(D) Administração de pessoas é um processo de 
incrementação dos postos de trabalho. 

(E) Administração de pessoas é um processo de 
regularização trabalhista. 

 

51 

Qual é o sistema de administração de 
recursos materiais que focaliza a demanda 
efetiva? 

 

(A) Sistema funcional de compras. 

(B) Sistema de registro de preço. 

(C) Sistema just-in-time/Kanban. 

(D) Sistema multifontes de estoque. 

(E) Sistema tradicional de abastecimento. 
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52 

No contexto da gestão estratégica, é 
necessária a montagem de uma equipe para a 
elaboração do planejamento estratégico. Para 
participar dessa equipe, exigem-se dois tipos 
de pessoas que formarão duas coalizões 
importantes para o sucesso do planejamento 
estratégico. Quais são essas coalizões?   

 

(A) Coalizão Dominante Formal (CDF) e 
Coalizão Dominante Informal (CDI). 

(B) Coalizão Influenciadora Geral (CIG) e 
Coalizão Influenciadora Parcial (CIP). 

(C) Coalizão Estratégica Global (CEG) e 
Coalizão Estratégica Divisional (CED). 

(D) Coalizão Sustentável Principal (CSP) e 
Coalizão Sustentável Acessória (CSA). 

(E) Coalizão Propulsora Inicial (CPI) e Coalizão 
Propulsora Final (CPF). 

 

53 

Assinale a alternativa que apresenta alguns 
dos aspectos de um atendimento ao público 
com qualidade. 

 

(A) Profissionalismo, respeito e conhecimento 
da estrutura organizacional. 

(B) Personalismo, costume e aprendizagem 
organizacional. 

(C) Pragmatismo, hábito e comportamento 
organizacional. 

(D) Popularidade, camaradagem e leitura 
ambiental. 

(E) Prestabilidade, companheirismo e atitude 
socioambiental. 

 

54 

No âmbito da ética aplicada, assinale a 
alternativa que apresenta o conceito de ética 
que faz as considerações éticas sobre a 
gestão ou a direção dos negócios e das 
empresas. 

 

(A) Ética econômica. 

(B) Ética democrática. 

(C) Ética educacional. 

(D) Ética ecológica. 

(E) Ética empresarial. 

 

55 

Assinale a alternativa que apresenta as 
funções básicas da comunicação dentro de 
um grupo ou de uma organização. 

 

(A) Interação, liberdade, independência social e 
proatividade. 

(B) Controle, motivação, expressão emocional e 
informação. 

(C) Autonomia, incentivo, relações pessoais e 
organicidade. 

(D) Hierarquia, prioridades, orientação atual e 
estruturação.  

(E) Poder, autoridade e ação organizacional e 
integratividade. 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

56 

Indique o valor lógico (V ou F) de cada uma 
das proposições a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 

(   ) 2(2%) 4%=  e 20%  de 20%  é 4%  

(   ) Se todo número primo é ímpar, então 1413 é 

primo. 

(   ) 
1 1

( : ) 1
2 3

  ou 
1 2

4 3
  

 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – V.  

(E) V – V – F. 

 

57 

O chefe de um dos setores do Ministério 
Público decidiu realizar uma pesquisa de 
opinião quanto a três qualidades de seus 
servidores necessárias para o bom 
atendimento ao público: Cordialidade (C), 
Discrição (D) e Eficiência (E). Após a 
pesquisa com 200 pessoas atendidas 
durante uma semana, ele divulgou o 
resultado, conforme o quadro a seguir. 
Todavia o número de pessoas que opinaram 
quanto à qualidade Eficiência ficou ilegível e 
está representado pela letra x. 

 

Qualidade Número de pessoas 

C 171 

D 164 

E X 

C e D 141 

C e E 123 

D e E 107 

C, D e E  98 

 

Nessas condições, o valor de x é 

 

(A) 140. 

(B) 138. 

(C) 136. 

(D) 135. 

(E) 134. 

 

58 

Em determinado ano, o mês de setembro terá 
4 domingos e 5 sábados. Juliana precisa 
agendar uma reunião no mês de outubro 
desse ano e seu chefe só pode participar 
dessa reunião se ela cair em uma quinta-feira 
e na segunda quinzena. Dessa forma, as 
possibilidades de datas para essa reunião 
serão 

 

(A) 17 ou 24. 

(B) 18 ou 25. 

(C) 19 ou 26. 

(D) 20 ou 27. 

(E) 21 ou 28. 
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59 

Bruno, Caio e Felipe foram convidados a 
participar da venda de uma “Ação entre 
Amigos”. Alguns números de um bloco já 
estavam vendidos, mas eles não verificaram 
quantos ainda restavam.              Bruno então 

fez a seguinte proposta: “Eu vendo 
1

4
 dos 

números, Caio vende 
1

3
 do que restar e, 

finalmente, Felipe vende os números 
restantes”. Felipe retrucou: “Não é justo! Eu 

vendo 
1

3
 dos números, Bruno vende a 

metade do que restar e, finalmente, Caio 
vende os números restantes”. Nessas 
condições, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Na proposta de Felipe, todos venderão a 
mesma quantidade de números. 

II. Na proposta de Felipe, Bruno venderá 
mais números do que Caio. 

III. Na proposta de Bruno, Felipe venderá o 
dobro de números vendidos por Caio. 

IV. Na proposta de Bruno, ele e Caio 
venderão a mesma quantidade de 
números. 

 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas III e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

60 

Quatro funcionários, Adão, Beto, César e 
Davi, não necessariamente nessa ordem, 
atuam como promotor, assistente de 
promotor, procurador e subprocurador. 
Esses funcionários atuam no Ministério 
Público em andares diferentes do prédio: 1º 
andar, 2º andar, 3º andar e 4º andar, não 
necessariamente na ordem em que os nomes 
foram apresentados. Sabe-se que: 

 

• César atua como promotor, mas não no 3º 
andar e nem no 4º andar; 

• Beto atua como procurador no 3º andar; 

• Davi não atua no 1º andar e não atua como 
assistente de promotor; 

• O funcionário que atua como assistente de 
promotor atua no 1º andar. 
 

Nessas condições, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Davi atua como subprocurador no 4º andar. 

(B) Adão atua como subprocurador no 2º andar. 

(C) César atua no 1º andar.  

(D) Davi atua no 2º andar. 

(E) Adão atua no 4º andar. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2021 

M3627001N 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO QUADRO DE 
PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SERVIÇOS AUXILIARES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

 

 

Nível 

MÉDIO 

 
Turno 

MANHÃ 
 

PROVA 

03 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com sessenta questões objetivas, 
você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas. 

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na 
eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.  

✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser 

preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido, 
juntamente com este Caderno de Questões, ao fiscal na saída, 
devidamente preenchido e assinado. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas. 

✓ O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva 
e deixar definitivamente o local de realização das provas somente após 
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém 
NÃO poderá, em momento algum, levar consigo o Caderno de 
Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 
assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 

 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
após publicação em Diário Oficial do Ministério Público do Rio Grande do 
Sul. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Noções de Direito e Legislação 

1 

Assinale a alternativa correta segundo o 
Código de Processo Civil.  

 

(A) As partes têm o direito de obter em prazo 
razoável a solução integral do mérito, exceto 
quanto à atividade satisfativa. 

(B) O Ministério Público será intimado para, no 
prazo de quinze dias, intervir como fiscal da 
ordem jurídica nas hipóteses previstas em 
lei. 

(C) A participação da Fazenda Pública configura 
hipótese de intervenção do Ministério 
Público. 

(D) No chamamento ao processo, a citação 
daqueles que devam figurar em litisconsórcio 
passivo será requerida pelo réu na 
contestação e deve ser promovida no prazo 
de quinze dias, sob pena de ficar sem efeito 
o chamamento. 

(E) Indeferida a petição inicial, o autor poderá 
apelar, facultado ao juiz, no prazo de cinco 
dias, retratar-se. 

 

2 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Enzo, servidor público efetivo ocupante do 
cargo de Técnico do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul, no interesse do 
serviço, passará a ter exercício em nova 
sede, com mudança de domicílio em caráter 
permanente. Nesse caso, de acordo com a 
Lei Complementar Estadual n° 10.098/1994, 
Enzo fará jus à ajuda de custo, a                                       
qual não poderá exceder a importância 
correspondente a 

 

(A) um mês de remuneração. 

(B) dois meses de remuneração. 

(C) três meses de remuneração. 

(D) quatro meses de remuneração. 

(E) seis meses de remuneração. 

 

3 

Conforme o Código de Processo Penal, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) Decretada a prisão preventiva, deverá o 
órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 
cento e oitenta dias, mediante decisão 
fundamentada, de ofício, sob pena de 
tornar a prisão ilegal.  

(   ) Se o réu não for encontrado, será citado 
por edital, com o prazo de quinze dias.  

(   ) Na instrução do procedimento comum 
ordinário, poderão ser inquiridas até 
cinco testemunhas arroladas pela 
acusação e cinco pela defesa.  

(   ) A apelação da sentença absolutória não 
impedirá que o réu seja posto 
imediatamente em liberdade.  

 

(A) F – F – V – F. 

(B) F – F – V – V. 

(C) F – V – F – V. 

(D) V – V – F – F. 

(E) V – F – F – V. 

 

4 

Considerando as disposições constitucionais 
acerca do Ministério Público, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

(B) São princípios institucionais do Ministério 
Público: a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

(C) A destituição do Procurador-Geral da 
República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado 
Federal. 

(D) Após três anos de efetivo exercício, os 
membros do Ministério Público adquirem 
vitaliciedade.   

(E) As funções do Ministério Público só podem 
ser exercidas por integrantes da carreira, 
que deverão residir na comarca da 
respectiva lotação, salvo autorização do 
chefe da instituição. 
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Considerando as seguintes afirmações 
acerca do Código de Processo Penal, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I.  A representação será irretratável, depois 
de oferecida a denúncia. 

II.  Se a vítima, ou seu representante legal, 
não concordar com o arquivamento do 
inquérito policial, poderá, no prazo de 
trinta dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à 
revisão da instância competente do 
órgão ministerial, conforme dispuser a 
respectiva lei orgânica. 

III. O descumprimento do acordo de não 
persecução penal pelo investigado não 
poderá ser utilizado pelo Ministério 
Público como justificativa para o eventual 
não oferecimento de suspensão 
condicional do processo. 

IV. Cumprido integralmente o acordo de não 
persecução penal, o juízo competente 
reconhecerá a atipicidade da conduta. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, II e III. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

6 

Analise o seguinte caso hipotético: 

José, cidadão, residente e domiciliado em 
Gramado/RS, submeteu à apreciação da 
Promotoria de Justiça da comarca notícia de 
fato acerca da suposta prática de nepotismo 
na Câmara Municipal, em específico no 
Gabinete do Vereador Aparecido. Levantadas 
as informações preliminares, a notícia de fato 
foi arquivada, tendo em vista que o fato 
narrado já foi objeto de investigação recente, 
na qual restou concluída por não existirem 
indícios da prática de nepotismo no Gabinete 
do referido Vereador.   Diante desse cenário, 
conforme o Provimento nº 71/2017 – PGJ, 
José deverá ser cientificado da decisão de 
arquivamento, preferencialmente por meio 
eletrônico, cabendo recurso no prazo de  

 

(A) cinco dias. 

(B) dez dias. 

(C) quinze dias. 

(D) vinte dias. 

(E) trinta dias. 
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Conforme a Constituição Federal, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) A soberania e o pluralismo político 
constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. 

(   ) Todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente. 

(   ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação policial. 

(   ) No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se 
houver dano. 

 

(A) F – V – F – V. 

(B) F – V – V – F. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – F – V – F. 

(E) V – F – V – V. 

 

8 

Referente ao Código Penal, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Quanto ao tempo e ao lugar do crime, o 
Código Penal adotou a teoria da ubiquidade.  

(B) O crime impossível constitui causa de 
exclusão da culpabilidade.  

(C) Os menores de dezoito anos são 
penalmente imputáveis, ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial. 

(D) Se a participação for de menor importância, 
a pena pode ser diminuída de um sexto a 
dois terços. 

(E) O tempo de cumprimento das penas 
privativas de liberdade não pode ser superior 
a quarenta anos. 

 

9 

A respeito da improbidade administrativa, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

(B) Frustrar a licitude de concurso público 
caracteriza ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário.  

(C) A nomeação do agente público fica 
condicionada à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no 
serviço de pessoal competente. 

(D) Será punido com a pena de exoneração, a 
bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público 
que se recusar a prestar declaração dos 
bens, dentro do prazo determinado, ou que a 
prestar falsa. 

(E) A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam após 
decisão proferida por órgão judicial 
colegiado.  
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No tocante aos Juizados Especiais Criminais 
(Lei Federal nº 9.099/1995), assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) O processo perante o Juizado Especial 
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, objetivando, 
sempre que possível, a reparação dos danos 
sofridos pela vítima e a aplicação de pena 
não privativa de liberdade. 

(B) Consideram-se infrações penais de menor 
potencial ofensivo as contravenções penais 
e os crimes a que a lei comine pena máxima 
não superior a dois anos, cumulada ou não 
com multa. 

(C) Serão objeto de registro escrito 
exclusivamente os atos havidos por 
essenciais. 

(D) Da decisão de rejeição da denúncia ou 
queixa caberá recurso em sentido estrito, 
que poderá ser julgado por turma composta 
de três Juízes em exercício no primeiro grau 
de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

(E) Os embargos de declaração serão opostos 
por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 
dias, contados da ciência da decisão. 

 

11 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Mário, servidor público em estágio probatório 
ocupante do cargo de Técnico do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi 
eleito Deputado Federal. À luz da 
Constituição Federal, Mário  

 

(A) será exonerado do cargo de Técnico, pois 
ainda não goza de estabilidade.  

(B) será afastado do cargo de Técnico, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. 

(C) será afastado do cargo de Técnico, sendo-
lhe vedado optar pela sua remuneração. 

(D) perceberá as vantagens de ambos os 
cargos, desde que haja compatibilidade de 
horários.  

(E) será posto em disponibilidade e seu tempo 
de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 

 

12 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Vilma foi presa em flagrante por tentativa de 
homicídio contra Alice, sua inimiga mortal. 
De acordo com o Código Penal, nesse caso, 
pune-se a tentativa de homicídio com a pena 
correspondente à do crime consumado, 
diminuída  

 

(A) da metade. 

(B) de um sexto. 

(C) de um terço.  

(D) de um sexto a um terço. 

(E) de um a dois terços. 

 

13 

Em relação à Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul (Lei 
Estadual nº 7.669/1982), assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) As atividades no âmbito do Ministério 
Público, por sua essencialidade, serão 
ininterruptas, funcionando em plantão 
permanente nos dias em que não houver 
expediente normal, sendo facultadas férias 
coletivas no mês de janeiro.   

(B) Os recursos correspondentes às suas 
dotações orçamentárias próprias e globais, 
compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 
vinte de cada mês, sem vinculação a 
qualquer tipo de despesa. 

(C) O Colégio de Procuradores de Justiça e a 
Corregedoria-Geral são Órgãos Auxiliares do 
Ministério Público. 

(D) Nos impedimentos e suspeições, a função 
de Procurador-Geral de Justiça será 
exercida, interinamente, pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público. 

(E) Excedendo de vinte e cinco o número de 
Procuradores de Justiça, o Colégio de 
Procuradores funcionará em Órgão Especial. 
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Considerando o Código Civil e a Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade 
da lei brasileira, quando admitida, se inicia 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente 
publicada. 

(B) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
revoga a lei anterior. 

(C) O nome da pessoa não pode ser empregado 
por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao 
desprezo público, salvo quando não haja 
intenção difamatória. 

(D) Quando a lei dispuser que determinado ato é 
anulável, sem estabelecer prazo para 
pleitear-se a anulação, será este de dois 
anos, a contar da data da conclusão do ato. 

(E) Os prazos de prescrição podem ser 
alterados por acordo das partes. 

 

15 

A respeito da Ordem de Serviço nº 06/2015, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) A publicação de atos relativos a 
informações com restrição de acesso 
limitar-se-á aos seus respectivos 
números, datas de expedição e ementas, 
redigidas de modo a não comprometer a 
restrição de acesso estabelecida. 

(   ) A classificação de acesso está 
relacionada com o conteúdo da 
informação indicado pelo assunto e 
deverá ser realizada no mesmo momento 
da classificação deste no Sistema. 

(   ) A classificação automática não elimina 
necessidade de análise, adequação e 
possibilidade de classificação de acesso 
de forma manual. 

 

(A) F – V – F. 

(B) F – V – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – V. 

 

16 

No que se refere ao Código Penal, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) Quando o agente, mediante mais de uma 
ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a 
mais grave das penas cabíveis ou, se 
iguais, somente uma delas, mas 
aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto até metade.  

(   ) No caso de morte do ofendido ou de ter 
sido declarado ausente por decisão 
judicial, o direito de oferecer queixa ou 
de prosseguir na ação passa ao cônjuge, 
ascendente, descendente ou irmão.  

(   ) A prescrição depois de transitar em 
julgado a sentença condenatória regula-
se pela pena aplicada e verifica-se nos 
prazos fixados no artigo 109 do Código 
Penal, os quais se aumentam de um 
sexto, se o condenado é reincidente.   

 

(A) F – V – F. 

(B) F – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – F – V. 

 

17 

Examine as seguintes situações hipotéticas: 

1. Jaime, delegado de polícia, em razão de 
seu cargo, apropriou-se de joias e metais 
preciosos que estavam apreendidos no 
depósito da delegacia. 

2. Lívia, auditora fiscal, para não autuar 
determinada empresa por irregularidades 
tributárias, exigiu de seu sócio proprietário 
a entrega de dinheiro.   

Conforme o Código Penal, Jaime e Lívia 
responderão, respectivamente, pelos crimes 
de 

 

(A) apropriação indébita e corrupção passiva.  

(B) apropriação indébita e concussão.  

(C) prevaricação e corrupção ativa.  

(D) peculato e concussão.  

(E) peculato e corrupção passiva.  
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À luz do Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A ação fundada em direito pessoal ou em 
direito real sobre bens móveis será proposta, 
em regra, no foro de domicílio do réu. 

(B) Dá-se a continência entre duas ou mais 
ações quando lhes for comum o pedido ou a 
causa de pedir. 

(C) Os atos processuais serão realizados em 
dias úteis, das seis às vinte horas. 

(D) Inexistindo preceito legal ou prazo 
determinado pelo juiz, será de cinco dias o 
prazo para a prática de ato processual a 
cargo da parte. 

(E) A tutela provisória requerida em caráter 
incidental independe do pagamento de 
custas. 

 

19 

Sobre os variados temas de Direito 
Administrativo, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I.  De acordo com as regras de organização 
administrativa, o INSS e o IBAMA são 
autarquias federais que integram a 
administração direta da União. 

II.  Os atos administrativos possuem cinco 
elementos, quais sejam: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. 

III. A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial. 

IV. Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993, 
tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, II e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

20 

Em relação ao Processo Penal, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) Segundo o princípio da presunção de 
inocência, ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória. 

(B) O direito ao silêncio, previsto na Carta 
Magna como direito de permanecer calado, 
apresenta-se apenas como uma das várias 
decorrências do nemo tenetur se detegere, 
segundo o qual ninguém é obrigado a 
produzir prova contra si mesmo. 

(C) A queixa contra qualquer dos autores do 
crime obrigará ao processo de todos, e a 
autoridade policial velará pela sua 
indivisibilidade. 

(D) A autoridade policial não poderá mandar 
arquivar autos de inquérito. 

(E) Nos atestados de antecedentes que lhe 
forem solicitados, a autoridade policial não 
poderá mencionar quaisquer anotações 
referentes à instauração de inquérito contra 
os requerentes. 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões de                  
21 a 33. 

 

COMO DEFINIR OBJETIVOS QUANDO NÃO 
SABEMOS O QUE QUEREMOS 

 

Pilar Jericó - 11 MAI 2021 

 

 Somos estimulados a sonhar, a buscar 
objetivos e a nos orientar em direção ao que 
desejamos. Às vezes, o problema é que não 
sabemos o que queremos. É o que tenho 
observado em muitas pessoas, até em mim 
mesma. A dúvida aparece quando terminamos 
uma etapa, como concluir alguns estudos ou 
finalizar um trabalho. Também surge quando 
estamos cansados de uma determinada 
situação, quando temos de nos reinventar devido 
às circunstâncias ou quando nos deparamos 
com um fracasso ou um contratempo. [...] Um 
pequeno exercício de reflexão pode nos ajudar a 
recuperar sonhos e a definir objetivos que nos 
animem. Vejamos algumas dicas práticas. 

 Primeiro, não devemos confundir nossos 
sonhos com fantasias. Um sonho é um projeto 
que nos anima, como estudar algo novo, 
comprar um carro ou ter um filho. Pode ser mais 
ou menos ambicioso, mas nos impulsiona a nos 
esforçar para conseguir realizá-lo. Já uma 
fantasia é algo que vive em nossa mente, que 
gostamos de imaginar, mas que, no fundo, 
sabemos que nunca vamos dedicar muita 
energia para alcançá-lo. [...] Dar a volta ao 
mundo, viver nas ilhas paradisíacas do Pacífico 
ou se tornar diretor de cinema em Hollywood 
poderiam ser alguns exemplos. Aprender a 
diferenciar os sonhos das fantasias nos faz ser 
honestos conosco mesmos e nos alivia da 
pressão de conseguir estas últimas, das quais, 
insistimos, não necessitamos.  

 [...] Quando não sabemos o que 
queremos ou não temos um sonho claro, 
podemos fazer várias coisas. Por um lado, 
podemos recuperar sonhos do passado como 
forma de inspiração. A adolescência é uma 
época muito frutífera de ideias. Valeria a pena 
lembrar do que gostávamos ou o que nos 
animava. O objetivo não é realizar os sonhos ao 
pé da letra. Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados ou, simplesmente, sejam 
impossíveis de alcançar, como se queríamos ser 
astronautas e agora temos 40 anos. Os velhos 
sonhos atuam como faróis, não são cartas de 
navegação, daí a importância de recuperá-los. 
Retomando o exemplo anterior do astronauta, 
obtemos informações sobre nós mesmos. Com 
esse exercício simples, lembramos que 
gostávamos de aventuras ou de estudar as 
estrelas. Dessa forma, podemos nos matricular 
em um curso de astronomia, comprar um 
telescópio ou acessar os recursos da NASA para 
conhecer mais a respeito. E você, o que gostava 
de fazer quando era mais jovem? O que pode 
extrair daquilo? 

 Outra forma de nos orientarmos é pensar 
naquilo que não queremos. Talvez este exercício 
não seja tão atraente quanto imaginar a si 
mesmo no futuro, mas é um passo válido. O que 
eu quero parar de fazer? Pode ser no âmbito 
pessoal ou profissional, como evitar me irritar por 
alguma coisa, não continuar neste trabalho ou 
manter uma amizade. 

 Quando estamos em uma dúvida 
profunda sobre o que fazer ou quais são nossos 
sonhos, temos outra opção: refletir sobre com 
quem gostaríamos de parecer, mesmo que seja 
um personagem de ficção. Mais uma vez, isso 
funciona como farol, mas volta a nos dar pistas 
sobre nós mesmos. Com este exercício, 
podemos tirar conclusões que nos ajudem a 
aterrissar na realidade e a definir objetivos 
concretos. 

 
Adaptado de: https://brasil.elpais.com/estilo/2021-05-11/como-
definir-objetivos-quando-nao-sabemos-o-que-queremos.html. 
Acesso em: 14 mai. 2021. 
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21 

Assinale a alternativa em que os verbos em 
destaque NÃO formam uma locução verbal. 

 

(A) “É o que tenho observado em muitas 
pessoas [...]”. 

(B) “[...] não devemos confundir nossos sonhos 
com fantasias”. 

(C) “Pode ser mais ou menos ambicioso [...]”. 

(D) “Aprender a diferenciar os sonhos das 
fantasias nos faz ser honestos conosco 
mesmos [...]”. 

(E) “Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados [...]”. 

 

22 

Quais são as figuras de linguagem presentes 
nos excertos “Os velhos sonhos atuam como 
faróis [...]” e “[os velhos sonhos] não são 
cartas de navegação [...]”, respectivamente? 

 

(A) Comparação e metáfora. 

(B) Metáfora e comparação. 

(C) Analogia e metonímia. 

(D) Metáfora e símile. 

(E) Símile e comparação. 

 

23 

Assinale a alternativa em que a colocação do 
pronome em destaque pode ser alterada. 

 

(A) “[...] recuperar sonhos e a definir objetivos 
que nos animem.”. 

(B) “[...] quando nos deparamos com um 
fracasso [...]”. 

(C) “Um sonho é um projeto que nos anima [...]”. 

(D) “[...] podemos tirar conclusões que nos 
ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

(E) “Um pequeno exercício de reflexão pode nos 
ajudar [...]”. 

 

24 

Quanto aos elementos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em, “Primeiro, não devemos confundir 
nossos sonhos com fantasias.”, o termo em 
destaque contribui para a ordenação do 
texto. 

(B) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente [...]”, o termo em destaque 
sinaliza um contraste entre sonho e fantasia. 

(C) Em “[...] o problema é que não sabemos o 
que queremos.”, o termo em destaque se 
refere à ação de buscar objetivos, 
mencionada no período anterior, a qual é 
vista pela autora como algo negativo. 

(D) Em “Talvez este exercício não seja tão 
atraente [...]”, o termo em destaque retoma a 
informação “pensar naquilo que não 
queremos”. 

(E) Em “Mais uma vez, isso funciona como farol 
[...]”, o termo em destaque faz referência ao 
excerto “[...] refletir sobre com quem 
gostaríamos de parecer [...]”. 

 

25 

Qual é a relação de sentido estabelecida 
entre os períodos “O objetivo não é realizar 
os sonhos ao pé da letra. Talvez tenham 
ficado um pouco desatualizados ou, 
simplesmente, sejam impossíveis de alcançar 
[...]”? 

 

(A) Condição. 

(B) Explicação. 

(C) Contraste. 

(D) Dúvida. 

(E) Exemplificação. 
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26 

A respeito das seguintes expressões 
destacadas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “Às vezes, o problema é que não 
sabemos o que queremos.”, a expressão em 
destaque é um advérbio de frequência. 

(B) Em “Também surge quando estamos 
cansados de uma determinada situação [...]”, 
a expressão em destaque é uma conjunção 
aditiva. 

(C) Em “Dessa forma, podemos nos matricular 
em um curso de astronomia [...]”, a 
expressão em destaque funciona como um 
advérbio de modo.  

(D) Em “Os velhos sonhos atuam como faróis, 
não são cartas de navegação, daí a 
importância de recuperá-los.”, a expressão 
em destaque atua como uma conjunção 
consecutiva. 

(E) Em “Talvez este exercício não seja tão 
atraente quanto imaginar a si mesmo no 
futuro [...]”, a expressão em destaque tem 
caráter interjetivo. 

 

27 

Sobre “que” e “se” nos excertos a seguir, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “[...] como se queríamos ser astronautas 
[...]”, “se” indica que o sujeito é 
indeterminado. 

(B) Em “[...] ou se tornar diretor de cinema em 
Hollywood [...]”, “se” faz parte de um verbo 
pronominal. 

(C) Em ‘[...] pensar naquilo que não queremos.”, 
“que” é uma partícula de realce. 

(D) Em “[...] definir objetivos que nos animem.”, 
“que” é uma conjunção integrante que 
introduz o complemento de “objetivos”. 

(E) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente [...]”, “que” retoma “fantasia”, 
podendo ser substituído por um pronome 
relativo flexionado no feminino. 

 

28 

Em relação à estrutura e à formação de 
algumas palavras utilizadas no texto, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Os verbos “reinventar”, ”recuperar” e 
“retomando” são formados por composição, 
com o radical “re” significando repetição. 

(B) A palavra “contratempo” é formada a partir 
da junção de um sufixo a um radical. 

(C) Tanto “desatualizados” quanto “impossíveis” 
possuem um prefixo com sentido de 
negação. 

(D) As palavras “simplesmente” e “atraente” são 
formadas por um radical + sufixo “-ente”. 

(E) Na palavra “aterrissar” o prefixo “a” possui 
sentido de negação ou privação, como em 
“anemia” (falta de sangue). 

 

29 

Em qual alternativa o termo “que” é um 
pronome relativo? 

 

(A) “[...] podemos tirar conclusões que nos 
ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

(B) “[...] sabemos que nunca vamos dedicar 
muita energia [...]”. 

(C) “[...] mesmo que seja um personagem de 
ficção.”. 

(D) “O que pode extrair daquilo?”. 

(E) “[...] lembramos que gostávamos de 
aventuras [...]”. 

 



Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul  INSTITUTO AOCP 

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  Tipo  03 – Página 11 

 

30 

Sobre a utilização da vírgula nos seguintes 
excertos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “Pode ser mais ou menos ambicioso, 
mas nos impulsiona [...]”, a vírgula separa 
uma oração principal de uma oração 
subordinada. 

(B) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente, que gostamos de imaginar 
[...]”, a vírgula poderia ser omitida sem que 
isso causasse prejuízo sintático ao excerto. 

(C) Em “Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados ou, simplesmente, sejam 
impossíveis de alcançar [...]”, o uso das 
vírgulas é obrigatório. 

(D) Em “Somos estimulados a sonhar, a buscar 
objetivos [...]”, a vírgula separa duas orações 
de mesmo estatuto sintático. 

(E) Em “[...] nos alivia da pressão de conseguir 
estas últimas, das quais [...] não 
necessitamos.”, a vírgula indica que a 
oração adjetiva é restritiva, não explicativa. 

 

31 

Assinale a alternativa em que a palavra entre 
parênteses NÃO substitui adequadamente 
aquela em destaque. 

 

(A) “[...] nunca vamos dedicar muita energia 
para alcançá-lo.” (gastar). 

(B) “A adolescência é uma época muito frutífera 
de ideias.” (rica). 

(C) “Pode ser no âmbito pessoal ou profissional 
[...]” (plano). 

(D) “[...] imaginar a si mesmo no futuro [...]” 
(próprio). 

(E) “Vejamos algumas dicas práticas.” (boas). 

 

32 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) a dúvida sobre o que se quer surge nos 
momentos em que as pessoas não 
conseguem discernir sonhos de fantasias. 

(B) seu propósito principal é discutir os motivos 
pelos quais as pessoas têm dificuldade em 
definir objetivos. 

(C) a constatação de que as pessoas não 
sabem o que querem é resultado de uma 
pesquisa acadêmica feita pela autora. 

(D) uma forma de definir um objetivo é recuperar 
um sonho da adolescência e buscar realizá-
lo como ele foi concebido originalmente. 

(E) no processo de definição de objetivos, 
pensar sobre o que não se quer é tão útil 
quanto pensar sobre que se quer. 

 

33 

Sobre os recursos linguísticos utilizados na 
estruturação do texto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Os exemplos fornecidos pela autora têm a 
finalidade de comprovar seus argumentos 
em defesa das vantagens em se ter sonhos 
e objetivos. 

(B) O uso frequente da primeira pessoa do plural 
contribui para o alto grau de formalidade do 
texto. 

(C) As perguntas feitas no texto estabelecem um 
diálogo com o leitor, com o fim de fazê-lo 
refletir e buscar respostas para os 
questionamentos propostos. 

(D) O texto apresenta a seguinte estrutura: 
introdução, em que o tema central é 
contextualizado; desenvolvimento, em que 
são dados argumentos para a defesa da 
tese; conclusão, em que as informações 
principais são retomadas resumidamente. 

(E) O texto é construído majoritariamente por 
períodos simples, com o intuito de tornar a 
leitura mais fluida e de fácil compreensão.  
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O texto a seguir refere-se às questões de                    
34 a 38. 

 

Oi, Chico! 

Clarice Lispector 

 

 Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi 
uma carta de uma cidade do Rio Grande do Sul, 
Santa Maria, a respeito de você e de mim? É o 
seguinte: a moça me lê num jornal de Porto 
Alegre. E, muito jovem, diz que sente grande 
afinidade comigo, que eu escrevo exatamente 
como ela sente. Mas que sua maior afinidade 
comigo vem do fato de eu ter escrito sobre você, 
Chico. Diz: "Eu, como você, tenho uma 
inclinação enorme por ele. Achava eu que esta 
inclinação (que é motivo de troça de meus 
amigos) era um pouco de infantilismo meu, 
talvez uma regressão à infância, mas lendo seus 
bilhetes descobri que não, que a razão é 
justamente conforme suas palavras: ser ele 
altamente gostável e possuir candura. Você 
também tem candura, que se percebe ao ler uma 
só linha sua." Ela, Chico, não entendeu que você 
não é meu ídolo; eu não tenho ídolos. Você para 
mim é um rapaz de ouro, cheio de talento e 
bondade. Inclusive fico simplesmente feliz em 
ouvir quinhentas vezes em seguida "A banda", e 
um dia desse dancei com um de meus filhos. 
Mas é só, meu caro amigo. [...] Olhe, moça 
simpática, sua carta é um amor, e tenho certeza 
de que Chico ia gostar de você, é impossível 
não. Pois se Chico tem candura, e você acha 
que também tenho, você, minha amiguinha, é mil 
vezes mais cândida do que nós. Mando-lhe um 
beijo e tenho certeza de que Chico lhe manda 
outro beijo ― não, não desmaie. [...] 

 
(Texto publicado originalmente no Jornal do Brasil, de 23/03/1968 
e, posteriormente, no livro Todas as crônicas, de 2018.  

Adaptado de:  https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/15396/oi-
chico). Acesso em: 14 ma. 2021.) 

 

 

34 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) ele pertence ao gênero carta do leitor, uma 
vez que a moça de Santa Maria é leitora de 
Clarice Lispector e escreve uma carta para 
ela. 

(B) nele predomina a função referencial da 
linguagem, centrada no assunto, como pode 
ser comprovado pelo fato de ter sido 
produzido por uma escritora de literatura. 

(C) tanto a moça de Santa Maria quanto Clarice 
têm uma inclinação idolátrica por Chico 
Buarque.  

(D) ele possui três interlocutores, sendo dois 
explícitos: Chico Buarque e a moça de Santa 
Maria. 

(E) a moça de Santa Maria diz se identificar com 
Clarice porque ambas possuem candura. 

 

35 

Assinale a alternativa em que o advérbio em 
destaque atua como um intensificador. 

 

(A) “[...] eu escrevo exatamente como ela 
sente.”. 

(B) “[...] ser ele altamente gostável [...]”.  

(C) “Inclusive fico simplesmente feliz em ouvir 
[...]”. 

(D) “[...] a razão é justamente conforme suas 
palavras [...]”. 

(E) “Texto publicado originalmente no Jornal do 
Brasil [...]”. 

 

36 

Qual é a figura de linguagem presente nos 
excertos “Inclusive fico simplesmente feliz 
em ouvir quinhentas vezes em seguida ‘A 
banda’ [...]” e “[...] você, minha amiguinha, é 
mil vezes mais cândida do que nós.”? 

 

(A) Hipérbole. 

(B) Eufemismo. 

(C) Metáfora. 

(D) Pleonasmo. 

(E) Gradação. 
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37 

Sobre o excerto “Achava eu que esta 
inclinação (que é motivo de troça de meus 
amigos) era um pouco de infantilismo meu 
[...]”, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A inversão da posição canônica de sujeito e 
verbo confere ao excerto um maior grau de 
informalidade. 

(B) O termo “troça” é um termo típico da 
variedade informal do português brasileiro, 
sendo a forma feminina do substantivo 
“troço” e possuindo o mesmo significado que 
ele. 

(C) O substantivo “infantilismo” é derivado de um 
adjetivo com o acréscimo do sufixo “-ismo”, 
assim como os substantivos “charlatanismo” 
e “civismo”. 

(D) Os parênteses poderiam ser suprimidos sem 
que isso causasse mudança sintática ou 
semântica ao excerto. 

(E) A oração entre parênteses completa 
sintaticamente o substantivo “inclinação”, 
sendo, portanto, uma oração adjetiva 
restritiva. 

 

38 

Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada NÃO é um vocativo. 

 

(A) “Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi 
uma carta [...]”. 

(B) “Ela, Chico, não entendeu que você não é 
meu ídolo [...]”. 

(C) “Olhe, moça simpática, sua carta é um amor 
[...]”. 

(D) “Mas é só, meu caro amigo.”.  

(E) “Pois se Chico tem candura, e você acha 
que também tenho, você, minha amiguinha, 
é mil vezes mais cândida do que nós.”. 

 

39 

Assinale a alternativa em que todas as 
propriedades são atributos da redação oficial. 

 

(A) Impessoalidade, concisão, padronização e 
coerência. 

(B) Clareza, eloquência, formalidade e uso da 
norma-padrão da língua portuguesa. 

(C) Objetividade, precisão, expressividade e 
formalidade. 

(D) Padronização, coesão, estilo e objetividade. 

(E) Eloquência, originalidade, uso da norma-
padrão da língua portuguesa e formalidade. 

 

40 

Sobre a utilização dos pronomes de 
tratamento na redação oficial, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Por se referirem à pessoa com quem se fala, 
estabelecem concordância com a segunda 
pessoa gramatical. 

(B) No corpo do texto, pode-se empregá-los em 
sua forma abreviada ou por extenso. 

(C) Está correta a frase: Vossa Senhoria 
designará vosso substituto. 

(D) Quanto aos adjetivos referidos aos 
pronomes de tratamento, o gênero 
gramatical deve concordar com o 
substantivo que compõe a locução (Ex.: 
Vossa Excelência está atarefada). 

(E) O pronome “Sua Excelência” é utilizado para 
se fazer referência direta a alguma 
autoridade. 
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Informática 

41 

Seu gerente lhe pediu para comprar alguns 
computadores para o seu departamento. 
Quando foi lhe passada a especificação dos 
computadores, veio a informação de que eles 
deveriam ter CPU “multicore”. Nesse caso, 
considerando os processadores (CPU) 
multicore, para comprar os computadores, 
você deve saber que 
 

(A) um dos núcleos de um processador 
multicore é relativo à placa de vídeo, pois o 
computador não fará mais uso dessa placa. 

(B) um processador multicore é composto de um 
único chip com diversos processadores. 

(C) multicore significa que a placa mãe contém 
diversos slots para diferentes núcleos do 
processador.  

(D) um processador multicore é composto de um 
único processador com diversos chips. 

(E) o uso de processadores multicore aumenta o 
desempenho do computador por meio do 
aumento da frequência do clock do 
processador. 

 

42 

Você está utilizando um arquivo que está 
armazenado no seu Google Drive. Com base 
nesse cenário, é correto afirmar que 

 

(A) é necessário, ao anexar o arquivo 
diretamente do Google drive em um e-mail, 
conceder permissão ao remetente. 

(B) o arquivo pode ser aberto diretamente no 
office 365 on-line. 

(C) é necessário realizar o download do arquivo 
para dar permissão a um e-mail remetente. 

(D) o arquivo não pode ser aberto por outra 
pessoa sem uma chave de acesso enviada 
por e-mail. 

(E) apenas arquivos em ‘.pdf’ podem ser 
compartilhados pelo Google Drive.  

 

43 

Um colega de trabalho necessita fixar pastas 
no Acesso Rápido do Windows 10 e lhe pediu 
ajuda para executar essa operação. Você 
apresentou os passos a ele, sabendo que ele 
fará isso a partir do Windows Explorer. Diante 
do exposto e considerando as alternativas a 
seguir, os passos corretos apresentados por 
você são:  

 

(A) criar um atalho no Desktop e arrastar até a 
pasta Acesso Rápido. 

(B) clicar com o botão direito do mouse sobre a 
pasta e selecionar o comando “Fixar no 
Acesso rápido” do submenu apresentado. 

(C) abrir o terminal do Windows 10, ir até a 
pasta Acesso Rápido e executar o comando: 
md <nome da pasta>. 

(D) clicar com o botão direito sobre o Acesso 
Rápido do Windows Explorer e selecionar o 
comando “Criar pasta” no submenu 
apresentado. 

(E) abrir o Power Shell do Windows 10, ir até o 
atalho de Acesso Rápido e copiar a pasta 
com o conteúdo que se deseja fixar, por 
meio do comando: copy <nome da pasta>. 

 

44 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente apenas o nome de softwares 
utilitários compactadores de arquivo. 
 

(A) Winrar, Powershell, GuitHub. 

(B) Ftp, Winrar, Winzip. 

(C) PeaZip, 7-zip, WinZip. 

(D) BraZip, Universal Extractor, Disc Image.  

(E) Commmand Prompt, Winzip, GitHub. 
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45 

Você está diante de uma planilha do MS-
Excel do Office 365 e necessita realizar uma 
operação lógica em uma célula qualquer, 
sendo que, se o valor da célula A2 estiver 
entre os números inteiros 3 e 8, a célula em 
que você está operando o cálculo deve 
retornar VERDADEIRO, caso contrário, ela 
deve retornar FALSO. Sabendo disso, 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o uso da função do MS-Excel 
que resolva o cenário aqui apresentado.  

 

(A) =SE(A2>=3  E  A2<=8;  “VERDADEIRO”; 

“FALSO”) 

(B) =SE(A2>=3  E(SE(A2<=8; “VERDADEIRO”); 

“FALSO”)) 

(C) =E(A2>=3;”VERDADEIRO”;  E(A2<=8; 

“FALSO”)) 

(D) =E(A2; ENTRE (3;8);  “VERDADEIRO”; 

”FALSO”) 

(E) =E(A2>=3;A2<=8) 

 

 

Noções de Administração 

46 

Assinale a alternativa que apresenta um 
conceito de administração de pessoas. 

 

(A) Administração de pessoas é um processo de 
assegurar a empregabilidade.  

(B) Administração de pessoas é um processo de 
manutenção dos empregados. 

(C) Administração de pessoas é um processo de 
preservação de uma boa remuneração. 

(D) Administração de pessoas é um processo de 
incrementação dos postos de trabalho. 

(E) Administração de pessoas é um processo de 
regularização trabalhista. 

 

47 

Quais são os níveis de desdobramento 
existentes para a elaboração dos planos de 
classificação de documentos arquivísticos 
que dizem respeito ao princípio da 
proveniência e que são a base de todo 
trabalho de classificação em arquivos? 

 

(A) Contexto do documento e nível relevante. 

(B) Dimensão dos arquivos e versão atual. 

(C) Visão preventiva e arquivo legalizado. 

(D) Respeito aos fundos e ordem original. 

(E) Fonte primordial e grau de clareza. 

 

48 

Em qual categoria de papéis do 
administrador estão incluídos os papeis de 
figura de proa, líder e ligação? 

 

(A) Categoria de papéis de processamento. 

(B) Categoria de papéis de informação. 

(C) Categoria de papéis interpessoais. 

(D) Categoria de papéis controladores. 

(E) Categoria de papéis de monitor. 
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49 

Quais são os conjuntos de habilidades-chave 
de que os gerentes de projetos necessitam e 
que formam o triângulo de talentos? 

 

(A) Gerenciamento de competências técnicas, 
coordenação e gerenciamento operacional e 
integrativo. 

(B) Gerenciamento de recursos técnicos, 
conhecimentos e gerenciamento detalhado 
do projeto. 

(C) Gerenciamento de aquisições técnicas, 
dominância e gerenciamento ampliado e 
global. 

(D) Gerenciamento de projetos técnicos, 
liderança e gerenciamento estratégico e de 
negócios. 

(E) Gerenciamento de qualidade técnica, 
proatividade e gerenciamento pessoal e 
coletivo. 

 

50 

Qual é o sistema de administração de 
recursos materiais que focaliza a demanda 
efetiva? 

 

(A) Sistema funcional de compras. 

(B) Sistema de registro de preço. 

(C) Sistema just-in-time/Kanban. 

(D) Sistema multifontes de estoque. 

(E) Sistema tradicional de abastecimento. 

 

51 

No âmbito da ética aplicada, assinale a 
alternativa que apresenta o conceito de ética 
que faz as considerações éticas sobre a 
gestão ou a direção dos negócios e das 
empresas. 

 

(A) Ética econômica. 

(B) Ética democrática. 

(C) Ética educacional. 

(D) Ética ecológica. 

(E) Ética empresarial. 

 

52 

Assinale a alternativa que apresenta as 
funções básicas da comunicação dentro de 
um grupo ou de uma organização. 

 

(A) Interação, liberdade, independência social e 
proatividade. 

(B) Controle, motivação, expressão emocional e 
informação. 

(C) Autonomia, incentivo, relações pessoais e 
organicidade. 

(D) Hierarquia, prioridades, orientação atual e 
estruturação.  

(E) Poder, autoridade e ação organizacional e 
integratividade. 

 

53 

Dentre as necessidades que definem a 
importância do planejamento, assinale a 
alternativa que apresenta o tipo de 
necessidade que se relaciona à sazonalidade. 

 

(A) Coordenação de eventos e recursos. 

(B) Decisões que constroem o futuro. 

(C) Vontade de interferir no futuro. 

(D) Predeterminação de eventos. 

(E) Eventos futuros conhecidos. 

 

54 

No contexto da gestão estratégica, é 
necessária a montagem de uma equipe para a 
elaboração do planejamento estratégico. Para 
participar dessa equipe, exigem-se dois tipos 
de pessoas que formarão duas coalizões 
importantes para o sucesso do planejamento 
estratégico. Quais são essas coalizões?   

 

(A) Coalizão Dominante Formal (CDF) e 
Coalizão Dominante Informal (CDI). 

(B) Coalizão Influenciadora Geral (CIG) e 
Coalizão Influenciadora Parcial (CIP). 

(C) Coalizão Estratégica Global (CEG) e 
Coalizão Estratégica Divisional (CED). 

(D) Coalizão Sustentável Principal (CSP) e 
Coalizão Sustentável Acessória (CSA). 

(E) Coalizão Propulsora Inicial (CPI) e Coalizão 
Propulsora Final (CPF). 
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55 

Assinale a alternativa que apresenta alguns 
dos aspectos de um atendimento ao público 
com qualidade. 

 

(A) Profissionalismo, respeito e conhecimento 
da estrutura organizacional. 

(B) Personalismo, costume e aprendizagem 
organizacional. 

(C) Pragmatismo, hábito e comportamento 
organizacional. 

(D) Popularidade, camaradagem e leitura 
ambiental. 

(E) Prestabilidade, companheirismo e atitude 
socioambiental. 

 

 

Raciocínio Lógico-Matemático 

56 

O chefe de um dos setores do Ministério 
Público decidiu realizar uma pesquisa de 
opinião quanto a três qualidades de seus 
servidores necessárias para o bom 
atendimento ao público: Cordialidade (C), 
Discrição (D) e Eficiência (E). Após a 
pesquisa com 200 pessoas atendidas 
durante uma semana, ele divulgou o 
resultado, conforme o quadro a seguir. 
Todavia o número de pessoas que opinaram 
quanto à qualidade Eficiência ficou ilegível e 
está representado pela letra x. 

 

Qualidade Número de pessoas 

C 171 

D 164 

E X 

C e D 141 

C e E 123 

D e E 107 

C, D e E  98 

 

Nessas condições, o valor de x é 

 

(A) 140. 

(B) 138. 

(C) 136. 

(D) 135. 

(E) 134. 
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57 

Indique o valor lógico (V ou F) de cada uma 
das proposições a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 

(   ) 2(2%) 4%=  e 20%  de 20%  é 4%  

(   ) Se todo número primo é ímpar, então 1413 é 

primo. 

(   ) 
1 1

( : ) 1
2 3

  ou 
1 2

4 3
  

 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – V.  

(E) V – V – F. 

 

58 

Bruno, Caio e Felipe foram convidados a 
participar da venda de uma “Ação entre 
Amigos”. Alguns números de um bloco já 
estavam vendidos, mas eles não verificaram 
quantos ainda restavam.              Bruno então 

fez a seguinte proposta: “Eu vendo 
1

4
 dos 

números, Caio vende 
1

3
 do que restar e, 

finalmente, Felipe vende os números 
restantes”. Felipe retrucou: “Não é justo! Eu 

vendo 
1

3
 dos números, Bruno vende a 

metade do que restar e, finalmente, Caio 
vende os números restantes”. Nessas 
condições, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Na proposta de Felipe, todos venderão a 
mesma quantidade de números. 

II. Na proposta de Felipe, Bruno venderá 
mais números do que Caio. 

III. Na proposta de Bruno, Felipe venderá o 
dobro de números vendidos por Caio. 

IV. Na proposta de Bruno, ele e Caio 
venderão a mesma quantidade de 
números. 

 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas III e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 
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59 

Quatro funcionários, Adão, Beto, César e 
Davi, não necessariamente nessa ordem, 
atuam como promotor, assistente de 
promotor, procurador e subprocurador. 
Esses funcionários atuam no Ministério 
Público em andares diferentes do prédio: 1º 
andar, 2º andar, 3º andar e 4º andar, não 
necessariamente na ordem em que os nomes 
foram apresentados. Sabe-se que: 

 

• César atua como promotor, mas não no 3º 
andar e nem no 4º andar; 

• Beto atua como procurador no 3º andar; 

• Davi não atua no 1º andar e não atua como 
assistente de promotor; 

• O funcionário que atua como assistente de 
promotor atua no 1º andar. 
 

Nessas condições, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Davi atua como subprocurador no 4º andar. 

(B) Adão atua como subprocurador no 2º andar. 

(C) César atua no 1º andar.  

(D) Davi atua no 2º andar. 

(E) Adão atua no 4º andar. 

 

60 

Em determinado ano, o mês de setembro terá 
4 domingos e 5 sábados. Juliana precisa 
agendar uma reunião no mês de outubro 
desse ano e seu chefe só pode participar 
dessa reunião se ela cair em uma quinta-feira 
e na segunda quinzena. Dessa forma, as 
possibilidades de datas para essa reunião 
serão 

 

(A) 17 ou 24. 

(B) 18 ou 25. 

(C) 19 ou 26. 

(D) 20 ou 27. 

(E) 21 ou 28. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2021 

M4627001N 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO QUADRO DE 
PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SERVIÇOS AUXILIARES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

 

 

Nível 

MÉDIO 

 
Turno 

MANHÃ 
 

PROVA 

04 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com sessenta questões objetivas, 
você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas. 

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na 
eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.  

✓ Na Folha de Respostas, preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. As respostas às questões objetivas devem ser 

preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido, 
juntamente com este Caderno de Questões, ao fiscal na saída, 
devidamente preenchido e assinado. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas. 

✓ O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva 
e deixar definitivamente o local de realização das provas somente após 
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém 
NÃO poderá, em momento algum, levar consigo o Caderno de 
Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 
assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 

 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
após publicação em Diário Oficial do Ministério Público do Rio Grande do 
Sul. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Noções de Direito e Legislação 

1 

No que se refere ao Código Penal, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) Quando o agente, mediante mais de uma 
ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a 
mais grave das penas cabíveis ou, se 
iguais, somente uma delas, mas 
aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto até metade.  

(   ) No caso de morte do ofendido ou de ter 
sido declarado ausente por decisão 
judicial, o direito de oferecer queixa ou 
de prosseguir na ação passa ao cônjuge, 
ascendente, descendente ou irmão.  

(   ) A prescrição depois de transitar em 
julgado a sentença condenatória regula-
se pela pena aplicada e verifica-se nos 
prazos fixados no artigo 109 do Código 
Penal, os quais se aumentam de um 
sexto, se o condenado é reincidente.   

 

(A) F – V – F. 

(B) F – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – F – V. 

 

2 

A respeito da improbidade administrativa, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

(B) Frustrar a licitude de concurso público 
caracteriza ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário.  

(C) A nomeação do agente público fica 
condicionada à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no 
serviço de pessoal competente. 

(D) Será punido com a pena de exoneração, a 
bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público 
que se recusar a prestar declaração dos 
bens, dentro do prazo determinado, ou que a 
prestar falsa. 

(E) A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam após 
decisão proferida por órgão judicial 
colegiado.  

 

3 

Considerando o Código Civil e a Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade 
da lei brasileira, quando admitida, se inicia 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente 
publicada. 

(B) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
revoga a lei anterior. 

(C) O nome da pessoa não pode ser empregado 
por outrem em publicações ou 
representações que a exponham ao 
desprezo público, salvo quando não haja 
intenção difamatória. 

(D) Quando a lei dispuser que determinado ato é 
anulável, sem estabelecer prazo para 
pleitear-se a anulação, será este de dois 
anos, a contar da data da conclusão do ato. 

(E) Os prazos de prescrição podem ser 
alterados por acordo das partes. 
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4 

À luz do Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A ação fundada em direito pessoal ou em 
direito real sobre bens móveis será proposta, 
em regra, no foro de domicílio do réu. 

(B) Dá-se a continência entre duas ou mais 
ações quando lhes for comum o pedido ou a 
causa de pedir. 

(C) Os atos processuais serão realizados em 
dias úteis, das seis às vinte horas. 

(D) Inexistindo preceito legal ou prazo 
determinado pelo juiz, será de cinco dias o 
prazo para a prática de ato processual a 
cargo da parte. 

(E) A tutela provisória requerida em caráter 
incidental independe do pagamento de 
custas. 

 

5 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Mário, servidor público em estágio probatório 
ocupante do cargo de Técnico do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi 
eleito Deputado Federal. À luz da 
Constituição Federal, Mário  

 

(A) será exonerado do cargo de Técnico, pois 
ainda não goza de estabilidade.  

(B) será afastado do cargo de Técnico, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. 

(C) será afastado do cargo de Técnico, sendo-
lhe vedado optar pela sua remuneração. 

(D) perceberá as vantagens de ambos os 
cargos, desde que haja compatibilidade de 
horários.  

(E) será posto em disponibilidade e seu tempo 
de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 

 

6 

Assinale a alternativa correta segundo o 
Código de Processo Civil.  

 

(A) As partes têm o direito de obter em prazo 
razoável a solução integral do mérito, exceto 
quanto à atividade satisfativa. 

(B) O Ministério Público será intimado para, no 
prazo de quinze dias, intervir como fiscal da 
ordem jurídica nas hipóteses previstas em 
lei. 

(C) A participação da Fazenda Pública configura 
hipótese de intervenção do Ministério 
Público. 

(D) No chamamento ao processo, a citação 
daqueles que devam figurar em litisconsórcio 
passivo será requerida pelo réu na 
contestação e deve ser promovida no prazo 
de quinze dias, sob pena de ficar sem efeito 
o chamamento. 

(E) Indeferida a petição inicial, o autor poderá 
apelar, facultado ao juiz, no prazo de cinco 
dias, retratar-se. 
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7 

Sobre os variados temas de Direito 
Administrativo, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 

I.  De acordo com as regras de organização 
administrativa, o INSS e o IBAMA são 
autarquias federais que integram a 
administração direta da União. 

II.  Os atos administrativos possuem cinco 
elementos, quais sejam: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. 

III. A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial. 

IV. Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993, 
tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, II e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

8 

Conforme a Constituição Federal, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) A soberania e o pluralismo político 
constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. 

(   ) Todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente. 

(   ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, 
por determinação policial. 

(   ) No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se 
houver dano. 

 

(A) F – V – F – V. 

(B) F – V – V – F. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – F – V – F. 

(E) V – F – V – V. 

 

9 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Vilma foi presa em flagrante por tentativa de 
homicídio contra Alice, sua inimiga mortal. 
De acordo com o Código Penal, nesse caso, 
pune-se a tentativa de homicídio com a pena 
correspondente à do crime consumado, 
diminuída  

 

(A) da metade. 

(B) de um sexto. 

(C) de um terço.  

(D) de um sexto a um terço. 

(E) de um a dois terços. 
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10 

Considerando as seguintes afirmações 
acerca do Código de Processo Penal, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I.  A representação será irretratável, depois 
de oferecida a denúncia. 

II.  Se a vítima, ou seu representante legal, 
não concordar com o arquivamento do 
inquérito policial, poderá, no prazo de 
trinta dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à 
revisão da instância competente do 
órgão ministerial, conforme dispuser a 
respectiva lei orgânica. 

III. O descumprimento do acordo de não 
persecução penal pelo investigado não 
poderá ser utilizado pelo Ministério 
Público como justificativa para o eventual 
não oferecimento de suspensão 
condicional do processo. 

IV. Cumprido integralmente o acordo de não 
persecução penal, o juízo competente 
reconhecerá a atipicidade da conduta. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, II e III. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

11 

Em relação à Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul (Lei 
Estadual nº 7.669/1982), assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) As atividades no âmbito do Ministério 
Público, por sua essencialidade, serão 
ininterruptas, funcionando em plantão 
permanente nos dias em que não houver 
expediente normal, sendo facultadas férias 
coletivas no mês de janeiro.   

(B) Os recursos correspondentes às suas 
dotações orçamentárias próprias e globais, 
compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 
vinte de cada mês, sem vinculação a 
qualquer tipo de despesa. 

(C) O Colégio de Procuradores de Justiça e a 
Corregedoria-Geral são Órgãos Auxiliares do 
Ministério Público. 

(D) Nos impedimentos e suspeições, a função 
de Procurador-Geral de Justiça será 
exercida, interinamente, pelo Corregedor-
Geral do Ministério Público. 

(E) Excedendo de vinte e cinco o número de 
Procuradores de Justiça, o Colégio de 
Procuradores funcionará em Órgão Especial. 

 

12 

Em relação ao Processo Penal, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) Segundo o princípio da presunção de 
inocência, ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória. 

(B) O direito ao silêncio, previsto na Carta 
Magna como direito de permanecer calado, 
apresenta-se apenas como uma das várias 
decorrências do nemo tenetur se detegere, 
segundo o qual ninguém é obrigado a 
produzir prova contra si mesmo. 

(C) A queixa contra qualquer dos autores do 
crime obrigará ao processo de todos, e a 
autoridade policial velará pela sua 
indivisibilidade. 

(D) A autoridade policial não poderá mandar 
arquivar autos de inquérito. 

(E) Nos atestados de antecedentes que lhe 
forem solicitados, a autoridade policial não 
poderá mencionar quaisquer anotações 
referentes à instauração de inquérito contra 
os requerentes. 
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13 

A respeito da Ordem de Serviço nº 06/2015, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) A publicação de atos relativos a 
informações com restrição de acesso 
limitar-se-á aos seus respectivos 
números, datas de expedição e ementas, 
redigidas de modo a não comprometer a 
restrição de acesso estabelecida. 

(   ) A classificação de acesso está 
relacionada com o conteúdo da 
informação indicado pelo assunto e 
deverá ser realizada no mesmo momento 
da classificação deste no Sistema. 

(   ) A classificação automática não elimina 
necessidade de análise, adequação e 
possibilidade de classificação de acesso 
de forma manual. 

 

(A) F – V – F. 

(B) F – V – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – V. 

 

14 

Referente ao Código Penal, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Quanto ao tempo e ao lugar do crime, o 
Código Penal adotou a teoria da ubiquidade.  

(B) O crime impossível constitui causa de 
exclusão da culpabilidade.  

(C) Os menores de dezoito anos são 
penalmente imputáveis, ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial. 

(D) Se a participação for de menor importância, 
a pena pode ser diminuída de um sexto a 
dois terços. 

(E) O tempo de cumprimento das penas 
privativas de liberdade não pode ser superior 
a quarenta anos. 

 

15 

Examine as seguintes situações hipotéticas: 

1. Jaime, delegado de polícia, em razão de 
seu cargo, apropriou-se de joias e metais 
preciosos que estavam apreendidos no 
depósito da delegacia. 

2. Lívia, auditora fiscal, para não autuar 
determinada empresa por irregularidades 
tributárias, exigiu de seu sócio proprietário 
a entrega de dinheiro.   

Conforme o Código Penal, Jaime e Lívia 
responderão, respectivamente, pelos crimes 
de 

 

(A) apropriação indébita e corrupção passiva.  

(B) apropriação indébita e concussão.  

(C) prevaricação e corrupção ativa.  

(D) peculato e concussão.  

(E) peculato e corrupção passiva.  

 

16 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Enzo, servidor público efetivo ocupante do 
cargo de Técnico do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul, no interesse do 
serviço, passará a ter exercício em nova 
sede, com mudança de domicílio em caráter 
permanente. Nesse caso, de acordo com a 
Lei Complementar Estadual n° 10.098/1994, 
Enzo fará jus à ajuda de custo, a                                       
qual não poderá exceder a importância 
correspondente a 

 

(A) um mês de remuneração. 

(B) dois meses de remuneração. 

(C) três meses de remuneração. 

(D) quatro meses de remuneração. 

(E) seis meses de remuneração. 
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17 

Analise o seguinte caso hipotético: 

José, cidadão, residente e domiciliado em 
Gramado/RS, submeteu à apreciação da 
Promotoria de Justiça da comarca notícia de 
fato acerca da suposta prática de nepotismo 
na Câmara Municipal, em específico no 
Gabinete do Vereador Aparecido. Levantadas 
as informações preliminares, a notícia de fato 
foi arquivada, tendo em vista que o fato 
narrado já foi objeto de investigação recente, 
na qual restou concluída por não existirem 
indícios da prática de nepotismo no Gabinete 
do referido Vereador.   Diante desse cenário, 
conforme o Provimento nº 71/2017 – PGJ, 
José deverá ser cientificado da decisão de 
arquivamento, preferencialmente por meio 
eletrônico, cabendo recurso no prazo de  

 

(A) cinco dias. 

(B) dez dias. 

(C) quinze dias. 

(D) vinte dias. 

(E) trinta dias. 

 

18 

Considerando as disposições constitucionais 
acerca do Ministério Público, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

(B) São princípios institucionais do Ministério 
Público: a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

(C) A destituição do Procurador-Geral da 
República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de 
autorização da maioria absoluta do Senado 
Federal. 

(D) Após três anos de efetivo exercício, os 
membros do Ministério Público adquirem 
vitaliciedade.   

(E) As funções do Ministério Público só podem 
ser exercidas por integrantes da carreira, 
que deverão residir na comarca da 
respectiva lotação, salvo autorização do 
chefe da instituição. 

 

19 

No tocante aos Juizados Especiais Criminais 
(Lei Federal nº 9.099/1995), assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) O processo perante o Juizado Especial 
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, objetivando, 
sempre que possível, a reparação dos danos 
sofridos pela vítima e a aplicação de pena 
não privativa de liberdade. 

(B) Consideram-se infrações penais de menor 
potencial ofensivo as contravenções penais 
e os crimes a que a lei comine pena máxima 
não superior a dois anos, cumulada ou não 
com multa. 

(C) Serão objeto de registro escrito 
exclusivamente os atos havidos por 
essenciais. 

(D) Da decisão de rejeição da denúncia ou 
queixa caberá recurso em sentido estrito, 
que poderá ser julgado por turma composta 
de três Juízes em exercício no primeiro grau 
de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

(E) Os embargos de declaração serão opostos 
por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 
dias, contados da ciência da decisão. 
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20 

Conforme o Código de Processo Penal, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 

(   ) Decretada a prisão preventiva, deverá o 
órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 
cento e oitenta dias, mediante decisão 
fundamentada, de ofício, sob pena de 
tornar a prisão ilegal.  

(   ) Se o réu não for encontrado, será citado 
por edital, com o prazo de quinze dias.  

(   ) Na instrução do procedimento comum 
ordinário, poderão ser inquiridas até 
cinco testemunhas arroladas pela 
acusação e cinco pela defesa.  

(   ) A apelação da sentença absolutória não 
impedirá que o réu seja posto 
imediatamente em liberdade.  

 

(A) F – F – V – F. 

(B) F – F – V – V. 

(C) F – V – F – V. 

(D) V – V – F – F. 

(E) V – F – F – V. 

 

 

Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões de                  
21 a 33. 

 

COMO DEFINIR OBJETIVOS QUANDO NÃO 
SABEMOS O QUE QUEREMOS 

 

Pilar Jericó - 11 MAI 2021 

 

 Somos estimulados a sonhar, a buscar 
objetivos e a nos orientar em direção ao que 
desejamos. Às vezes, o problema é que não 
sabemos o que queremos. É o que tenho 
observado em muitas pessoas, até em mim 
mesma. A dúvida aparece quando terminamos 
uma etapa, como concluir alguns estudos ou 
finalizar um trabalho. Também surge quando 
estamos cansados de uma determinada 
situação, quando temos de nos reinventar devido 
às circunstâncias ou quando nos deparamos 
com um fracasso ou um contratempo. [...] Um 
pequeno exercício de reflexão pode nos ajudar a 
recuperar sonhos e a definir objetivos que nos 
animem. Vejamos algumas dicas práticas. 

 Primeiro, não devemos confundir nossos 
sonhos com fantasias. Um sonho é um projeto 
que nos anima, como estudar algo novo, 
comprar um carro ou ter um filho. Pode ser mais 
ou menos ambicioso, mas nos impulsiona a nos 
esforçar para conseguir realizá-lo. Já uma 
fantasia é algo que vive em nossa mente, que 
gostamos de imaginar, mas que, no fundo, 
sabemos que nunca vamos dedicar muita 
energia para alcançá-lo. [...] Dar a volta ao 
mundo, viver nas ilhas paradisíacas do Pacífico 
ou se tornar diretor de cinema em Hollywood 
poderiam ser alguns exemplos. Aprender a 
diferenciar os sonhos das fantasias nos faz ser 
honestos conosco mesmos e nos alivia da 
pressão de conseguir estas últimas, das quais, 
insistimos, não necessitamos.  



Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul  INSTITUTO AOCP 

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  Tipo  04 – Página 9 

 

 [...] Quando não sabemos o que 
queremos ou não temos um sonho claro, 
podemos fazer várias coisas. Por um lado, 
podemos recuperar sonhos do passado como 
forma de inspiração. A adolescência é uma 
época muito frutífera de ideias. Valeria a pena 
lembrar do que gostávamos ou o que nos 
animava. O objetivo não é realizar os sonhos ao 
pé da letra. Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados ou, simplesmente, sejam 
impossíveis de alcançar, como se queríamos ser 
astronautas e agora temos 40 anos. Os velhos 
sonhos atuam como faróis, não são cartas de 
navegação, daí a importância de recuperá-los. 
Retomando o exemplo anterior do astronauta, 
obtemos informações sobre nós mesmos. Com 
esse exercício simples, lembramos que 
gostávamos de aventuras ou de estudar as 
estrelas. Dessa forma, podemos nos matricular 
em um curso de astronomia, comprar um 
telescópio ou acessar os recursos da NASA para 
conhecer mais a respeito. E você, o que gostava 
de fazer quando era mais jovem? O que pode 
extrair daquilo? 

 Outra forma de nos orientarmos é pensar 
naquilo que não queremos. Talvez este exercício 
não seja tão atraente quanto imaginar a si 
mesmo no futuro, mas é um passo válido. O que 
eu quero parar de fazer? Pode ser no âmbito 
pessoal ou profissional, como evitar me irritar por 
alguma coisa, não continuar neste trabalho ou 
manter uma amizade. 

 Quando estamos em uma dúvida 
profunda sobre o que fazer ou quais são nossos 
sonhos, temos outra opção: refletir sobre com 
quem gostaríamos de parecer, mesmo que seja 
um personagem de ficção. Mais uma vez, isso 
funciona como farol, mas volta a nos dar pistas 
sobre nós mesmos. Com este exercício, 
podemos tirar conclusões que nos ajudem a 
aterrissar na realidade e a definir objetivos 
concretos. 

 
Adaptado de: https://brasil.elpais.com/estilo/2021-05-11/como-
definir-objetivos-quando-nao-sabemos-o-que-queremos.html. 
Acesso em: 14 mai. 2021. 

 

21 

Quais são as figuras de linguagem presentes 
nos excertos “Os velhos sonhos atuam como 
faróis [...]” e “[os velhos sonhos] não são 
cartas de navegação [...]”, respectivamente? 

 

(A) Comparação e metáfora. 

(B) Metáfora e comparação. 

(C) Analogia e metonímia. 

(D) Metáfora e símile. 

(E) Símile e comparação. 

 

22 

Assinale a alternativa em que a colocação do 
pronome em destaque pode ser alterada. 

 

(A) “[...] recuperar sonhos e a definir objetivos 
que nos animem.”. 

(B) “[...] quando nos deparamos com um 
fracasso [...]”. 

(C) “Um sonho é um projeto que nos anima [...]”. 

(D) “[...] podemos tirar conclusões que nos 
ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

(E) “Um pequeno exercício de reflexão pode nos 
ajudar [...]”. 

 

23 

Quanto aos elementos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em, “Primeiro, não devemos confundir 
nossos sonhos com fantasias.”, o termo em 
destaque contribui para a ordenação do 
texto. 

(B) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente [...]”, o termo em destaque 
sinaliza um contraste entre sonho e fantasia. 

(C) Em “[...] o problema é que não sabemos o 
que queremos.”, o termo em destaque se 
refere à ação de buscar objetivos, 
mencionada no período anterior, a qual é 
vista pela autora como algo negativo. 

(D) Em “Talvez este exercício não seja tão 
atraente [...]”, o termo em destaque retoma a 
informação “pensar naquilo que não 
queremos”. 

(E) Em “Mais uma vez, isso funciona como farol 
[...]”, o termo em destaque faz referência ao 
excerto “[...] refletir sobre com quem 
gostaríamos de parecer [...]”. 
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24 

Qual é a relação de sentido estabelecida 
entre os períodos “O objetivo não é realizar 
os sonhos ao pé da letra. Talvez tenham 
ficado um pouco desatualizados ou, 
simplesmente, sejam impossíveis de alcançar 
[...]”? 

 

(A) Condição. 

(B) Explicação. 

(C) Contraste. 

(D) Dúvida. 

(E) Exemplificação. 

 

25 

A respeito das seguintes expressões 
destacadas, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “Às vezes, o problema é que não 
sabemos o que queremos.”, a expressão em 
destaque é um advérbio de frequência. 

(B) Em “Também surge quando estamos 
cansados de uma determinada situação [...]”, 
a expressão em destaque é uma conjunção 
aditiva. 

(C) Em “Dessa forma, podemos nos matricular 
em um curso de astronomia [...]”, a 
expressão em destaque funciona como um 
advérbio de modo.  

(D) Em “Os velhos sonhos atuam como faróis, 
não são cartas de navegação, daí a 
importância de recuperá-los.”, a expressão 
em destaque atua como uma conjunção 
consecutiva. 

(E) Em “Talvez este exercício não seja tão 
atraente quanto imaginar a si mesmo no 
futuro [...]”, a expressão em destaque tem 
caráter interjetivo. 

 

26 

Sobre “que” e “se” nos excertos a seguir, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “[...] como se queríamos ser astronautas 
[...]”, “se” indica que o sujeito é 
indeterminado. 

(B) Em “[...] ou se tornar diretor de cinema em 
Hollywood [...]”, “se” faz parte de um verbo 
pronominal. 

(C) Em ‘[...] pensar naquilo que não queremos.”, 
“que” é uma partícula de realce. 

(D) Em “[...] definir objetivos que nos animem.”, 
“que” é uma conjunção integrante que 
introduz o complemento de “objetivos”. 

(E) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente [...]”, “que” retoma “fantasia”, 
podendo ser substituído por um pronome 
relativo flexionado no feminino. 

 

27 

Em relação à estrutura e à formação de 
algumas palavras utilizadas no texto, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Os verbos “reinventar”, ”recuperar” e 
“retomando” são formados por composição, 
com o radical “re” significando repetição. 

(B) A palavra “contratempo” é formada a partir 
da junção de um sufixo a um radical. 

(C) Tanto “desatualizados” quanto “impossíveis” 
possuem um prefixo com sentido de 
negação. 

(D) As palavras “simplesmente” e “atraente” são 
formadas por um radical + sufixo “-ente”. 

(E) Na palavra “aterrissar” o prefixo “a” possui 
sentido de negação ou privação, como em 
“anemia” (falta de sangue). 

 

28 

Em qual alternativa o termo “que” é um 
pronome relativo? 

 

(A) “[...] podemos tirar conclusões que nos 
ajudem a aterrissar na realidade [...]”. 

(B) “[...] sabemos que nunca vamos dedicar 
muita energia [...]”. 

(C) “[...] mesmo que seja um personagem de 
ficção.”. 

(D) “O que pode extrair daquilo?”. 

(E) “[...] lembramos que gostávamos de 
aventuras [...]”. 
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29 

Sobre a utilização da vírgula nos seguintes 
excertos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Em “Pode ser mais ou menos ambicioso, 
mas nos impulsiona [...]”, a vírgula separa 
uma oração principal de uma oração 
subordinada. 

(B) Em “Já uma fantasia é algo que vive em 
nossa mente, que gostamos de imaginar 
[...]”, a vírgula poderia ser omitida sem que 
isso causasse prejuízo sintático ao excerto. 

(C) Em “Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados ou, simplesmente, sejam 
impossíveis de alcançar [...]”, o uso das 
vírgulas é obrigatório. 

(D) Em “Somos estimulados a sonhar, a buscar 
objetivos [...]”, a vírgula separa duas orações 
de mesmo estatuto sintático. 

(E) Em “[...] nos alivia da pressão de conseguir 
estas últimas, das quais [...] não 
necessitamos.”, a vírgula indica que a 
oração adjetiva é restritiva, não explicativa. 

 

30 

Assinale a alternativa em que a palavra entre 
parênteses NÃO substitui adequadamente 
aquela em destaque. 

 

(A) “[...] nunca vamos dedicar muita energia 
para alcançá-lo.” (gastar). 

(B) “A adolescência é uma época muito frutífera 
de ideias.” (rica). 

(C) “Pode ser no âmbito pessoal ou profissional 
[...]” (plano). 

(D) “[...] imaginar a si mesmo no futuro [...]” 
(próprio). 

(E) “Vejamos algumas dicas práticas.” (boas). 

 

31 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) a dúvida sobre o que se quer surge nos 
momentos em que as pessoas não 
conseguem discernir sonhos de fantasias. 

(B) seu propósito principal é discutir os motivos 
pelos quais as pessoas têm dificuldade em 
definir objetivos. 

(C) a constatação de que as pessoas não 
sabem o que querem é resultado de uma 
pesquisa acadêmica feita pela autora. 

(D) uma forma de definir um objetivo é recuperar 
um sonho da adolescência e buscar realizá-
lo como ele foi concebido originalmente. 

(E) no processo de definição de objetivos, 
pensar sobre o que não se quer é tão útil 
quanto pensar sobre que se quer. 

 

32 

Sobre os recursos linguísticos utilizados na 
estruturação do texto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Os exemplos fornecidos pela autora têm a 
finalidade de comprovar seus argumentos 
em defesa das vantagens em se ter sonhos 
e objetivos. 

(B) O uso frequente da primeira pessoa do plural 
contribui para o alto grau de formalidade do 
texto. 

(C) As perguntas feitas no texto estabelecem um 
diálogo com o leitor, com o fim de fazê-lo 
refletir e buscar respostas para os 
questionamentos propostos. 

(D) O texto apresenta a seguinte estrutura: 
introdução, em que o tema central é 
contextualizado; desenvolvimento, em que 
são dados argumentos para a defesa da 
tese; conclusão, em que as informações 
principais são retomadas resumidamente. 

(E) O texto é construído majoritariamente por 
períodos simples, com o intuito de tornar a 
leitura mais fluida e de fácil compreensão.  
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33 

Assinale a alternativa em que os verbos em 
destaque NÃO formam uma locução verbal. 

 

(A) “É o que tenho observado em muitas 
pessoas [...]”. 

(B) “[...] não devemos confundir nossos sonhos 
com fantasias”. 

(C) “Pode ser mais ou menos ambicioso [...]”. 

(D) “Aprender a diferenciar os sonhos das 
fantasias nos faz ser honestos conosco 
mesmos [...]”. 

(E) “Talvez tenham ficado um pouco 
desatualizados [...]”. 

 

O texto a seguir refere-se às questões de                    
34 a 38. 

 

Oi, Chico! 

Clarice Lispector 

 

 Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi 
uma carta de uma cidade do Rio Grande do Sul, 
Santa Maria, a respeito de você e de mim? É o 
seguinte: a moça me lê num jornal de Porto 
Alegre. E, muito jovem, diz que sente grande 
afinidade comigo, que eu escrevo exatamente 
como ela sente. Mas que sua maior afinidade 
comigo vem do fato de eu ter escrito sobre você, 
Chico. Diz: "Eu, como você, tenho uma 
inclinação enorme por ele. Achava eu que esta 
inclinação (que é motivo de troça de meus 
amigos) era um pouco de infantilismo meu, 
talvez uma regressão à infância, mas lendo seus 
bilhetes descobri que não, que a razão é 
justamente conforme suas palavras: ser ele 
altamente gostável e possuir candura. Você 
também tem candura, que se percebe ao ler uma 
só linha sua." Ela, Chico, não entendeu que você 
não é meu ídolo; eu não tenho ídolos. Você para 
mim é um rapaz de ouro, cheio de talento e 
bondade. Inclusive fico simplesmente feliz em 
ouvir quinhentas vezes em seguida "A banda", e 
um dia desse dancei com um de meus filhos. 
Mas é só, meu caro amigo. [...] Olhe, moça 
simpática, sua carta é um amor, e tenho certeza 
de que Chico ia gostar de você, é impossível 
não. Pois se Chico tem candura, e você acha 
que também tenho, você, minha amiguinha, é mil 
vezes mais cândida do que nós. Mando-lhe um 
beijo e tenho certeza de que Chico lhe manda 
outro beijo ― não, não desmaie. [...] 

 
(Texto publicado originalmente no Jornal do Brasil, de 23/03/1968 
e, posteriormente, no livro Todas as crônicas, de 2018.  

Adaptado de:  https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/15396/oi-
chico). Acesso em: 14 ma. 2021.) 

 

 

34 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar 
que 

 

(A) ele pertence ao gênero carta do leitor, uma 
vez que a moça de Santa Maria é leitora de 
Clarice Lispector e escreve uma carta para 
ela. 

(B) nele predomina a função referencial da 
linguagem, centrada no assunto, como pode 
ser comprovado pelo fato de ter sido 
produzido por uma escritora de literatura. 
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(C) tanto a moça de Santa Maria quanto Clarice 
têm uma inclinação idolátrica por Chico 
Buarque.  

(D) ele possui três interlocutores, sendo dois 
explícitos: Chico Buarque e a moça de Santa 
Maria. 

(E) a moça de Santa Maria diz se identificar com 
Clarice porque ambas possuem candura. 

 

35 

Qual é a figura de linguagem presente nos 
excertos “Inclusive fico simplesmente feliz 
em ouvir quinhentas vezes em seguida ‘A 
banda’ [...]” e “[...] você, minha amiguinha, é 
mil vezes mais cândida do que nós.”? 

 

(A) Hipérbole. 

(B) Eufemismo. 

(C) Metáfora. 

(D) Pleonasmo. 

(E) Gradação. 

 

36 

Sobre o excerto “Achava eu que esta 
inclinação (que é motivo de troça de meus 
amigos) era um pouco de infantilismo meu 
[...]”, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A inversão da posição canônica de sujeito e 
verbo confere ao excerto um maior grau de 
informalidade. 

(B) O termo “troça” é um termo típico da 
variedade informal do português brasileiro, 
sendo a forma feminina do substantivo 
“troço” e possuindo o mesmo significado que 
ele. 

(C) O substantivo “infantilismo” é derivado de um 
adjetivo com o acréscimo do sufixo “-ismo”, 
assim como os substantivos “charlatanismo” 
e “civismo”. 

(D) Os parênteses poderiam ser suprimidos sem 
que isso causasse mudança sintática ou 
semântica ao excerto. 

(E) A oração entre parênteses completa 
sintaticamente o substantivo “inclinação”, 
sendo, portanto, uma oração adjetiva 
restritiva. 

 

37 

Assinale a alternativa em que a expressão 
destacada NÃO é um vocativo. 

 

(A) “Oh, Chico Buarque, pois não é que recebi 
uma carta [...]”. 

(B) “Ela, Chico, não entendeu que você não é 
meu ídolo [...]”. 

(C) “Olhe, moça simpática, sua carta é um amor 
[...]”. 

(D) “Mas é só, meu caro amigo.”.  

(E) “Pois se Chico tem candura, e você acha 
que também tenho, você, minha amiguinha, 
é mil vezes mais cândida do que nós.”. 

 

38 

Assinale a alternativa em que o advérbio em 
destaque atua como um intensificador. 

 

(A) “[...] eu escrevo exatamente como ela 
sente.”. 

(B) “[...] ser ele altamente gostável [...]”.  

(C) “Inclusive fico simplesmente feliz em ouvir 
[...]”. 

(D) “[...] a razão é justamente conforme suas 
palavras [...]”. 

(E) “Texto publicado originalmente no Jornal do 
Brasil [...]”. 

 

39 

Sobre a utilização dos pronomes de 
tratamento na redação oficial, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Por se referirem à pessoa com quem se fala, 
estabelecem concordância com a segunda 
pessoa gramatical. 

(B) No corpo do texto, pode-se empregá-los em 
sua forma abreviada ou por extenso. 

(C) Está correta a frase: Vossa Senhoria 
designará vosso substituto. 

(D) Quanto aos adjetivos referidos aos 
pronomes de tratamento, o gênero 
gramatical deve concordar com o 
substantivo que compõe a locução (Ex.: 
Vossa Excelência está atarefada). 

(E) O pronome “Sua Excelência” é utilizado para 
se fazer referência direta a alguma 
autoridade. 
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40 

Assinale a alternativa em que todas as 
propriedades são atributos da redação oficial. 

 

(A) Impessoalidade, concisão, padronização e 
coerência. 

(B) Clareza, eloquência, formalidade e uso da 
norma-padrão da língua portuguesa. 

(C) Objetividade, precisão, expressividade e 
formalidade. 

(D) Padronização, coesão, estilo e objetividade. 

(E) Eloquência, originalidade, uso da norma-
padrão da língua portuguesa e formalidade. 

 

 

Informática 

41 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente apenas o nome de softwares 
utilitários compactadores de arquivo. 
 

(A) Winrar, Powershell, GuitHub. 

(B) Ftp, Winrar, Winzip. 

(C) PeaZip, 7-zip, WinZip. 

(D) BraZip, Universal Extractor, Disc Image.  

(E) Commmand Prompt, Winzip, GitHub. 
 

42 

Seu gerente lhe pediu para comprar alguns 
computadores para o seu departamento. 
Quando foi lhe passada a especificação dos 
computadores, veio a informação de que eles 
deveriam ter CPU “multicore”. Nesse caso, 
considerando os processadores (CPU) 
multicore, para comprar os computadores, 
você deve saber que 
 

(A) um dos núcleos de um processador 
multicore é relativo à placa de vídeo, pois o 
computador não fará mais uso dessa placa. 

(B) um processador multicore é composto de um 
único chip com diversos processadores. 

(C) multicore significa que a placa mãe contém 
diversos slots para diferentes núcleos do 
processador.  

(D) um processador multicore é composto de um 
único processador com diversos chips. 

(E) o uso de processadores multicore aumenta o 
desempenho do computador por meio do 
aumento da frequência do clock do 
processador. 
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43 

Você está diante de uma planilha do MS-
Excel do Office 365 e necessita realizar uma 
operação lógica em uma célula qualquer, 
sendo que, se o valor da célula A2 estiver 
entre os números inteiros 3 e 8, a célula em 
que você está operando o cálculo deve 
retornar VERDADEIRO, caso contrário, ela 
deve retornar FALSO. Sabendo disso, 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o uso da função do MS-Excel 
que resolva o cenário aqui apresentado.  

 

(A) =SE(A2>=3  E  A2<=8;  “VERDADEIRO”; 

“FALSO”) 

(B) =SE(A2>=3  E(SE(A2<=8; “VERDADEIRO”); 

“FALSO”)) 

(C) =E(A2>=3;”VERDADEIRO”;  E(A2<=8; 

“FALSO”)) 

(D) =E(A2; ENTRE (3;8);  “VERDADEIRO”; 

”FALSO”) 

(E) =E(A2>=3;A2<=8) 

 

44 

Um colega de trabalho necessita fixar pastas 
no Acesso Rápido do Windows 10 e lhe pediu 
ajuda para executar essa operação. Você 
apresentou os passos a ele, sabendo que ele 
fará isso a partir do Windows Explorer. Diante 
do exposto e considerando as alternativas a 
seguir, os passos corretos apresentados por 
você são:  

 

(A) criar um atalho no Desktop e arrastar até a 
pasta Acesso Rápido. 

(B) clicar com o botão direito do mouse sobre a 
pasta e selecionar o comando “Fixar no 
Acesso rápido” do submenu apresentado. 

(C) abrir o terminal do Windows 10, ir até a 
pasta Acesso Rápido e executar o comando: 
md <nome da pasta>. 

(D) clicar com o botão direito sobre o Acesso 
Rápido do Windows Explorer e selecionar o 
comando “Criar pasta” no submenu 
apresentado. 

(E) abrir o Power Shell do Windows 10, ir até o 
atalho de Acesso Rápido e copiar a pasta 
com o conteúdo que se deseja fixar, por 
meio do comando: copy <nome da pasta>. 

 

45 

Você está utilizando um arquivo que está 
armazenado no seu Google Drive. Com base 
nesse cenário, é correto afirmar que 

 

(A) é necessário, ao anexar o arquivo 
diretamente do Google drive em um e-mail, 
conceder permissão ao remetente. 

(B) o arquivo pode ser aberto diretamente no 
office 365 on-line. 

(C) é necessário realizar o download do arquivo 
para dar permissão a um e-mail remetente. 

(D) o arquivo não pode ser aberto por outra 
pessoa sem uma chave de acesso enviada 
por e-mail. 

(E) apenas arquivos em ‘.pdf’ podem ser 
compartilhados pelo Google Drive.  
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Noções de Administração 

46 

No âmbito da ética aplicada, assinale a 
alternativa que apresenta o conceito de ética 
que faz as considerações éticas sobre a 
gestão ou a direção dos negócios e das 
empresas. 

 

(A) Ética econômica. 

(B) Ética democrática. 

(C) Ética educacional. 

(D) Ética ecológica. 

(E) Ética empresarial. 

 

47 

Qual é o sistema de administração de 
recursos materiais que focaliza a demanda 
efetiva? 

 

(A) Sistema funcional de compras. 

(B) Sistema de registro de preço. 

(C) Sistema just-in-time/Kanban. 

(D) Sistema multifontes de estoque. 

(E) Sistema tradicional de abastecimento. 

 

48 

Assinale a alternativa que apresenta alguns 
dos aspectos de um atendimento ao público 
com qualidade. 

 

(A) Profissionalismo, respeito e conhecimento 
da estrutura organizacional. 

(B) Personalismo, costume e aprendizagem 
organizacional. 

(C) Pragmatismo, hábito e comportamento 
organizacional. 

(D) Popularidade, camaradagem e leitura 
ambiental. 

(E) Prestabilidade, companheirismo e atitude 
socioambiental. 

 

49 

Assinale a alternativa que apresenta as 
funções básicas da comunicação dentro de 
um grupo ou de uma organização. 

 

(A) Interação, liberdade, independência social e 
proatividade. 

(B) Controle, motivação, expressão emocional e 
informação. 

(C) Autonomia, incentivo, relações pessoais e 
organicidade. 

(D) Hierarquia, prioridades, orientação atual e 
estruturação.  

(E) Poder, autoridade e ação organizacional e 
integratividade. 

 

50 

No contexto da gestão estratégica, é 
necessária a montagem de uma equipe para a 
elaboração do planejamento estratégico. Para 
participar dessa equipe, exigem-se dois tipos 
de pessoas que formarão duas coalizões 
importantes para o sucesso do planejamento 
estratégico. Quais são essas coalizões?   

 

(A) Coalizão Dominante Formal (CDF) e 
Coalizão Dominante Informal (CDI). 

(B) Coalizão Influenciadora Geral (CIG) e 
Coalizão Influenciadora Parcial (CIP). 

(C) Coalizão Estratégica Global (CEG) e 
Coalizão Estratégica Divisional (CED). 

(D) Coalizão Sustentável Principal (CSP) e 
Coalizão Sustentável Acessória (CSA). 

(E) Coalizão Propulsora Inicial (CPI) e Coalizão 
Propulsora Final (CPF). 

 

51 

Quais são os níveis de desdobramento 
existentes para a elaboração dos planos de 
classificação de documentos arquivísticos 
que dizem respeito ao princípio da 
proveniência e que são a base de todo 
trabalho de classificação em arquivos? 

 

(A) Contexto do documento e nível relevante. 

(B) Dimensão dos arquivos e versão atual. 

(C) Visão preventiva e arquivo legalizado. 

(D) Respeito aos fundos e ordem original. 

(E) Fonte primordial e grau de clareza. 
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52 

Dentre as necessidades que definem a 
importância do planejamento, assinale a 
alternativa que apresenta o tipo de 
necessidade que se relaciona à sazonalidade. 

 

(A) Coordenação de eventos e recursos. 

(B) Decisões que constroem o futuro. 

(C) Vontade de interferir no futuro. 

(D) Predeterminação de eventos. 

(E) Eventos futuros conhecidos. 

 

53 

Quais são os conjuntos de habilidades-chave 
de que os gerentes de projetos necessitam e 
que formam o triângulo de talentos? 

 

(A) Gerenciamento de competências técnicas, 
coordenação e gerenciamento operacional e 
integrativo. 

(B) Gerenciamento de recursos técnicos, 
conhecimentos e gerenciamento detalhado 
do projeto. 

(C) Gerenciamento de aquisições técnicas, 
dominância e gerenciamento ampliado e 
global. 

(D) Gerenciamento de projetos técnicos, 
liderança e gerenciamento estratégico e de 
negócios. 

(E) Gerenciamento de qualidade técnica, 
proatividade e gerenciamento pessoal e 
coletivo. 

 

54 

Em qual categoria de papéis do 
administrador estão incluídos os papeis de 
figura de proa, líder e ligação? 

 

(A) Categoria de papéis de processamento. 

(B) Categoria de papéis de informação. 

(C) Categoria de papéis interpessoais. 

(D) Categoria de papéis controladores. 

(E) Categoria de papéis de monitor. 

 

55 

Assinale a alternativa que apresenta um 
conceito de administração de pessoas. 

 

(A) Administração de pessoas é um processo de 
assegurar a empregabilidade.  

(B) Administração de pessoas é um processo de 
manutenção dos empregados. 

(C) Administração de pessoas é um processo de 
preservação de uma boa remuneração. 

(D) Administração de pessoas é um processo de 
incrementação dos postos de trabalho. 

(E) Administração de pessoas é um processo de 
regularização trabalhista. 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

56 

Quatro funcionários, Adão, Beto, César e 
Davi, não necessariamente nessa ordem, 
atuam como promotor, assistente de 
promotor, procurador e subprocurador. 
Esses funcionários atuam no Ministério 
Público em andares diferentes do prédio: 1º 
andar, 2º andar, 3º andar e 4º andar, não 
necessariamente na ordem em que os nomes 
foram apresentados. Sabe-se que: 

 

• César atua como promotor, mas não no 3º 
andar e nem no 4º andar; 

• Beto atua como procurador no 3º andar; 

• Davi não atua no 1º andar e não atua como 
assistente de promotor; 

• O funcionário que atua como assistente de 
promotor atua no 1º andar. 
 

Nessas condições, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Davi atua como subprocurador no 4º andar. 

(B) Adão atua como subprocurador no 2º andar. 

(C) César atua no 1º andar.  

(D) Davi atua no 2º andar. 

(E) Adão atua no 4º andar. 

 

57 

Em determinado ano, o mês de setembro terá 
4 domingos e 5 sábados. Juliana precisa 
agendar uma reunião no mês de outubro 
desse ano e seu chefe só pode participar 
dessa reunião se ela cair em uma quinta-feira 
e na segunda quinzena. Dessa forma, as 
possibilidades de datas para essa reunião 
serão 

 

(A) 17 ou 24. 

(B) 18 ou 25. 

(C) 19 ou 26. 

(D) 20 ou 27. 

(E) 21 ou 28. 

 

58 

O chefe de um dos setores do Ministério 
Público decidiu realizar uma pesquisa de 
opinião quanto a três qualidades de seus 
servidores necessárias para o bom 
atendimento ao público: Cordialidade (C), 
Discrição (D) e Eficiência (E). Após a 
pesquisa com 200 pessoas atendidas 
durante uma semana, ele divulgou o 
resultado, conforme o quadro a seguir. 
Todavia o número de pessoas que opinaram 
quanto à qualidade Eficiência ficou ilegível e 
está representado pela letra x. 

 

Qualidade Número de pessoas 

C 171 

D 164 

E X 

C e D 141 

C e E 123 

D e E 107 

C, D e E  98 

 

Nessas condições, o valor de x é 

 

(A) 140. 

(B) 138. 

(C) 136. 

(D) 135. 

(E) 134. 

 

59 

Indique o valor lógico (V ou F) de cada uma 
das proposições a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

 

(   ) 
2(2%) 4%=  e 20%  de 20%  é 4%  

(   ) Se todo número primo é ímpar, então 1413 é 

primo. 

(   ) 
1 1

( : ) 1
2 3

  ou 
1 2

4 3
  

 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – V.  

(E) V – V – F. 

 



Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul  INSTITUTO AOCP 

 

TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  Tipo  04 – Página 19 

 

60 

Bruno, Caio e Felipe foram convidados a 
participar da venda de uma “Ação entre 
Amigos”. Alguns números de um bloco já 
estavam vendidos, mas eles não verificaram 
quantos ainda restavam.              Bruno então 

fez a seguinte proposta: “Eu vendo 
1

4
 dos 

números, Caio vende 
1

3
 do que restar e, 

finalmente, Felipe vende os números 
restantes”. Felipe retrucou: “Não é justo! Eu 

vendo 
1

3
 dos números, Bruno vende a 

metade do que restar e, finalmente, Caio 
vende os números restantes”. Nessas 
condições, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Na proposta de Felipe, todos venderão a 
mesma quantidade de números. 

II. Na proposta de Felipe, Bruno venderá 
mais números do que Caio. 

III. Na proposta de Bruno, Felipe venderá o 
dobro de números vendidos por Caio. 

IV. Na proposta de Bruno, ele e Caio 
venderão a mesma quantidade de 
números. 

 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas III e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 
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