
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO 
DE SECRETÁRIO AUXILIAR DA PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVA CRIXÁS 

 
 

 

Página 1 de 17 

 

 
PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

1. Assinale a alternativa cuja frase esteja inteiramente correta no tocante a ortografia, 
concordância e significação das palavras. 
 
(  ) A – Por ora, julga-se somente os réu que não representam perigo eminente. 
(  ) B – Por hora, julgam-se somente os réus que não representam perigo iminente. 
(  ) C – Por hora, julga-se somente os réus que não representam perigo eminente. 
(  ) D – Por ora, julgam-se somente os réus que não representam perigo iminente. 
 
 

2. No poema Let´s Play That de Torquato Neto, abaixo transcrito, pode-se interpretar: 
 
“quando eu nasci 
 um anjo torto, muito louco 
 veio ler a minha mão 
 não era um anjo barroco 
 era um anjo muito louco 
 com asas de avião 
 
 eis que esse anjo me disse 
 com um sorriso entre dentes 
 vai, bicho  
 desafinar o coro dos contentes 
  
let's play that” 
 
(  ) A – Que o autor faz severas críticas ao extremismo religioso. 
(  ) B – Que o autor revela que não possui qualquer aptidão para a música. 
(  ) C – Que o autor revela possuir um comportamento de vida errático e contestador 
(  ) D – Que o autor se sente extremamente triste. 
 
 

3. A alternativa em que nenhuma palavra possui acento gráfico é: 
 
(    ) A - item, polens, rubrica. 
(    ) B - iras, armazens, tatu. 
(    ) C - biquini, preto, lapisinho. 
(    ) D - gratuito, juri, raiz. 
 
 

4. Leia o poema “Aninha e suas pedras” de Cora Coralina para responder a próxima 
questão: 
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Não te deixes destruir… 
Ajuntando novas pedras 
e construindo novos poemas. 
Recria tua vida, sempre, sempre. 
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 
Faz de tua vida mesquinha 
um poema. 
E viverás no coração dos jovens 
e na memória das gerações que hão de vir. 
Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 
Toma a tua parte. 
Vem a estas páginas 
e não entraves seu uso 
aos que têm sede. 
 
Sobre o poema, é incorreto afirmar que: 
 
a) Há um eu-lírico disposto a dar conselhos ao leitor, criando uma certa intimidade com o 
leitor. 
b) A linguagem informal e coloquial pode ser percebida no tom de oralidade da escrita.  
c) Os verbos no imperativo sugerem quase uma ordem, sublinhando a importância daquilo 
que se diz e a necessidade de se seguir em frente. 
d) O poema ao concluir com a questão da sede deixa claro que trata de uma metáfora 
relacionada à água.  
 
 

5. O uso do pronome de tratamento está apropriado em: 
 
a) Os jornalistas solicitaram ao Meritíssimo Senhor Presidente da República mais 
cordialidade no tratamento.  
b) Sua Excelência, o Papa Francisco, já se manifestou sobre o tema.  
c) O Magnífico Senhor Ministro de Estado participou de um grande debate na universidade. 
d) E referindo-se ao deputado em uma sessão plenária afirmou: Vossa Excelência está 
sendo leviano quanto às questões ambientais. 
 
 

6. Assinale a alternativa em que a frase não possui nenhum erro de português: 
 
a) O alto de prisão em flagrante foi devidamente homologado pelo juiz da comarca. 
b) As audiências judiciais ocorrem no período vespertino, com excessão das audiências de 
custódia. 
c) O promotor de justiça impetrou mandado de segurança para conseguir o medicamento 
de alto custo para os cidadãos necessitados.  
d) A secretária cumpriu todas as dilhigências determinadas pelo promotor de justiça. 
 
 

7. Assinale a alternativa que contém erro de português: 
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a) Os Promotores estão satisfeitos, porque a atitude do servidor veio ao encontro do que 
desejavam. 
b) Seguem anexas as fotografias solicitadas; 
c) Ao invés de elaborarmos um relatório detalhado, discutiremos o assunto em reunião; 
d) Faz 5 anos que trabalho nesta Promotoria de Justiça; 
 
 

8. A partir da leitura da tirinha abaixo, é possível concluir-se que o humor foi utilizado 
como um recurso do autor para demonstrar que:  
 

         QUINO, J. L Mafalda. Tradução de Mônica S. M. da Silva, São Paulo: Martins 
Fontes, 1988.  
 
(a) o pai de Mafalda revelou desinteresse na leitura, por ser o dicionário um livro muito 
grosso. 
(b) o pai de Mafalda apenas pretendia consultar o dicionário para tirar uma dúvida, e não 
ler o livro por completo, como sua filha pensou. 
(c) Mafalda se surpreendeu com o fato de seu pai ter a intenção de ler um livro tão grosso. 
(d) o pai de Mafalda tinha pressa e, por isso, deixou a leitura completa do dicionário para 
outro momento. 
 
 

9. Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de regência. 
 
(a) As pessoas que vão ao clube dão seu depoimento e estão aptas a ganhar um brinde. 
(b) A repórter está convicta que a menina tomou querosene porque apanhou sem razão. 
(c) A mulher discordava com a atitude do marido, que a agredia quando bebia. 
(d) A idosa confiou do diagnóstico dos médicos e, assim, nem anseia mais de se curar. 
 
 

10. Assinale a alternativa em que a pontuação está correta: 
 
(a) Você pode tomar duas decisões, esquecer de uma vez esse caso; o que eu acho mais 
aconselhável (ou ficar amargurado para sempre). 
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(b) Você pode tomar – duas decisões – esquecer de uma vez esse caso, (o que eu acho 
mais aconselhável) ou ficar amargurado; para sempre. 
(c) Você pode tomar, duas decisões, esquecer de uma vez esse caso, o que eu acho mais 
aconselhável ou ficar: amargurado para sempre. 
(d) Você pode tomar duas decisões: esquecer de uma vez esse caso – o que eu acho mais 
aconselhável – ou ficar amargurado para sempre. 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 
 
 
11. Uma televisão é vendida à vista por R$ 1.000,00 ou em duas parcelas, sendo a 
primeira como uma entrada de R$ 200,00 e a segunda, dois meses após, no valor de 
R$ 880,00. Qual a taxa mensal de juros simples utilizada? 
 
(  ) A – 2% 
(  ) B – 3% 
(  ) C – 4% 
(  ) D – 5% 
 
 
12. Em uma força-tarefa para baixar completamente os processos da Promotoria de 
Justiça, 30 servidores levam 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Para realizar a 
mesma tarefa, em iguais condições, 20 servidores, trabalhando 9 horas por dia, 
levarão: 
 
(  ) A – 5 dias 
(  ) B – 6 dias 
(  ) C – 7 dias 
(  ) D – 8 dias 
 
 
13. Luísa precisa imprimir uma cartilha de 100.000 folhas e, para isso, utiliza uma 
máquina X que imprime 5.000 folhas em 40 minutos. Após 3 horas e 20 minutos de 
funcionamento, a máquina X quebra e a impressão restante é feita pela máquina Y 
que imprime 4.500 folhas em 48 minutos. O tempo que a máquina Y demorará para 
imprimir o restante da cartilha é: 
 
a) 14 horas e 10 minutos. 
b) 14 horas e 30 minutos. 
c) 13 horas e 20 minutos. 
d) 13 horas e 30 minutos. 
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14. Para assistir a uma peça de teatro infantil, crianças pagam a metade do valor pago 
por um adulto. Três adultos e cinco crianças pagam ao todo R$ 165,00. Cinco adultos 
e três crianças pagam ao todo: 
 
(A) R$ 185,00. 
(B) R$ 195,00. 
(C) R$ 205,00. 
(D) R$ 215,00. 
 
 
15. Paulo foi promovido e seu salário aumentou 40%, passando a ser de R$ 3.500,00. 
O salário de Paulo antes da promoção era de:  
 
(a) R$1.900,00. 
(b) R$2.100,00. 
(c) R$2.400,00. 
(d) R$2.500,00. 
 
 
 
 
HISTÓRIA DO BRASIL 
 
 
16. Das guerras e revoltas abaixo relacionadas, a única que não está relacionada ao 
período em que a monarquia era a forma de governo adotada pelo Brasil é: 
  
(  ) A – A revolta liberal em São Paulo e Minas Gerais. 
(  ) B – A Guerra de Canudos, no sertão da Bahia. 
(  ) C – A Guerra do Paraguai. 
(  ) D – A revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. 
 
 
17. Sobre a Constituição Federal de 1824 é incorreto afirmar: 
 
(  ) A – Foi a primeira Constituição do Brasil. 
(  ) B – Estabeleceu eleições indiretas e censitárias. 
(  ) C – Criou o poder moderador, abrandando o poder do imperador. 
(  ) D – Até hoje é a Constituição com duração mais longa do Brasil. 
 
 
18. Leia o excerto a seguir. “As classes dominantes, sob liderança do bloco 
multinacional e associado, empreenderam uma campanha ideológica e político-
militar em frentes diversas, através de uma série de instituições e organizações de 
classe, muitas das quais eram partes integrantes do sistema político populista.” 
(DREIFUSS, René Armand. 1964: a Conquista do Estado–Ação Política, Poder e Golpe 
de Classe. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 483.) 
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Relacionando as motivações do golpe militar de 1964 no Brasil, expostas no excerto, 
com a cultura política brasileira, assinale a alternativa correta: 
 
a) À época, o Estado brasileiro tentava aproximação com a China Comunista, o que pode 
ser facilmente verificável na condecoração que Jânio Quadros realizou a Ernesto Guevara 
(Che) e também na viagem que João Goulart realizou para aquele país. 
b) A guerrilha urbana instituída pelo Estado Brasileiro foi capaz de proteger os cidadãos da 
ameaça comunista. 
c) Entre os partidos políticos que lutaram pela preservação da democracia e contra a 
ditadura militar, destacou-se a Aliança Renovadora Nacional – ARENA. 
d) Pode-se afirmar que o Golpe Militar não se realizou apenas por influências internas e 
exclusivamente brasileiras. 
 
 
19. O texto foi resultado da Assembleia Constituinte empossada no ano anterior. É 
considerada o marco que inaugurou o período democrático do Brasil conhecido 
como Nova República e foi elaborada atendendo a diversos interesses e demandas da 
população brasileira. Seu texto final foi promulgado por Ulysses Guimarães, que era 
o presidente da Constituinte, e é considerado bastante avançado em relação às 
questões sociais e garantias das liberdades individuais. 
O trecho acima descreve, de forma sintética, a Constituição do ano de: 
 
(a) 1988. 
(b) 1824. 
(c) 1817. 
(d) 1934. 
 
 
20. Leia os artigos 98 e 99 da Constituição do Império do Brasil, outorgada em 1824: 
 
Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organisação Politica, e é delegado 
privativamente ao Imperador, como ChefeSupremo da Nação, e seu Primeiro 
Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independencia, 
equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Politicos. 
Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a 
responsabilidade alguma.  
(Grafia original extraída de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm) 
 
Conforme os artigos acima, o Poder Moderador: 
(a) era equivalente aos outros Poderes políticos, embora fosse delegado ao Imperador, 
sendo que este estava sujeito ao controle da Assembleia. 
(B) uma forma de tutela política sobre os outros poderes, exclusiva ao Imperador, que não 
poderia ser submetido a nenhum controle constitucional ou jurídico. 
(C) superior aos Poderes Políticos, mas exclusivo ao Poder Executivo, devendo ser 
utilizado para resolver conflitos no seio do Império. 
(D) um modelo de organização política que viabilizava a Independência, considerada 
sagrada pela Constituição, e que tinha como função prática substituir o Poder Judiciário. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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GEOGRAFIA 
 
 
21. Cordilheira pode ser caracterizada como uma extensa cadeia de montanhas ou 
um vasto conjunto de serras, formados a partir de atividades geológicas da Terra. 
Com base neste conceito, a formação geológica brasileira que mais se aproxima de 
uma cordilheira é: 
  
(  ) A – Serra do Espinhaço. 
(  ) B – Chapada dos Veadeiros. 
(  ) C – Pico da Neblina. 
(  ) D – Serra da Mantiqueira. 
 
 
22. Dentre as iniciativas de exercer influência político-econômica em países 
estrangeiros feitas pelos Estados Unidos ao longo de sua história, destacam-se a 
Doutrina Monroe, no século XIX, e o Plano Marshall, após a segunda guerra mundial, 
os quais procuraram estender seus interesses aos seguintes continentes, 
respectivamente: 
 
(   ) A – Ásia e América. 
(   ) B – América e Europa. 
(   ) C – Ásia e Europa. 
(   ) D – Europa e América. 
 
 
23. No tópico da sociedade de consumo, acerca do desenvolvimento sustentável, 
discutido atualmente em todo o mundo pelos movimentos sociais e movimentos 
ambientalistas, é correto afirmar que: 
 
a) É fruto da Terceira Revolução Industrial e tem como princípio básico o uso racional dos 
recursos naturais e das fontes de energias renováveis, na produção de equipamentos 
resultantes do desenvolvimento tecnológico. 
b) Estabeleceu-se a partir da implantação da nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT), 
na qual os países ricos responsabilizam-se por um tipo de produção industrial, com baixa 
emissão de gases tóxicos, dando margem aos países pobres a ampliarem a sua produção 
e conseqüente emissão de gases. 
c) Resulta dos debates acerca dos problemas ambientais e configura-se como uma forma 
de progresso econômico que compromete o meio ambiente e tem como princípio o uso 
racional dos recursos naturais disponíveis e indisponíveis. 
d) A questão ambiental não é um campo de ação política e econômica mas inscreve-se nas 
grandes mudanças produtivas e de consumo contemporâneas.  
 
 

https://www.infoescola.com/trabalho/divisao-internacional-do-trabalho/
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24. Sobre a globalização, assinale a alternativa correta: 
 
(a) traz benefícios a todas as economias do mundo, contribuindo para políticas econômicas 
igualitárias. 
(b) tem o mesmo significado de regionalização, referindo-se exclusivamente às fronteiras 
físicas dos diversos países do mundo. 
(c) permite o desenvolvimento dos países mais pobres do globo terrestre. 
(d) tem influenciado nas transformações do espaço geográfico do século XXI. 
 
 
25. Leia o texto abaixo: 
 
É a segunda menor região do país, sendo composta por quatro Estados. O relevo é 
bastante acidentado, com predominância de planaltos. O clima é tropical, entre 
temperado e quente, com grandes variações locais. Algumas áreas têm vegetação 
pobre e rasteira, enquanto outras são cobertas por florestas tropicais úmidas. É a 
região mais densamente povoada do Brasil. 
A partir da leitura, é possível concluir-se que o texto se refere à região: 
 
(a) Nordeste. 
(b) Sudeste. 
(c) Centro-Oeste. 
(d) Sul. 
 
 
 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
 
 
26. Quando se utiliza um navegador para acessar a Internet, é muito comum algumas 
páginas solicitarem a instalação de plug-ins. Esses plug-ins são: 
 
(  ) A – programas que auxiliam a preservação das informações, contra-ataque a hackers 
ou arquivos maliciosos no processo de acesso às páginas Web. 
(  ) B – janelas, normalmente menores, que se abrem no navegador direcionando o 
internauta para um conteúdo extra ou comercial. 
(  ) C – pequenos arquivos de texto que ficam gravados no computador do internauta e 
podem ser recuperados pela página Web que o enviou durante a navegação. 
(  ) D – programas que ajudam a acessar tipos especiais de conteúdo da página Web. 
 
 
27. Em relação ao BrOffice (OpenOffice) é incorreto afirmar: 
 
(  ) A – Utiliza o mesmo formato de arquivo do Microsoft Office. 
(  ) B – Tem código fonte aberto. 
(  ) C – É gratuito. 
(  ) D – Sua assistência técnica é voluntária. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
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28. Sobre os software livre é correto afirmar que: 
 
a) Software livre corresponde a um software gratuito; 
b) Software Livre refere-se a todo programa de computador que pode ser executado, 
copiado, modificado e redistribuído sem que haja a necessidade da autorização do seu 
proprietário para isso. 
c) Software livre é um a expressão utilizada para designar qualquer programa de 
computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários 
gratuitamente, todavia, os usuários não possuem livre acesso ao código-fonte do software 
e não podem fazer alterações conforme as suas necessidades. 
d) Software livre também é conhecido como software proprietário.  
 
 
29. Nos navegadores (browser) de internet típicos, quando são acessados alguns 
sites específicos, um ícone com um cadeado junto à barra de endereços do 
navegador é apresentado. O ícone indica que: 
 
(a) o conteúdo do site tem acesso privado, por seu conteúdo impróprio. 
(b) o site apresenta restrição de acesso. 
(c) é necessária uma senha para acessar o conteúdo do site. 
(d) a conexão do navegador com o site é segura. 
 
 
30. Considere que os endereços de e-mails de seus colegas João, Pedro, Maria e 
Alice são, respectivamente, joao@mpgo.mp.br, pedro@mpgo.mp.br, 
maria@mpgo.mp.br e alice@mpgo.mp.br. Em seguida, utilizando um software de 
correio eletrônico, tomemos a situação hipotética que você tenha enviado uma 
mensagem preenchendo os campos da seguinte maneira: 
 

Para: joao@mpgo.mp.br 
 
CC: alice@mpgo.mp.br; 
pedro@mpgo.mp.br 
 
CCo: maria@mpgo.mp.br 

 
Neste caso, é correto afirmar que: 
 
a) a mensagem será encaminhada a todos os colegas. No entanto, João, Alice e Pedro não 
saberão que Maria também recebeu uma cópia dessa mensagem. 
b) a mensagem será encaminhada somente ao colega João, já que os demais campos (CC 
e CCo) servem para inserção do nome de arquivos a serem enviados como anexos. 
c) todos os colegas receberão a mensagem, mas o colega João receberá a mensagem com 
um sinalizador de alta prioridade. 
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d) a mensagem será enviada somente para o e-mail do colega Pedro se a mensagem não 
for entregue no e-mail da colega Alice, uma vez que foi utilizado o caractere ‘;’ entre os 
endereços de Alice e Pedro. 
 
 
 
 
LEGISLAÇÃO APLICADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 
 
 
31 – Os órgãos do Ministério Público podem ser administrativos ou de execução, 
segundo as funções exercidas. Em relação as assertivas abaixo, marque a alternativa 
verdadeira: 
 
I – O Promotor de Justiça é um órgão exclusivamente de execução. 
II – O Procurador-Geral de Justiça possui funções administrativas e de órgão de 
execução. 
III – O Conselho Superior do Ministério Público é um órgão exclusivamente 
administrativo. 
IV – Quando o Procurador-Geral de Justiça propõe uma ação de 
inconstitucionalidade de um ato normativo da administração pública, ele exerce uma 
função administrativa. 
 
(   ) A – Apenas a assertiva IV é incorreta. 
(   ) B – Apenas uma assertiva é correta. 
(   ) C – Somente duas assertivas estão corretas. 
(   ) D – Todas assertivas estão corretas. 
 
 
32 - Dentre garantias que estabelecem a autonomia do Ministério Público, não se 
inclui: 
(   ) A – elaborar suas folhas de pagamento. 
(   ) B – realizar licitações dos bens e serviços de que necessite. 
(  ) C – criar e instalar novas promotorias de justiça que se façam necessárias ao bom 
andamento do serviço independentemente da autorização dos outros poderes. 
(   ) D - elaborar seu orçamento anual. 
 
 
33 - Sobre o Programa de Aperfeiçoamento Profissional dos servidores do Ministério 
Público do Estado de Goiás é correto afirmar: 
(   ) A – É previsto na Lei o afastamento para estudo no estrangeiro. 
(   ) B – Não é previsto na Lei o treinamento introdutório para os novos servidores 
aprovados em concurso público. 
(   ) C – É de responsabilidade da Corregedoria-Geral do Ministério Público. 
(   ) D – Os servidores  terão direito a gratificação de incentivo funcional por conclusão de 
cursos oficiais independentemente da pertinência dos títulos e certificados apresentados 
com as atribuições do cargo exercido. 
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34 - O procedimento investigatório instaurado para apurar fato que possa autorizar a 
defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos é 
denominado: 
 
(   ) A – notícia de fato. 
(   ) B – inquérito civil 
(   ) C – procedimento administrativo. 
(   ) D  - compromisso de ajustamento de conduta. 
 
 
35 - Dentre as incumbências previstas na Constituição Federal ao Ministério Público, 
não se inclui: 
 
(   ) A – defesa da ordem jurídica. 
(   ) B – defesa do regime democrático. 
(   ) C – defesa dos órgãos públicos. 
(   ) D – defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas. 
 
 
36 - A respeito dos deveres impostos ao servidor público civil do Estado de Goiás 
pela Lei nº 20.756/20, assinale a alternativa verdadeira: 
 
I – O atendimento ao público com presteza e urbanidade são deveres que, apesar de não 
previstos na Lei, devem ser observados em cumprimento aos princípios administrativos. 
II – todas as ordens superiores devem ser cumpridas pelo servidor, mesmo que 
manifestamente ilegais, em decorrência do princípio hierárquico, cabendo ao mandante a 
responsabilidade pelas consequências. 
III – a pontualidade ao serviço, apesar de não ser um dever previsto na Lei, pode acarretar 
o desconto nos vencimentos. 
IV – o servidor deve manter conduta compatível com a moralidade administrativa em 
decorrência do princípio da moralidade, apesar do dever não estar previsto na Lei 
 
(   ) A – Há apenas uma hipótese correta. 
(   ) B – Há apenas duas hipóteses corretas. 
(   ) C – Todas as hipóteses estão incorretas. 
(   ) D  - Todas as hipóteses estão corretas. 
 
 
37. Nos termos do artigo 129 da Carta da República, são funções institucionais do 
Ministério Público, exceto: 
 
a) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; bem como  zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
b)  promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  
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c) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção 
somente dos Municípios, nos casos previstos nesta Constituição; bem como  defender 
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
d)  expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar 
respectiva; bem como requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;  
 
 
38. São garantias do membro do MP, nos termos do § 5º do artigo 128 da C.F/88, 
exceto: 
 
a) Vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por 
sentença judicial transitada em julgado; 
b) Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 
colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, assegurada ampla defesa; 
c)  Irredutibilidade de subsídio, 
d) exercer a advocacia na forma da lei; 
 
 
39. Sobre os dispositivos legais da L.C estadual nº 25/1998 acerca do Colégio de 
Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do MPGO, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) O Colégio de Procuradores de Justiça, órgão de administração superior do Ministério 
Público, é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça e integrado por todos os 
Procuradores de Justiça que forem eleitos pelos Promotores de Justiça; 
b) O Colégio de Procuradores de Justiça reunir-se-á mensalmente, em sessão ordinária, 
ou por convocação extraordinária do Procurador-Geral de Justiça, ou por proposta de 1/2 
(metade) de seus integrantes, na forma do regimento interno; 
c) O Conselho Superior do Ministério Público é órgão da administração superior do 
Ministério Público, incumbindo-lhe velar pela observância de seus princípios institucionais; 
d) O Conselho Superior do Ministério Público será composto pelo Procurador-Geral de 
Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, e por 3 (três) 
Procuradores de Justiça eleitos, para mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição. 
 
 
40. O artigo 28, inciso X, da L.C 25/98 estabelece que é atribuição do Corregedor-
Geral do Ministério Público verificar a obediência dos membros do Ministério Público 
às vedações a eles impostas e fiscalizar o cumprimento de seus deveres e 
atribuições, devendo, dentre outras medidas que julgar cabíveis, EXCETO: 
 
a) realizar correições nas Promotorias de Justiça, nos Centros de Apoio Operacional e nas 
Promotorias de Justiça Eleitorais; 
b)  realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório circunstanciado e 
reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça; 
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c) realizar, no curso do mandato, Correições e Inspeções Ordinárias em, respectivamente, 
pelo menos setenta por cento das Promotorias e Procuradorias de Justiça; 
d) fiscalizar o cumprimento das metas institucionais estabelecidas pela Procuradoria Geral 
de Justiça, Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça e Centros de Apoio 
Operacional, decorrentes do Plano Estratégico e seus desdobramentos; 
 
 
41. Assinale a alternativa que possui a assertiva incorreta acerca daquilo que 
compete ao Centro de Apoio Operacional, nos termos da L.C 25/98: 
 
a) prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público na instrução de inquéritos 
civis ou na preparação e proposição de medidas processuais; 
b)  zelar pelo cumprimento das obrigações do Ministério Público, decorrentes de convênios 
firmados; 
c) receber representações e expedientes, encaminhando-os para os respectivos órgãos de 
execução; 
d) exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, definidas em Resolução do 
Colégio de Procuradores de Justiça, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de 
execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos. 
 
 
42. Acerca dos Subprocuradores-gerais de Justiça, assinale a alternativa correta: 
 
a) Os Subprocuradores-Gerais de Justiça para Assuntos Institucionais, para Assuntos 
Administrativos e para Assuntos Jurídicos, com atuação delegada, serão escolhidos pelo 
Conselho Superior do MPGO; 
b) Compete ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais substituir o 
Procurador-Geral de Justiça em seus afastamentos; desde que o Corregedor-Geral 
autorize tal substituição; 
c) Compete ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais promover a 
aproximação, participação e o fortalecimento da sociedade civil no acompanhamento e 
fiscalização das políticas públicas; 
d) Compete ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos 
supervisionar as atividades administrativas dos serviços auxiliares que envolvam membros 
do Ministério Público; desde que o Corregedor-Geral autorize tal supervisão 
 
 
43. Prevê a Lei Estadual n. 20.756/2020 como pena disciplinar, EXCETO: 
 
a) Advertência; 
b) Suspensão; 
c) Prestação de serviços à comunidade; 
d) Demissão; 
 
 
44. Acerca daquilo que é disciplinado nas Resoluções 07 e 09/2018 do Colégio de 
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, assinale a 
alternativa correta: 
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a) O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, é procedimento investigatório e será 
instaurado para apurar fato que possa autorizar a defesa dos interesses ou direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, nos termos da legislação aplicável, servindo para o 
exercício das atribuições inerentes às funções institucionais do Ministério Público.  
b) O inquérito civil é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações de 
titularidade do Ministério Público, mas não para a realização das demais medidas de sua 
atribuição própria. 
c) O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a 
acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado. 
Já para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições o 
procedimento correto é o inquérito civil;  
d) O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a 
apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais disponíveis 
 
 
45. Segundo o art. 129, da Constituição Federal de 1988: 
 
(a) para o ingresso na carreira do Ministério Público, além de outros requisitos, é exigido, 
no mínimo, quatro anos de atividade jurídica. 
(b) os integrantes da carreira do Ministério Público deverão residir na comarca da respectiva 
lotação, salvo autorização do chefe da instituição. 
(c) o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de 
provas e títulos ou por nomeação do Chefe do Executivo. 
(d) as funções do Ministério Público podem ser exercidas por integrantes da carreira ou por 
Promotores de Justiça ad hoc. 
 
 
46. A Promotoria de Justiça, detentora de atribuição plena, diante da relevância da 
matéria, resolveu instaurar procedimento para acompanhar e fiscalizar, de forma 
continuada, a política pública municipal relativa à destinação dos resíduos sólidos 
do município. O procedimento instaurado não terá caráter de investigação cível ou 
criminal de determinada pessoa ou ente em função de um ilícito específico. Assim, 
de acordo com a Resolução nº 09/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Estado de Goiás, o Promotor deverá instaurar:  
 
(a) inquérito civil público, para total elucidação dos fatos apurados, que, ao final, será 
submetido ao Poder Judiciário em forma de ação civil pública ou de promoção de 
arquivamento. 
(b) procedimento preparatório de inquérito civil público, para coleta de elementos 
informativos necessários a subsidiar decisão ministerial quanto à conveniência e 
oportunidade de instauração de novo procedimento investigatório. 
(c) procedimento administrativo, que, uma vez findo, deverá ser arquivado no próprio órgão 
de execução, com comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público, sem 
necessidade de remessa dos autos para homologação do arquivamento. 
(d) notícia de fato, para obtenção de esclarecimentos complementares, visando à formação 
do seu convencimento sobre o cabimento, em tese, da proteção de interesses ou direitos 
tutelados pelo Ministério Público. 
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47. De acordo com Resolução nº 07/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Estado de Goiás, os atos de comunicação nos procedimentos 
de investigação criminal deverão ser realizados, preferencialmente: 
 
a) pessoalmente, por Oficial de Promotoria. 
b) por carta, com aviso de recebimento. 
c) por meio eletrônico. 
d) por publicação no Diário Oficial do Ministério Público (DOMP). 
 
 
48. Nos moldes da Resolução nº 09/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Estado de Goias, o prazo para a conclusão do inquérito civil é 
de: 
 
(a) um ano, sendo este prazo improrrogável. 
(b) um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias. 
(c) seis meses, prorrogável pelo mesmo prazo, apenas uma vez. 
(d) seis meses, sendo este prazo improrrogável. 
 
 
49. Além das atribuições previstas na Constituição Federal, na Constituição 
Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em outras leis, compete 
aos Promotores de Justiça, nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 25/98: 
 
(a) oficiar nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça, exceto nas ações 
rescisórias e revisões criminais. 
(b) participar das sessões dos Tribunais, no julgamento dos processos em que oficiou, 
tomando ciência, pessoalmente e mediante vista dos autos respectivos, das decisões 
proferidas;  
(c) atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis, sendo desnecessária a 
cientificação do interessado das medidas efetivadas. 
(d) oficiar nos juizados especiais cíveis e criminais, bem como perante as respectivas 
turmas julgadoras, mediante designação do Procurador-Geral de Justiça. 
 
50. Sobre o Conselho Superior do Ministério Público, nos moldes do texto da Lei 
Complementar nº 25/98, assinale a alternativa correta: 
 
(a) o Conselho Superior do Ministério Público será composto pelo Procurador-Geral de 
Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, e por 3 (três) 
Procuradores de Justiça eleitos, dois pelos Promotores de Justiça em exercício e um pelo 
Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição, 
observado o procedimento desta Lei.  
(b) ao Conselho Superior do Ministério Público caberá decidir sobre a vitaliciedade de 
membros do Ministério Público. 
(c) ao Conselho Superior do Ministério Público caberá verificar a obediência dos membros 
do Ministério Público às vedações a eles impostas e fiscalizar o cumprimento de seus 
deveres e atribuições. 
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(d) ao Conselho Superior do Ministério Público compete dar posse aos Procuradores de 
Justiça. 
 
 
 
 
PROVA DISCURSIVA 
 
Nos termos do item 9.2. do edital, cada questão da prova discursiva deverá ser respondida 
com extensão mínima de 5 (cinco) linhas e máxima de 15 (quinze) linhas. 
 
QUESTÃO 1 -  Em uma determinada ocasião, compareceu à Promotoria de Justiça o 
Sr. José Olimpo, narrando à Secretária auxiliar, responsável pela realização do 
atendimento inicial, que um de seus vizinhos de propriedade rural teria destruído 
parte da vegetação de área que imaginava o representante tratar-se de Área de 
Preservação Permanente (APP). Afirmou que possuía fotos, vídeos e nome de 
pessoas que tinham conhecimento da conduta ambiental vedada. Ao final, solicitou 
providências ao Promotor de Justiça para solucionar a questão ambiental apontada, 
afirmando que não havia necessidade de conversar pessoalmente com ele, o 
Promotor. A partir dos dados fornecidos, responda às perguntas que seguem 
(responder os itens separadamente, ainda que não de forma sequencial, indicando 
anteriormente a letra da reposta que será apresentada). 
 
a) A matéria apresentada por José Olimpo está dentre as atribuições do Ministério 
Público? Justifique. (valor: 0,30) 
 
b) Supondo que, ao analisar o atendimento, o Promotor de Justiça determine a 
instauração do procedimento extrajudicial de ‘notícia de fato’, determinando ao 
Oficial de Promotoria de Justiça que realize diligências no local apontado como 
aquele em que foi destruída a APP, qual o documento a ser confeccionado pela 
Secretária Auxiliar para que o Oficial de Promotoria, depois de assinado pelo 
Promotor, possa executar o ato?; (valor: 0,30) 
 
c) Depois de realizadas as diligências pelo Oficial de Promotoria e tendo o Promotor 
de Justiça entendido ser o caso de arquivamento dos autos extrajudiciais, por não 
constatado qualquer indício de destruição da Área de Preservação Permanente, a 
quem compete a promoção de arquivamento? Não havendo recurso, há necessidade 
de homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público? Justifique. (valor: 
0,40) 
 
 
QUESTÃO 2 - O (A) Promotor(a) de Justiça resolveu fazer uma audiência pública no 
seu município, para debater com a sociedade, comerciantes e autoridades locais, o 
sério problema da comercialização de carne não devidamente inspecionada, 
conhecida como carne clandestina, que engloba também  o abate de animais de 
forma cruel e em desacordo com as regras ambientais, causando sérios riscos de 
saúde aos consumidores e ao meio ambiente. O problema envolve os interesses de 
vários segmentos da sociedade, e pediu a você, no exercício do cargo de 
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secretário(a) auxiliar da promotoria de justiça, ajuda para providenciar os atos 
necessários para que o evento tenha sucesso. Considerando as funções do seu 
cargo, quais iniciativas você teria para cumprir a tarefa que lhe foi dada? 
 
 
 
 
REDAÇÃO: 
 
A psicóloga americana Pamela Rutledge, diretora do Media Psychology Research Center 
(Centro de Pesquisas sobre Psicologia e Mídia), na Califórnia, avalia a agressividade de 
muitos “comentaristas” de redes sociais em tempos de polarização política no Brasil. 
Referência em um ramo recente da psicologia dedicado a estudar as relações entre a 
mente e a tecnologia, Rutledge ressalta que as pessoas “são as mesmas”, tanto em 
ambientes físicos quanto virtuais. Mas faz uma ressalva sobre a impulsividade de quem 
dedica seu tempo a ofender ou ameaçar pessoas nas caixas de comentários de sites de 
notícias e páginas de política: “Já estamos acostumados com a ideia de que nosso 
comportamento obedece a regras sociais, mas ainda não percebemos que o mesmo vale 
na internet”. 
 
Elabore uma redação acerca das regras sociais em relação ao comportamento das 
pessoas na interação pela internet.  
 
Nos termos do item  10.2. do edital, o texto da redação deverá ter extensão mínima de 15 
(quinze) linhas e máxima de 30 
(trinta) linhas. 


