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INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
Você estã recebendo o seu Cademo de Questões, 
contendo 60 (sessenta) Questões Objetivas de 
Múltipla Escolha, numeradas de 01 a 60, em ordem 
sequencial, e o comando para elaboração da Prova 
Discursiva. Confira a sequência numérica de seu 
Cademo de Questões antes de inlciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página. 

  

As respostas das Questões Objetivas de Múltipla 
Escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta preta fabricada em material 
transparente. 

  

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta 
(A, B, C e D), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica- 
mente, a resposta da questão. 

  

A Prova Discursiva deverá ser manuscrita na Folha de 
Redação, em letra lagivel com caneta esferográfica de 
tinta preta fabricada em material transparente. 
A Prova Discursiva deverá respeitar o minimo de 20 
(vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena 
de perda na pontuação da mesma. 

(NATENÇÃO 
Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com 
asua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Albert Einstein: 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais 
voltará ao seu tamanho original.” 

Atranscrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar 
o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame 
Pericial Grafotécnico, quando for o caso. Afalta da transcrição poderá 
ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público. 

A Folha de Redação não poderá ser assinada, 
tubricada, nem conter, em outro local que não o 
apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifi- 
que, sob pena de anulação da Prova Discursiva. 
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora 
no espaço destinado à transcrição do texto definitivo 
acarretará a anulação da prova. 
  

O tempo máximo disponível para realização da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha e da Prova Discursiva é 
de 5h (cinço horas), Já incluido o tempo destinado à 
identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta 
eda Folha de Redação. . 

  

Somente depois de decorridos 120 minutos do início 
da prova, o candidato poderá entregar o seu Cademo 
de Questões, seu Cartão Resposta e a sua Folha de 
Redação, e retirar-se da sala de prova. 

  

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de prova juntos. 

  

Será permitido ao candidato levar consigo o Cademo 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova. 
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Laia o texto e responda o que se pede no comando das 
questões. 

  

  

VÍNCULOS DO TEMPO 
O ritmo frenético não justifica deixar de fazer o que é relevante. 

É preciso ir devagar se quisermos ir longe, diz o ditado, 
com a sabedoria das constatações simples, aquelas que : 
nascem da observação da natureza. Os índios, por exemplo, são 
mestres no ofício de tirar lições de vida a partir das 
circunstâncias que lhes cercam e determinam sua existência. O 
céu, O rio, a floresta, as estações, tudo para os índios tem um 
valor que nós, habitantes da cidade, com frequência 
subestimamos - o valor sublime daquilo que nos é dado pelo 
universo, Como o tempo. 

Apesar de tentarmos controlá-lo com ponteiros ou telas 
digitais, o tempo não é mensurável por um único padrão. Ele 
acelera e desacelera de acordo com nosso estado de espírito. 
Há o tempo medido pela urgência, quando um prazo se impõe. 
Há o tempo do lazer, da conversa agradável, que se dissipa num 
piscar de olhos. Há o tempo preguiçoso, que escore por entre os 
dedos desperdiçado como água preciosa. Há o tempo de festa e 

  

  

  

Sobre o texto, é inadequado afirmar: 
A) Pelas caracteristicas de forma e conteúdo é uma crônica. 
B) A lição dada pelo ditado, no primeiro parágrafo, é de 
persistência. 

i C)Amarcação cronológica do tempo não varia de padrão. 
D) Os avanços tecnológicos adicionam tarefas aos seres 
humanos. 

  (7) 
; No quinto parágrafo, a elipse do sujeito, no segundo período, 
: provoca uma falha no terceiro de: 
A) concordância entre o núcleo do sujeito e o gênero dos nomes 
e pronomes. 
B) regência nominal. 
C) concordância do verbo “ser”. 
D) uso inadequado do objeto direto de “fazer”. 

  

AD: 

() 
Aconclusão do texto leva à percepção de que: 
Ajde bom ninho sai, às vezes, bom passarinho.   o tempo de luto, cada um dura quanto deve durar, mais curto e | B)a grama do vizinho é sempre mais verde. 

intenso para uns, mais longo e diluído para outros. É subjetiva, ; C)há males que vêm para bem. 
portanto, a percepção do tempo, esse “tambor de todos os; D) antes só do que mal acompanhado. 
ritmos”, na definição precisa de Caetano Veloso. : 

Nas últimas décadas, nos acostumamos a um ritmo ; 
frenético, inimaginável para nossos pais e avós. Os avanços da | 
tecnologia multiplicaram nossas obrigações. Ironicamente, cada ; 
facilidade a que temos acesso corresponde a uma dificuldade 
extra, uma tarefa adicional. O celular, por exemplo, nos franquela : 
o contato imediato com o mundo, mas demanda atenção a, 
inúmeros grupos, nem todos realmente importantes. Com tantas | 
facilidades ao nosso dispor, ficou mais complicado conciliar : 
todas as esferas da vida - trabalho, estudo, família, amigos, | 
lazer. Assim, engolidos pela rotina, vamos passando os dias sem ; 
dedicar um minuto a nós mesmos ou negligenciando os que nos : 
são mais próximos. (Gu cao(D) S 

Até que ponto, no entanto, as múltiplas distrações da E 
vida moderna são desculpa para não fazermos o que mais : Classificam-se, sintaticamente, os termos “tudo” e “habitantes da 
importa? : cidade” como: 

Algumas pessoas têm um admirável talento para fazer o | A)aposto - aposto. 
tempo render, a convicção de que quinze minutos da agenda é | B) adjunto adnominal - vocativo. 
tempo precioso. Fazem tudo com consciência, aproveitam cada | C) sujeito - objeto Indirato. 
reunião, cada conversa, para extrair o máximo do momento. : D) predicativo - objeto-direto. 
Além de excelentes administradores do tempo, são notáveis | 
gestores da informação que racebem - o que também os faz ; 
economizar tempo para apreclá-lo da maneira que se deve. : Quesa (O) 

Conheço executivos que só comissionam trabalhos a: 
quem “não tem tempo”. Sabem que os profissionais mais : O prefixo de “subestimamos” tem, semanticamente, valor de: 
demandados produzirão o tempo extra que for necessário. Sim, : À) posição superior. 
porque é possível fazer o próprio tempo. : B)movimento para dentro. 

O distanciamento social mudou um pouco nossa relação : C) substituição. 
com o tempo. Reduzimos a marcha, o que nos deu a: D) posição inferior. 
oportunidade de rever a maneira como o desfrutamos. É esse o ; 
momento de encarar aquele projeto pessoal tantas vezes: . 
adiado. Pode ser o que for: testar uma receita nova, planejar uma : (Questão 
viagem dos sonhos para quando tudo isso passar, se dedicar a ; — , 
montar a árvore genealógica da família, ler aquele clássico com : E correto afirmar sobre o excerto da acentuação tônica e 
calma que ele merece. E, sobretudo, conviver mais com quem : Prosódica: 4 
amamos. Aliás, é sempre bom lembrar que o tempo; À) O acento gráfico do monossilabo tônico “céu” deve-se ao 
compartilhado com alguém é a mais poderosa força criadora de : ditongo aberto. . 
vínculos. * By“Índio” e “frequência” são proparoxitonas. 

: C) “universo” e “floresta” apresentam tonicidade diferenciada. 
FONTE: DINIZ, Lucília. Veja, 14/04/21. D)“rio" e “nós” são monossilabos átonos. 

  

  

Excerto para as questões 4,566, 

“Q céu, o rlo, a floresta, as estações, tudo para os índios 
tem um valor que nós, habitantos da cidade, com 
fraquância subestimamos - o valor sublime daquito que 
nos é dado pelo universo. Como o tempo.” 
  

  

  

  

  

f GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PGE 

  

ERAS carao 02: ASSISTENTE DE PROCURADORIA - INFORMÁTICA [TENTO ,         PRA



  

e“z. 
A) apesariazer. 
B) preguiçoso/princesa. 
C) prazo/economizar. 
D) mensurável/'quisermos. 

(PPS, 

Em: “Nas últimas décadas, nos acostumamos a um ritmo 

frenético, inimaginável para nossos pais e avós.”, não se pode : 
* ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo 13 em que não 
: poderá revelar dados pessoais. 
: B) o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade 
- de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso 

afirmar que: 
Ajoverbo “acostumar” está no presente do indicativo. 
B)a colocação do pronome obliquo está adequada em prócliise. 
C)hátrês palavras acentuadas por serem proparoxitonas. 
Djo prefixo “-in”, de “inimaginável”, indica negação. 

Leia as frases. 

“Os avanços da tecnologia multiplicaram nossas obrigações.” / 
(nossas obrigações). 
“(...)faz economizar tempo (...)"/ (tempo). 
“(...) conciliar todas as esferas da vida (...)' / (todas as esferas da 
vida). 

A aitemativa em que, de acordo com a norma-padrão da Lingua 

: [Responde as questões 13 e 14 de acordo com es) Portuguesa, os pronomes substituem adequadamente os 
termos destacados entre parênteses é: 
A) multiplicaram-nas, economizá-lo, conciliá-las. 
B) multiplicaram-lhas, economizar-lhe, conciliá-las. 
C) multiplicaram-as, economiza-lhe, concilhiar-las. 
D) multipficaram ela, economiza ele, conciliaram elas. 

  

Assinale a alternativa em que o termo destacado entre 
parênteses não apresenta a dela ou função descrita. 
A)J“Apesar de tentarmos controlá-lo (...)”/ (Apesar — concessão). 
B) “Nas últimas décadas, nos acostumamos (...)” / (Nas últimas 
décadas — tempo). 
C)*Sabem que os profissionais (...)” / (que—integração). 
D) “(...) economizar tempo para apreciá-lo (...)” / (para — 
condição). 

— (cria ho sEmiço PÚBLICO Cu 
  

Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD (Lei n.º 13.709/2018 e suas alterações), analise as 
duas questões seguintes (11 e 12) e marque a alternativa 
correta: 
  

  

tem como fundamentos: 
I-c respeito à privacidade; 
Il- a autodeterminação informativa; 
HI- o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. 

Estão corretos: 
Ajapenas ositensle!l]. 
Bjapenas ositens | e Il. 
C)apenas os itens le II). 
D)ositensl,ile HI. 

pigeiamammaço sô 

ma (Questio-4D) 
Assinale a alternativa em que há diferença de pronúncia entre “s”: 

: pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que 
- serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente 
para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e 
: mantidos em amblente controlado e seguro, conforme práticas 

- de segurança previstas em regulamento específico e que 
“incluam, sempre que possível, a anonimização ou 
: pssudonimização dos dados, bem como considerem os devidos 
: padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.“(art. 13). 
: Para os efeitos deste artigo 13, a pssudonimização é: 

“C) executado judicialmente. 

  

  

"Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de 

A) a divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo 

de informação adicional mantida separadamente pelo 
- controlador em ambiente controlado e seguro. 
:C) o órgão de pesquisa responsável pela segurança da 
informação prevista no capuí deste artigo 13, não permitindo, em 
circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. 

-D) o acesso aos dados de que trata este artigo 13, que será 
objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional a das 
autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas 
competências. 

  

preceitos da Lel n.º 12.846/2013 e suas alterações: 
  

  

  

A instauração de processo administrativo específico de 
reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata 
das sanções estabelecidas nesta Lei. Segundo o parágrafo 
único do art. 13, concluído o processo e não havendo 
pagamento, o crédito apurado será: 

: À) Inscrito em dívida ativa da fazenda pública. 
B) convertida em sanção penal. 

D) enviado para a Receita Federal. 

- Na esfera administrativa, conforme preceitua o art. 18, a 
: responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de: 

- A) condenação de seus sócios. 
- Bjsuaresponsabilização na esfera judicial. 
: C)atingir os bens pessoais dos integrantes da pessoa jurídica. 
: D) ressarcir o poder público pelos danos causados. 

  

De acordo como art. 2º do Decreto n.º 8.420/2018 e suas 
alterações, a apuração da responsabilidade administrativa de 
pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das sanções 
previstas no art. 6º da Lei nº 12.846, de 2013, será efetuada por 
meio de: 
À) Inquérito Administrativo. 

 B) Processo Judicial. 
“C) Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
- D) Denúncia ao Ministério Público Estadual. 

FLOOD O LOTES ATOR STD 
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  Questão + 

A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de laniância 
deverá, nos termos do art. 30 do Decreto n.º 8.420/2018 e suas 
alterações: 
A) não admitir sua participação na infração administrativa. 
B) fornecer informações, documentos e elementos que 
comprovem que não houve a infração administrativa. 
€) ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a 
apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstância for 
relevante. 
D) ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo a 
partir da data da denúncia do crime. 

(aussno 6) 
Sobre as “Disposições Gerais” da Lei n.º 8.429/1992 e suas 
alterações, analise as afirmativas seguintes e marque a 
alternativa correta: 
|- As disposições desta lai são aplicáveis, no que couber, aquele 
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para 
a prática do ato de improbidade ou dele se beneficia sob 
qualquer forma direta ou indireta. 
l- Reputa-se agente público, para os efeitos desta lel, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 
primeiro. 
AjApenas a afirmativa] está correta. 
BjApenas a afirmativa il está correta. 
C)As afirmativas | e llestão erradas. 
DJAs afirmativas te llestão corretas. 

  

  

  

ALein.º 8. 4291 992 e suas alterações determinam em seu art.8º 
que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público 
ou se enriquecer iliciamente está sujeito às cominações desta 
lei até o limite: 

A) do valor da herança. 
B)da remuneração percebida. 
C) do dano causado ao erário. 
D) de quarenta salários mínimos. 
pago 

o 
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Sobres os conceitos de moral e ética, analise os itens a seguir e 
marque a alternativa correta: 
|- Ética não se constitui em um catálogo de valores particulares e 
alheios à prática dos grupos sociais, das sociedades e das áreas 
do saber. 
|- A ética é um conjunto de regras gerais de uma sociedade que, 
ao ser introjetada pelas pessoas, toma-se uma questão de 
consciência individual. 
lil- Ser moral significa se adequar e viver de acordo com as: 
normas de uma determinada sociedade. 
AjApenas os itens e Il estão corratos. 
B)Apenas ositensle Ilfestão corretos. 
C)Apenas ositens le It estão corretos. 
D) Todos os Itens estão corretos. 

  

  

“A origem da palavra cidadania vem do latim 'civitas', que quer : 
dizer cidade. A palavra cidadania foi usada na Roma antiga para : 
indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa ; 
pessoa tinha ou podia exercer.” (Fonte: DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Cidadania e Direitos Humanos. São Paulo Brasiliense, : 
1998. (Coleção Polêmica). Sobre o assunto, apenas não se pode 
afirmar: 
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A) Cidadania é o conjunto de direitos e deveres ao qual um , 
indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. 
B) O conceito de cidadania sempre esteve fortemente ligado à 
noção de direitos, especialmente os direitos políticos. 
€) De acordo com a Carta Magna de 1988, cidadão é aquele 
indivíduo a quem a mesma confere direitos e garantias — 
individuais, políticos, sociais, econômicos e culturais. 
D) O conceito de cidadania é restrito à ideia de que ser cidadão é 
aquele que pode votar e ser votado. 

  

  

  

Sobre a Gratificação de Desempenho de Apoio à Procuradoria - 
GDAP prevista no art. 10-A da Lei Estadual n.º 6.813/2008 e 
alterações, analise os itens a seguir e marque a alternativa 
correta: 
|- À GDAP se incorpora à remuneração do servidor e aos 
proventos de aposentadoria. 
Il- À GDAP é devida mensalmente aos servidores do Quadro 
Permanente de Pessoal de Apoio da Procuradoria Geral do 
Estado. 
NI- A GDAP tem por finalidade incentivar o aprimoramento das 
ações dos servidores do Quadro Permanente de Pessoal de 
Apolo da Procuradoria Geral do Estado, 

A) Estão corretos apenas ositens e Il. 
B) Estão corretos apenas ositens le II. 
C) Estão corretos apenas os itens It e Iii. 
D) Todos os itens estão corretas. 

  

  

De acordo com o parágrafo único do art. 200 da Lei Estadual n.º 
5.810/1994 e suas alterações, o que acontecerá quando o fato 
narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilfcito 
penal? 
AjJAdenúncia será arquivada, por falta de objeto. 
BjAperda do cargo comissionado, quando for o caso. 
C)Aabertura de processo administrativo disciplinar. 
D) À instauração de sindicância assegurada a ampla defesa ao 
acusado. 

er A aa 

Com base no Decreto n.º 1.395/2021 e suas aiterações, 
que trata do Regimento Interno da Procuradoria Geral do 
Estado, responda as questões 23, 24, 25 e 26 a seguir: 

  

  

  

  

NE 

Sobre as Centrais de Apolo previstas nos artigos 86 e 87, marque 
a única alternativa errada: 

| AJAs Centrais de Apoio são unidades subordinadas diretamente 
: ao Procurador-Geral. 
:B) À Central de Cadastro Documental - CECAD e a Central de 
: Ofícios - CEOFI fazem parte das Centrais de Apoio. 
: C)ACentral de Estudos, Informações, Pesquisas e Acervo Bibli- 
à à ográfico - CE não compõe as Centrais de Apoio. 
: D) A finalidade das Centrais de Apoio á a execução de serviços 

| auxiliares ao desempenho eficaz das atividades finalísticas das 
: Procuradorias Especializadas e demais unidades administrati- 
vas da Procuradoria-Geral. 

| (Questão 

* Em atenção às regras sobre o Funcionamento da Procuradoria- 

  

; Geral do Estado (PGE), analise as afirmativas a seguir e marque 
: aalternativa correta: 

    EAR DE Página osios | 
     



— (FUNDAÇÃO 
- Os horários de trabalho serão fixados pela chefia imediata de (Ge 6) 
acordo com a necessidade do serviço e aprovados pelo 

Procurador-Geral Adjunto Administrativo, observando-se os | Sobre o Gabinete da Procuradoria Geral do Estado apenas não 
limites de jornada indicados nc Regimento Interno. : se pode afirmar: 
It- Fica proibida a entrada e permanência de servidores das - A) Ao Gabinete compete executar os serviços de relações 
áreas meio e fim nas dependências da Procuradoria-Geral além ; públicas da Procuradoria-Geral do Estado e outras atividades 
do horário regular de seu funcionamento, assim como em: correlatas. 

sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, salvo por : By O Procurador-Geral do Estado será assessorado em seu 
necessidade de serviço ou excepcionalidades devidamente : Gabinete por, no mínimo, 4 (quatro) servidores, sendo 2 (dois) 

  

  

justificadas pela chefia imediata e autorizadas pelo Procurador 
Geral Adjunto Administrativo. 

A)Apenas a afirmativa | está correta. 
BjApenas a afirmativa Il está correta. 
C)Ambas as afirmativas estão erradas. 
DJAs afirmativas | e Il estão corretas. 

Nos termos do art. 37, a Procuradoria Clvel, Trabalhista e 
Administrativa está organizada em núcleos, sendo eles, exceto: 
A) Núcleo de Servidor Civil (PCTA-1). 
B) Núcleo de Saúde (PCTA-1). 
C) Núcleo de Militares (PCTA-2). 
D) Núcleo de Divida Ativa (PCTA-2). 

nao 6) 
Apenas não compete à Seção de Digitalização e Registro de 
Processos: 
A) receber e realizar o registro, em sistema informatizado, de 
documentos recepcionados pela Procuradoria-Geral por meio 
eletrônico. 
B) receber e digitalizar documentos físicos encaminhados pelas 

  

  

unidades intermas da Procuradoria Geral, realizando seu registro : 
em sistema informatizado. 

C) receber e digitalizar documentos protocolados por órgãos 
extemos e público em geral, realizando seu registro em sistema : 
informatizado. 
D) realizar a triagem de documentos físicos após sua: 
digitalização, fazendo o encaminhamento à Coordenação de ; 
Gestão Documental, quando for o caso, para fins de 
arquivamento, ou à Seção de Protocolo e Tramitação de ; 
Documentos, para envio ao destinatário. 

  

  

Utilize os preceitos da Lei Complementar Estadual n.º 
41/2002 6 suas alterações para responder as questões 27, 
28e 29 aseguir: 

: integrantes do órgão, nomeados efetivamente. 
:'C) Ao Gabinete compete apoiar o Procurador-Geral no 
: desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais. 
: D) Ao Gabinete, órgão de assessoramento, compete apoiar os 
: Procuradores-Gerais Adjuntos no desempenho de suas 
- atribuições e compromissos oficiais. 

(29) 
: Conforme estabelece o art. 14, às Secretarias das Procuradorias 
: Especializadas compete: 
| |-tombar, registrar, autuar e distribuir os processos; 
: |I- registrar o trâmite judicial e administrativo dos processos; 
: Hl- organizar o arquivo geral de processos, ativos 8 liquidados. 

  

| Estão corretos: 
- AJjapenasositenslell. 
 B)apenasos itens e ll. 
“C)ositensl,ile Il. 

: Djapenas ositens Ile ll. 

- Relacione a Coluna Acom a Coluna B e marque a altemativa com 
- a sequência correta conforme orientações da Lein. 13.709/2018 
| esuas alterações: 

        

        
    

/ 
ao 

Apenas não se pode afirmar sobre o Conselho Superior da 
Procuradoria-Geral do Estado: 
A) O Conselho poderá ser convocado por seu Presidente ou pela 
maioria de seus membros. 

Questão 

(e a. 

1- dado pessoal. ( dado relativo a titular que 
não possa ser identificado, 

-| 2- dado anonimizado. considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e 

3- controlador. disponíveis na ocasião de seu 
t tratamento. 

(| Jinfarmação relacionada a 
pessoa natural identificada ou 
identificável. 
( |) pessoa natural ou juridi- 
ca, de direito público ou priva- 

f do, a quem competem as 
t decisões referentes ao trata- 

mento de dados pessoais. 

A)1-2-3 
B)2-1-3 

-C)3-1-2 

B) O mandato dos membros eleitos do Conselho Superior da ,x 
Procuradoria-Geral do Estado é de quatro anos, sendo proibida - 
areeleição, salvo se não houver candidato na respectiva classe. 
€) Os membros do Conselho serão substituídos em suas faltas e 
impedimentos, na forma estabelecida no respectivo Regimento 
Interno. 
D) Ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado 
compete acompanhar a atuação da Procuradoria, velando pela 
observância dos princípios constitucionais que regem a 
administração pública, e deliberar sobre matéria de sua 
competência. 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO — 

  

  

  

: De acordo com os preceitos constitucionais, analise os itens a 
: seguir e marque a alternativa correta: 
: |- A igualdade entre os Estados é um dos princípios que rege as 
: relações internacionais da República Federativa do Brasil. 
: |l- Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
: de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou gerat, que 

. serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
: mesmo aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
: sociedade e do Estado. 

     

    

 



EA 

Cm ca VAR 

A) Apenas o item | está correto. 
B)Apenas o item Il está correto. 
C)Ositenslel estão corretos. 
D)Ositensle Ilestão errados. 

  

  

Conforme as regras sobre a organização politico-administrativa 
previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, far- 
se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipai, 
apresentados e publicados na forma da lei, o seguinte, exceto: 
AJacriação de Municípios. 
Bjaincorporação de Municípios. 
C)acisão de Municípios. 
D) o desmembramento de Municípios. 

  

  

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta poderá, nos termos 
constitucionais, ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público, que tenha por 
objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 
entidade, não cabendo à lei dispor sobre: 
Aja remuneração do pessoal. 
B)o prazo de duração do contrato. 
C)o órgão queirá controlar os gastos. 
D)os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 
obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 

(Quasi 6) 
Em atenção à Lei Ordinária n. 8.972/2020 e suas alterações, os 
processos administrativos apenas não deverão observar o 
seguinte critério: 
A) observância das formalidades essenciais à garantia dos 
direitos dos administrados. 
B) atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro, 
honestidade e boa-fé. 
C) divulgação oficial dos atos administrativos, mesmo nas 
hipóteses de sigilo previstas na Constituição. 
D) objetividade no atendimento do Interesse público, vedada a 
promoção e interesse pessoal de agentes ou autoridades. 

'Questão 

  

  

Segundo o art. 175 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime dae concessão ou parmissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos, A lei disporá sobre, 
exceto: 
A) os direitos dos usuários. 
B)a política tarifária. 
C)aobrigação de manter serviço adequado. 
D)a remuneração dos prestadores de serviços. 

  

  

Sobre as regras que tratam da Advocacia Pública na Lei n. 
13.105/2015 (CPC) e suas alterações, analise as Mori 
seguintes e marque a alternativa correta: 
i- incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e 
promover os interesses públicos da União, dos Estados, do ; 
Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação ! 
judicial. 
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II- A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. 
It- Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei 
estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 
público. 
A) Estão corretas apenas as afirmações | e Il. 
B) Estão corretas apenas as afirmações | e III. 
C) Estão corretas apenas as afirmações Il e II]. 
D) Estão corretas todas as afirmações. 

  

  

Nos termos da Lei n. 13.140/2015, a mediação será orientada 
pelos seguintes princípios, exceto: 
A) oralidade. 
B) publicidade, 
C) boa-fé. 
D) informalidade. 

  

  

As limitações do poder de tributar previstas no texto 
constitucional estabelecem que é vedado aos Estados, sem 
prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte: 
|- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
|- utilizar tributo com efeito de confisco; 
Ri- instituir impostos sobre templos de qualquer culto. 

Após a análise dos itens, marque a alternativa correta: 
AlOiteml estáerrado. 
B)Ositens le Ill estão corretos. 
C)Apenas os itens le Ill estão corretos. 
D)Os itens e Il estão errados. 

(Quesso ÉS) 
O imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior, previsto no 
inciso !l do art. 155 da Constituição da República Federativa do 
Brasil, atenderá ao seguinte: 
A) poderá ser seletivo, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços. 
B) não poderá ser setetivo, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços. 
C) poderá ser escalonado, em função da não-cumulatividade. 
D) poderá ser cumulativo, de acordo com a compensação 
realizada. 

(Questão) 

: Marque a única alternativa que não configure uma característica 
: dos direitos humanos: 
A) prescritibilidade. 

: Byirrenunciabilidade. 
: C)inalienabilidade. 
i DJ universalidade. 

  

    
  

RO: f CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | -- 

saio aÃ a 

| Em uma divisão bipartida, pode-se dizer que os sistemas 
: computacionais se dividem em Hardware e Software. Entre as 
alternativas seguintes, qual deles possul exclusivamente 

! elementos de software? 
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A) Memória RAM, sistema operacional e navegador web. É cestão) (5) 
BJBIOS, sistema operacional 6 antivirus. Í (Questão 
C) Memória RAM, Memória ROM e sistema operacional. * Sobre cabos de pares trançados para instalação de redes de 
DJBIOS, processador e modem. : computadores, analise as afirmativas a seguir: 

i|- Os dois principais tipos de cabos de pares trançados são 
uesaa (O) : monomodo e multimodo. 

: |I- Os pares destes cabos são trançados entre si para aumentar a 
A instatação do Windows 10 em um disco rígido de um | rigidez de sua estrutura física, tornando-os menos maleáveis. 
computador exige que a partição deste disco escolhida para isto | A)Ambas as afirmativas estão corretas. 

  

  

esteja formatada com que tipo de sistema de arquivos? : B) Somente a afirmativa | está correta. 
A) FAT16. : C) Somente a afirmativa Il está correta. 
B)FATS2. * D)As afirmativas estão erradas. 
C)EXTA. É =" 
DINTES. | (49) 
(Guesa (8) : Em uma planilha feita no CALC (LibreOffics), as cólutas na 

: coluna A são todas numéricas e estão preenchidas com valores 
Na configuração de um serviço de entrega automática de até ao menos a linha 10. Desta forma, qual das fórmulas 
endereços de redes (DHCP), deve-se definir uma faixa de IPs : seguintes trará sempre o mesmo resultado da fórmula 
que o serviço poderá conceder aos hospedeiros que lhe : “=MEDIA(A1:A4)'? 

  

solicitaram. Como é denominada esta faixa de endereços? : AJ=SOMA(A1;AZ;A3;A4)/4 
AJBOOTP. : B)=SOMA(AZ;A3)2 
B)DHCPDISCOVER. | C)=SOMA(A!1/AZ:A3;A4)2 
C) Exceção. : D)=MED(A1:A4) 
D)Escopo. 

' (en) 

  

  

Questão dg, , - Em uma planilha feita no CALC (LibreOffice), a tabela seguinte 
Uma rede IP (IPV4) tem como máscara de sub rede (CIDR) ; fol montada para representar as temperaturas médias mensais 
designada por /25. Qual 6 a designação equivalente em formato do ano de 2019 em uma fictícia cidade na Europa: 

  

  

        

  
  

    

AS ooo peer ça or pontos? EEE 
B)255.255.255.25 [E Bee mar] qu pa o] 
C)255.255.255.128 A 
D)255.255.255.192 Celsius 1 4,80) 490] 6,70] 9,40] 12,70] 15,70] 17,801 7,30) 15,00] 11,80] 7,80 5 

“Guesa Qual das fórmulas abaixo retorna o menor valor para estas 
temperaturas médias anotadas em 2019 para esta cidade? 

O endereço de rede de uma rede IP (IPV4) é 192.168.1.128/26. . A)=MEDIA(B3:M3) 
Qual das altenativas a seguir contém um endereço IP (seguido . B)=MIN(B3:M3) 
de sua máscara) que representa um host que não pertence a . C)=MÍNIMO(B3:M3) 

  

va citada? 250 D)=MENOR(B3:M3) 

B) 192.168.1.189 (Guess 6) 
C)192.168.1.139 Ma 1 . . 

D) 192.168.1.429 Qual conjunto de teclas utiliza-se no Writer quando se deseja 
oo enviar para impressão o atual documento em edição? 

Es caem aro mms ima rio cacem meninas É A) CTRL+ Questão fa) - BJCTRL+S 
Com relação a redes sem fios, analise as afirmativas a seguir e : C)CTRL+N 
marque a alternativa correta: : DICTRL+P 

pr     t- Um Access Point recebe o sinal da rede cabeada e converte: ......... 
este sinai para uma rede sem fios, entretanto, não é capaz, : (Questão)- 

sazinho, de rotear pacates entre redes/sub redes |Psdistintas. Qual conjunto de teclas utiliza-se no Writer para aplicar o atributo 
li- Um roteador conecta dispositivos em rede local distinta da : negrito em uma área de texto previamente setecionada? 

  

rede externa de acesso (por exemplo, a Internet). : AJCTRL+AN 
AjAmbas as afirmativas estão corretas. BJCTRL+B 
B) Somente a afirmativa | está correta. : C)CTRL+U 
C) Somente a afirmativa Il está correta. DICTRL+I 
D)As afirmativas estão erradas. 

: Questão É PREER urua a are oro rita tm ne e tmn aee ce cenat sa ct te o e 

PRE) 
Qual altemativa & seguir não representa uma caracteristica da 
computação em nuvem? 

sua máscara de sub rede é 255.255.255.128. Qual o endereço A) Acesso aos arquivos e aplicativos de onde estiver, com diver- 

  

de broadcast desta rede? sos tipos de dispositivos. 
A) 192.168.0.255 B) Escalabilidade. 
B) 192.168.0.128  C) Não dependência de Internet ou qualquer outro sistema de 
€) 192.168.0.127 : Comunicação. 
D) 192.168.0.0 : D) Redução das necessidades de suporte e hardware. 
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Em uma nuvem, os recursos (como servidores e armazenamen- | Para instalar um disco SSD interno em um microcomputador 
to) pertencem a um provedor de serviço de nuvem terceirizado, : desktop, deve-se usar um cabo para conectar a uma interface. 
são operados por ele e entregues pela Internet. Todo o hardware, | Ele será um cabo: 
software e outras infraestruturas de suporte são de propriedade | A) SATA. 
do provedor de nuvem e gerenciadas por ele e esta Infraestrutu- | 8)HDMI. 
ra, mantida pelo provedor, é partilhada. Atualmente, este tipa de | C)USEB. 
nuvem é a maneira mais comum de implantação da computação | DJUTR, 
em nuvem. Estamos falando de uma nuvem: 
A) Privada. 
B) Pública. 
C) Híbrida. ; 
D) Particular. : 

! 

  

  

OActive Directory da Microsoft é uma ferramenta utilizada para o 
gerenciamento de usuários de rede, seus direitos e demais ; 
objetos, denominada serviço de diretório. O referido Active / 
Directory é implementado sobra um protocolo livre que é: 
conhecido como o padrão do mercado para gerenciamento de : 
informações de diretório distribuido sobre uma rede de Protocolo | 
da Internet (IP). Este protocolo é denominado de: 
AJIMAR. 
BJLDAP. 
CJTCP. 
D)DHCP. 

  

Qual das altemativas seguintes não é um tipo de objeto do Active 
Directory? 
A)e-maiis. 
B)usuários. 

C)impressoras. : 
D) computadores. 

Gus 6) 
Assinale a alternativa que possui somente protacolos de | 
recebimento de correio eletrônico (e-mail): 
AJSMTPePOPS3. 
B) SMTP e IMAP. 
C)IMAPe POP3. 
DJ) IMAPe SNMP. 

(Questão) 63 
Qual das alternativas a seguir é um software que é um ; 
Navegador de Internet? 
A) Microsoft Outlook. 
8) LibreOffice Impress. 
C)Android. 
D) Microsoft Edge. 

  

  

  

  

O Modelo de computação em nuvem no qual os usuários : 
(empresas ou grupo de pessoas) usam uma plataforma para ; 
desenvolvimento, testes, atualização e execução de aplicativos . 
de forma integrada e escelável, sem se preocuparem.com o; 
gerenciamento e a configuração da infraestrutura, é o modelo : 
conhecido como: 
AjPaas. 
B)Saas. 
Cllaas. 
DJIA. 
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! Lela, com atenção, o texto: j 

Nainstituição que você trabalha como assistente de informática, foi-lhe solicitada a configuração de uma nova rede, e paraisso as 
máquinas clientes desta rede deverão, ao se ligarem, receber automaticamente endereços IP V4. 
A rede deverá permitir no máximo 64 endereços IPs, sendo 62 para hosts, e estes endereços devem ser privados. Além 
disso, um endereço deve estar fora dos endereços a serem entregues. 
  

Escreva um texto dissertativo, de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas, de como você deve proceder para cumprir esta tarefa. Seu | 
texto deve conter o serviço a ser instalado (i) bem como os parâmetros mínimos que estes serviços devem ter; e, (fi) 
como cada máquina cliente devo estar configurada (ll). 

  f 
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