
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SECRETÁRIO AUXILIAR E 

OFICIAL DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CALDAS NOVAS 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

 

INSTRUÇÕES: 

1. LEIA SOMENTE ESTA FOLHA DE INSTRUÇÕES. Leia as demais folhas deste 
caderno somente após a autorização do fiscal para o início da prova. 

2. Você receberá do fiscal: 
a) 01 (um) caderno de questões; 
b) 01 (uma) folha de respostas destinada à prova objetiva;  
c) 01 (uma) folha de respostas destinada à prova discursiva; 
d) 01 (uma) folha de respostas destinada à prova de redação. 

3. O caderno de questões contém: 
a) 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas de 

resposta cada uma e apenas uma alternativa correta; 
b) 01 (uma) prova discursiva com 02 (duas) questões; 
c) 01 (uma) proposta de redação. 

4. SOMENTE APÓS O INÍCIO DA PROVA: verifique se a numeração das questões e 
a paginação do caderno de questões estão corretas. Você dispõe de 05 (cinco) 
horas para fazer as provas, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva 
e o preenchimento das folhas de respostas da prova discursiva e de redação. 

5. Deixe sobre a carteira apenas a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada 
em material transparente. Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma 
etapa da prova. 

6. Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. 
7. Você poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas somente na companhia 

de um fiscal. 
8. Somente após 01 (uma) hora do início da prova você poderá entregar as folhas de 

resposta e retirar-se da sala. 
9. Somente após 03 (três) horas do início da prova será permitido levar este caderno 

de provas. 
10. As folhas de respostas não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas ou 

manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às 
respostas. 

11. Após o término da prova, entregue ao fiscal as folhas de respostas assinando 
somente a referente à prova objetiva. As demais não devem conter assinatura ou 
qualquer sinal de identificação. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

10 Questões 

Leia o texto abaixo para responder as questões 01 e 02: 
 
Dados publicados pela FAO - Organização para a Alimentação e Agricultura (“Food and agriculture 
organization of the United Nations”) revelam que o mundo registrou, em 2021, a maior alta nos preços de 
alimentos em uma década. Para a entidade, o impacto social pode ser profundo, principalmente se essa 
tendência for mantida em 2022. Desde o início da pandemia, a fome voltou a desafiar governos em diversas 
partes do mundo, com mais de 150 milhões de novos famintos incluídos numa parcela da sociedade que já 
vivia sob a incerteza de como se alimentar. 
 
Abdolreza Abbassian, economista da FAO, classificou os números como "preocupantes", ainda que o mês 
de dezembro tenha registrado uma leve queda no ritmo de expansão dos preços. Mesmo com os dados do 
último mês do ano, a constatação da agência é de que o mundo registrou uma alta de 28% nos preços de 
alimentos em 2021, em comparação aos números de 2020. Isso, segundo o especialista, significa que o 
índice está em seu maior patamar em dez anos. Alguns itens, como óleos vegetais e de soja, tiveram uma 
expansão em seus índices de valor de 66%, atingindo um nível recorde. Apesar da queda geral em 
dezembro, a FAO destaca que o preço mundial da soja continuou elevado, pressionado pela forte demanda 
de importação da Índia e estoques limitados. No que se refere aos cereais, o aumento no ano foi de 27%, 
colocando o setor em seu maior patamar em nove anos. "Os preços de exportação do trigo caíram em 
dezembro, em meio à melhoria da oferta após as colheitas no hemisfério sul e ao retardamento da demanda. 
No entanto, os preços do milho foram mais firmes, sustentados por uma forte demanda e preocupações com 
a persistência da seca no Brasil", alertou a FAO. 
 
De acordo com a entidade, em 2021, os preços do milho e do trigo estiveram 44,1% e 31,3% mais altos do 
que suas respectivas médias de 2020, principalmente com forte demanda e oferta mais restrita, 
especialmente entre os principais exportadores de trigo. 
 
A situação só não foi pior para milhões de pessoas pelo mundo graças ao comportamento dos preços de 
arroz, uma commodity considerada como central na alimentação de continentes inteiros. "O arroz foi o único 
cereal importante a registrar um declínio nos preços em 2021, com as cotações caindo em média 4,0% 
abaixo dos níveis de 2020", disse a FAO. "A fraqueza refletiu as amplas disponibilidades exportáveis de 
arroz, o que aumentou a concorrência entre os fornecedores e os levou a procurar combater o impacto dos 
altos custos de frete e da escassez de contêineres sobre a demanda, baixando os preços", explicou. A 
tendência, porém, não foi seguida no setor de lácteos, que registrou um um aumento de 17,4% de seu valor 
em comparação a 2020. "Em dezembro, as cotações internacionais de manteiga e leite em pó continuaram 
a aumentar, sustentadas por uma alta demanda global de importação, juntamente com uma oferta apertada 
de exportação, resultante da menor produção de leite na Europa Ocidental e Oceania", disse. 
 
Já a carne viu um aumento de preços de 12,7% no ano. "Nas diferentes categorias, a carne ovina registrou 
o maior aumento de preços, seguida pela carne bovina e de aves, enquanto os preços da carne suína caíram 
marginalmente", explicou a FAO. Enquanto isso, o Índice de Preços do Açúcar da FAO viu um aumento de 
37,5% no ano e atingiu o mais alto patamar desde 2016. "Ao longo do ano, as preocupações com a redução 
da produção no Brasil em meio à forte demanda global por açúcar sustentaram o aumento dos preços", 
disse a agência. 
Ainda assim, houve uma queda de 3% em dezembro, que refletiu as preocupações sobre o impacto da 
variante ômicron na demanda mundial de açúcar após a retomada das medidas de contenção em muitas 
regiões. "O enfraquecimento do real brasileiro em relação ao dólar americano e os preços mais baixos do 
etanol também contribuíram para a queda dos preços mundiais do açúcar em dezembro", completou. 
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Fonte:https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/01/07/precos-de-alimentos-no-mundo-registram-maior-
alta-em-uma-decada.htm - acessado em 07.01.22) 

 
 
 

Questão 01  

Assinale a alternativa que contém uma conclusão equivocada acerca do texto: 

a)  De acordo com a FAO, em 2021, os preços do milho e do trigo estiveram mais altos do que suas 
respectivas médias de 2020, principalmente com forte demanda e oferta mais restrita, especialmente 
entre os principais exportadores de trigo. 

b) O arroz foi um dos cereais mais importantes a registrar um declínio nos preços em 2021, com as 
cotações caindo em média 4,0% abaixo dos níveis de 2020". Em dezembro, as cotações internacionais 
de manteiga e leite em pó continuaram a aumentar, sustentadas por uma alta demanda global de 
importação, juntamente com uma oferta apertada de exportação, resultante da menor produção de leite 
na Europa Ocidental e Oceania", disse. 

c) Desde o início da pandemia, a fome voltou a desafiar governos no mundo todo, com mais de 150 
milhões de novos famintos, sendo que em 2021, o mundo registrou a maior alta nos preços de 
alimentos em uma década. 

d) Nas diferentes categorias, a carne de cordeiro, carneiro e ovelha registrou o maior aumento de preços, 
seguida pela carne de aves e bovina, enquanto os preços da carne suína caíram marginalmente. 

 

 

Questão 02  

Assinale a alternativa correta acerca da interpretação do texto: 

a) Abdolreza Abbassian, economista da FAO, classificou os números de 2021 como "preocupantes''. A 
constatação da agência é de que o mundo registrou uma alta de mais de 28% nos preços de alimentos 
em 2021, em comparação aos números de 2020. Isso, segundo o especialista, significa que o índice 
está em seu maior patamar em dez anos. 

b) Os preços de exportação do trigo caíram em dezembro, em meio à melhoria da oferta após as colheitas 
no hemisfério sul e ao pouco aumento da demanda. No entanto, os preços do milho foram mais firmes, 
sustentados por uma forte demanda e preocupações com a persistência da seca no Brasil. 

c) Em 2021, os preços do milho e do trigo estiveram 44,1% e 31% mais altos do que suas respectivas 
médias de 2020, principalmente com a forte demanda e oferta mais restrita, especialmente entre os 
principais exportadores de trigo e de milho. 

d) Apesar da queda geral em dezembro, a FAO destaca que o preço mundial da soja continuou elevado, 
pressionado pela forte demanda de importação da Índia e estoques limitados. No que se refere aos 
cereais, o aumento no ano foi de 27%, colocando o setor em seu maior patamar em nove anos. 

  

 

Questão 03  

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa e quanto à regência verbal, assinale a alternativa 
correta: 
a) Há quem prefira mais natação que dança. 
b) Eu obedeço aos meus instintos. 
c) Assistir uma boa série televisiva faz bem. 
d) Eu não me simpatizo com times de futebol. 

 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/01/07/precos-de-alimentos-no-mundo-registram-maior-alta-em-uma-decada.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/01/07/precos-de-alimentos-no-mundo-registram-maior-alta-em-uma-decada.htm
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Questão 04  

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa e quanto à pontuação, assinale a alternativa correta: 
a) Algumas pessoas me inspiram, ou seja me fazem acreditar na humanidade. 
b) Ler e ouvir música, ainda que por alguns minutos são atividades que dão prazer. 
c) Gosto de pessoas, mas, prefiro os animais. 
d) O dinheiro dos empréstimos começava a aparecer, aliás, tarde demais. 
 

 

Questão 05  

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de forma correta: 

a) sismo – empoçar – exceção 
b) imprescindível – seicentos – ancioso 
c) varegista – discernir – excepcional 
d) ressuscitar – consciência – escasses 
 

 

Questão 06  

De acordo com a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa correta quanto ao emprego do 
pronome: 

a) João deu o livro para mim guardar.  
b) Os estudantes reservaram os melhores lugares para eles.  
c) Ela tem diante dela uma grande oportunidade.  
d) Maria levou a boneca consigo. 
  

 

Questão 07  

Assinale a alternativa em que se tenha optado corretamente por utilizar ou não o acento grave indicativo 
de crase. 

a) Vou à Brasília dos meus sonhos. 
b) Pretendo viajar a Paraíba. 
c) Ele gosta de bife à cavalo.  
d) Ele tem dinheiro à valer. 

 

Questão 08  

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas correspondentes. 
A arma ____ se feriu desapareceu. 
Estas são as  pessoas ____ lhe falei. 
Aqui está a foto ____ me referi.  
Encontrei um amigo de infância ____ nome não me lembrava.  

a) que, de que, à que, cujo. 
b) com que, que, a que, cujo. 
c) com o qual, de que, que, do qual. 
d) com que, das quais, a que, de cujo. 
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Questão 09  

Na oração: “Em sua vida, nunca teve muito .........., apresentava-se sempre .......... no .......... de tarefas 
..........”, as palavras adequadas para preenchimento das lacunas são: 

a) censo - lasso - cumprimento - eminentes 
b) senso - lasso - cumprimento - iminentes 
c) senso - laço - cumprimento - eminentes 
d) censo - lasso - comprimento - iminentes 

  

 

Questão 10  

Complete adequadamente as lacunas: 
I. Com as chuvas, o risco de desabamento era ....... (eminente, iminente) 
II. O promotor, no jogo argumentativo em pleno tribunal, guardou seu ....... para a hora da última cartada 
em sua acusação. ( coringa, curinga) 
III. É ......... de todo político ser eleito ( tenção, tensão) 

a) iminente – coringa –tenção 
b) eminente – curinga – tenção 
c) iminente – curinga – tensão 
d) eminente – coringa – tensão 

  

 

MATEMÁTICA 

05 Questões 

 

Questão 11  

Em determinada Promotoria de Justiça, são utilizados vários tipos de caixas para o envio de materiais, 
entre elas, a caixa do tipo 4B, um paralelepípedo retângulo, em papel ondulado, com arestas medindo 360 
mm, 270 mm e 180 mm. O volume dessa caixa, em dm³, é: 

a)  Superior a 15 e inferior a 18. 
b)  Superior a 18 e inferior a 21 
c)  Superior a 36 e inferior a 27. 
d)  Superior a 18 e inferior a 36. 

 

Questão 12  

Uma famosa rede de supermercados vende um determinado produto a R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais. 
Às segundas-feiras há uma promoção em que o cliente que compra 4 (quatro) unidades desse produto 
recebe o desconto de 20% (vinte por cento). Assim, ao adquirir as quatro unidades nesse dia da semana, 
quanto o cliente pagará, considerando o desconto mencionado? 
a) R$ 144,00. 
b) R$ 138,00. 
c) R$ 124,00. 
d) R$ 140,00. 
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Questão 13  

Considerando as regras de porcentagem, assinale a alternativa incorreta: 

a) Pedro recebe um salário de R$1.600,00 e terá um aumento de 7%. Seu novo salário será de 
R$1.712,00. 

b) Em um único dia, Maria teve um aumento de 11% e passou a ter 1.887 seguidores no Instagram. O 
número de seguidores de Maria antes do aumento era 1.700. 

c) A população de uma cidade, com 70.000 habitantes, cresce 2% ao ano. Assim, ao final de dois anos, 
a cidade terá 72.800 habitantes. 

d) 14% de R$3.000,00 é R$420,00. 

 

Questão 14  

A expressão (x - 1)2 + (x - 1)3 é equivalente a: 

a) 3x + 2×2 + 1 
b) (x – 1)5 
c) x3 – 2×2 + x  
d) 3x + 2x – 2 

 

Questão 15  

Ao realizar o investimento em renda fixa, o investidor conseguiu valorizar o seu capital a uma taxa de 9% 
a.a. O investidor tinha R$ 95.000 e resgatou R$ 112.869,50, quanto tempo esse investimento ficou 
aplicado? 

a)  Meio ano. 
b)  Um ano. 
c)  Um ano e meio. 
d)  Dois anos. 

 
 

HISTÓRIA DO BRASIL 

05 Questões 

 

Questão 16  

Acerca da Revolução Pernambucana de 1817, assinale a alternativa correta: 

a) A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento separatista – o primeiro que ocorreu no período 
colonial – de caráter republicano que aconteceu na Capitania de Pernambuco. Esse movimento foi 
liderado pelas elites locais, sem contar com grande adesão popular assim que foi deflagrado. 

b) A Revolução Pernambucana de 1817, assim como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foi 
um movimento de caráter separatista e republicano que ocorreu no Brasil colonial. A grande diferença 
desse movimento para os outros dois citados foi que a Revolução Pernambucana conseguiu superar 
a fase conspiratória apesar de não ter chegado a tomar o poder local. 

c) A Revolução Pernambucana teve início, de fato, em 6 de março de 1817, quando o brigadeiro 
português Manoel Joaquim Barbosa de Castro foi assassinado ao realizar ordem do governador local 
de prender supostos envolvidos em uma conspiração. Esse assassinato foi cometido pelo capitão José 
de Barros Lima, que reagiu à voz de prisão realizada pelo brigadeiro. 

d) O movimento contou com as elites locais, compostas por grandes comerciantes e alguns grandes 
proprietários, e teve adesão também de militares, juízes, pequenos comerciantes, artesãos e 
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agricultores. O movimento, também, ficou marcado pela não participação de religiosos como padres, 
uma vez que a Igreja não possuía interesse na revolução.  

 

Questão 17  

Sobre a Constituição de 1824, assinale a alternativa que aponta suas características gerais: 
 
a) outorgada, semi-rígida, formal, analítica e dogmática. 
b) promulgada, rígida, material, sintética e histórica. 
c) outorgada, rígida, formal, analítica e dogmática. 
d) promulgada, semi-rígida, material, analítica e dogmática. 
 

 

Questão 18  

Sobre a Primeira República, assinale a opção correta acerca das seguintes assertivas: 
I – O esquema político-eleitoral por meio do qual as oligarquias exerceram sua dominação durante a 
Primeira República funcionava da seguinte maneira: os chefes políticos locais, chamados na época de 
coronéis, coagiam os eleitores a votarem nos candidatos indicados por eles ou conseguiam o voto por 
meio da “troca de favores”. Esse voto imposto e controlado pelo coronel é chamado voto de cabresto.  
II – Em virtude da política dos governadores, Campos Sales não aumentou o controle do presidente sobre 
a Comissão de Verificação de Poderes, órgão responsável pela diplomação dos candidatos eleitos.  
III – As oligarquias estaduais mantinham-se no poder por meio de alianças e favores que uniam municípios, 
estados e governo federal. O coronelismo era a coluna mestra desse edifício baseado na fraude eleitoral 
e na corrupção. 
 

a) Apenas o item I está correto.  
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Apenas os itens I e III estão corretos.  
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 

 

Questão 19  

O general Emílio Garrastazu Médici deu poucas declarações durante seu governo, mas todas as vezes em 
que o fez, disse coisas memoráveis. Em 22 de março de 1973, por exemplo, comentou: “Sinto-me feliz, 
todas as noites, quando ligo a televisão para assistir ao jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, 
agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao 
desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho”. 
 
Considerando o comentário do General Emílio Garrastazu Médici sobre sua aparente tranquilidade em 
relação ao Brasil na época em questão, é correto afirmar: 

a) A felicidade que o Gal. Médici sentia era baseada em uma perspectiva real da sociedade brasileira, já 
que os órgãos de imprensa eram totalmente livres para noticiar o que quer que ocorresse no Brasil 
naquele tempo. 

b) Por não existir nenhum tipo de censura ou restrição à atuação do jornalismo naquele período, que foi 
de 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985, o Brasil viveu um tempo de plena democracia, liberdade 
e paz social. 
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c) A sensação de que o Brasil era uma ilha de tranquilidade, em um mundo de agitações e conflitos, devia-
se à censura aos veículos de comunicação estabelecida pela Lei de Imprensa, em 1967, pelo AI-5, em 
1968 e pela nova Lei de Segurança Nacional, em 1969. 

d) Na época, enquanto as produções artísticas, tais como músicas, peças de teatro e até mesmo novelas 
de TV eram submetidas à censura, a atuação da imprensa era poupada por ser atividade protegida por 
lei.  

 

Questão 20  

A Constituição de 1988, conhecida como “constituição cidadã”, foi considerada uma grande conquista 
democrática após mais de duas décadas de regimes militares por garantir amplos direitos à população 
brasileira, em vários âmbitos da vida social. Aponte, dentre as alternativas abaixo, qual direito não está 
garantido na Constituição de 1988. 

a)  Direito de voto a toda a população, incluindo analfabetos e adolescentes maiores de 16 anos. 
b)  Direito ao acesso à Previdência Social pelos trabalhadores do campo. 
c)  Garantia do direito amplo de greve aos trabalhadores. 
d)  Direito das forças policiais de praticarem a tortura para obter confissões. 

 
 

GEOGRAFIA 

05 Questões 

 

Questão 21  

Escala, em cartografia, é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação 
no mapa. Assim, em um mapa de escala 1:50.000, uma cidade que tem 4,5 Km de extensão entre seus 
extremos será representada com: 

a)  80 mm 
b)  90 cm 
c)  9 cm 
d)  11 mm  

 

Questão 22  

Sobre as paisagens, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) As paisagens refletem diferenças sociais e a partir de sua observação é possível perceber as 

desigualdades na sociedade humana que ocupa aquele espaço. 
b) A paisagem natural é composta por elementos da natureza que sejam esteticamente agradáveis ao 

homem, com elementos naturais diversos. 
c) A denominada paisagem cultural leva em conta os elementos visíveis da paisagem que sofreram 

transformação antrópica. 
d) Considera-se como paisagem dinâmica a unidade visível do espaço geográfico, não considerada 

apenas em seu aspecto visual, mas em sua natureza dinâmica. 

 

Questão 23   

Sobre a rosa dos ventos, assinale a opção correta acerca das seguintes assertivas: 
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I - A rosa dos ventos é uma figura que representa graficamente os principais pontos de orientação na 
superfície terrestre, tendo sido incorporada à bússola e aos mapas.  
II – O Norte, representado pela letra N, sempre aponta para cima e é chamado também de setentrional ou 
boreal, ao passo que o Sul, representado pela letra S, é chamado também de meridional ou austral. 
III – O Leste, representado pela letra L ou E, do inglês east, refere-se ao ocidente, ao passo que o Oeste, 
representado pela letra O ou W, do inglês west, refere-se ao oriente. 

a) Apenas o item I está correto.  
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Os itens I, II e III estão corretos. 
  

 

Questão 24  

Conjunto de atividades relacionadas à produção e à transformação de matérias-primas rurais até chegar 
ao consumidor final: 

a) engenharia biológica.  
b) revolução verde. 
c) logística comercial.  
d) agronegócio.  

 

Questão 25  

Em relação à União Europeia (UE), o tratado econômico realizado em 1992 que iniciou o processo de 
circulação da moeda regional, o Euro, foi o de: 

a) Amsterdã. 

b) Maastricht. 
c) Lisboa.  
d) Nice.  

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

05 Questões 

 

Questão 26  

Para que possa aproveitar adequadamente os serviços que a internet disponibiliza, o usuário deve instalar 
em seu computador, dentre outros recursos, um software que permita a visualização correta das páginas 
da web. Esse software é denominado web. 

a)  mail 
b)  site 
c)  generator 
d)  browser 

 

Questão 27  

Ao se utilizar do mecanismo de busca da internet do Google, um determinado usuário inseriu uma frase 
entre aspas. Com isso, realizou a seguinte ação: 
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a) Pesquisa por uma frase exata e na ordem exata. 
b) Pesquisa por uma frase contendo apenas as palavras mais conhecidas. 
c) Pesquisa por uma frase somente no idioma padrão. 
d) Pesquisa comum, já que a inserção da frase entre aspas não tem qualquer influência na busca realizada. 

 

Questão 28  

Sobre o Windows 7, assinale a opção correta acerca das seguintes assertivas:  
I - Faz parte, por padrão, da área de trabalho, o Painel de Controle.  
II – A combinação de teclas de atalho correta para ativar o menu iniciar é Ctrl + Esc. 
III - A combinação de teclas de atalho correta para fechar uma nova guia é Ctrl + W. 

a) Apenas o item II está correto.  
b) Apenas o item III está correto.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

Questão 29  

PowerPoint é um programa do Microsoft Office utilizado para edição e exibição de apresentações gráficas. 
Seu equivalente no BrOffice é o LibreOffice. 

a) Impress. 
b) Writer.  
c) Draw. 
d) Calc.  

 

Questão 30  

Os softwares de Correio Eletrônico permitem a comunicação entre usuários através dos e-mails. Marque 
a opção que apresenta dois desses softwares: 

a) Microsoft Word e Microsoft Outlook. 
b) Gmail e Microsoft Excel. 
c) Microsoft Outlook e Writer. 
d) Mozilla Thunderbird e Microsoft Outlook. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

20 Questões 

 

Questão 31  

Acerca do regramento do Ministério Público nos artigos 127 a 129 da C.F/88, assinale a alternativa correta: 

a) São princípios institucionais do Ministério Público a independência funcional, a unidade, a 
indivisibilidade e a inamovibilidade. 

b) A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas no artigo 129 da C.F/88 impede a de 
terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição e na lei. 

c) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurídica do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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d) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por 
deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. 

 

Questão 32  

Sobre o Conselho Superior e do Colégio de Procuradores de Justiça do MPGO, 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 5 (cinco) Procuradores de Justiça eleitos, 
dois pelos Promotores de Justiça em exercício e três pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para 
mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição, observado o procedimento da L.C estadual nº 25/98. Já 
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. 

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 1/3 (um terço) de seus 
integrantes, na forma do regimento interno. O Conselho Superior do Ministério Público reunir-se-á, 
ordinariamente, 2 (duas) vezes por mês e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou 
de 1/3 (um terço) dos seus membros. 

c) O exercício de cargo de confiança é incompatível com o de membro do Conselho Superior do Ministério 
Público. Funcionará, como Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça, qualquer membro da 
instituição, em exercício, eleito para tal mister. 

d) As deliberações do Colégio de Procuradores de Justiça serão tomadas por maioria simples de voto, 
presentes mais da metade de seus integrantes, cabendo também ao seu Presidente, em caso de 
empate, o voto de qualidade. As deliberações do Conselho Superior do Ministério Público serão 
tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta de seus integrantes, cabendo a seu 
Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade, nos casos previstos em lei. 

 

Questão 33  

Acerca da estrutura do Ministério Público do Estado de Goiás, assinale a alternativa correta conforme 
previsão da L.C estadual nº 25/98: 

a) São órgãos de execução do MP: a Procuradoria-Geral de Justiça; o Colégio de Procuradores de 
Justiça; o Conselho Superior do Ministério Público; a Corregedoria-Geral do Ministério Público, os 
Procuradores de Justiça; os Promotores de Justiça; o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado. 

b) Os Centros de Apoio Operacional e a Comissão de Concurso são órgãos auxiliares do Ministério 
Público.  

c) São órgãos de Administração do Ministério Público: as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de 
Justiça; entre outros.  

d) O Colégio de Procuradores de Justiça e a Corregedoria Geral do Ministério Público são órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público.  

 

 

Questão 34  

Acerca da “recomendação” disciplinada na Resolução nº 09/2018-CPJ/MPGO, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) São princípios que norteiam a recomendação, entre outros: motivação, celeridade, publicidade, 
moralidade, eficiência, legalidade, informalidade, resolutividade, segurança jurídica, caráter preventivo 
ou repressivo.  



 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO 
DE SECRETÁRIO AUXILIAR E OFICIAL DE PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CALDAS NOVAS 
 

 

 

 
Página 11 de 19 

b) Exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada, a expedição de recomendação à autoridade 
pública será precedida de requisição de informações ao órgão destinatário a respeito da situação 
jurídica e do caso concreto. 

c)  A recomendação será fundamentada, mediante a exposição dos argumentos fáticos e jurídicos 
justificadores de sua expedição, devendo ser utilizada, preferencialmente, antes da propositura de ação 
judicial. 

d) Não poderá ser expedida recomendação que tiver como destinatária a mesma parte e por objeto o 
mesmo pedido de ação judicial, salvo situações excepcionais justificadas por circunstâncias de fato e 
de direito e pela natureza do bem defendido, devidamente motivadas, e desde que não contrarie 
decisão judicial. 

 

Questão 35  

Paulo ingressou nos quadros de servidores do Ministério Público do Estado de Goiás após aprovação em 
concurso público. Ao fim do estágio probatório, entendeu-se que ele não atendeu aos requisitos 
necessários para a estabilidade, motivo pelo qual foi instaurado processo de exoneração, com respeito à 
ampla defesa e ao contraditório. Concluído o processo, a quem devem ser encaminhados os autos, para 
a edição do ato de exoneração de Paulo? 
 
a) Ao Conselho Superior do Ministério Público. 
b) Ao Procurador-Geral de Justiça. 
c) Ao Corregedor-Geral do Ministério Público. 
d) Ao Colégio de Procuradores de Justiça. 
 

 

Questão 36  

Assinale, dentre as alternativas abaixo, a única incorreta. 
No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 
 
a) Requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processos 

em que oficie. 
b) Exercer o controle externo da atividade policial. 
c) Requisitar meios materiais e servidores públicos, por prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, 

para o exercício de atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos administrativos afetos à 
sua área de atuação. 

d) Fazer recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública. 
 

 

Questão 37  

Sobre os Procuradores de Justiça, assinale a única alternativa que se apresenta em conformidade com as 
disposições da Lei Complementar nº 25/98: 

a) Nas sessões de julgamento, o Procurador de Justiça deverá, se necessário, sustentar oralmente a 
posição do Ministério Público, quando este intervier como fiscal da Lei. 

b) Nos processos de competência originária em que o Ministério Público for parte, é obrigatória a presença 
do Procurador de Justiça. 

c) Os Procuradores de Justiça, nos autos em que oficiem, exercerão inspeção permanente nos serviços 
dos Promotores de Justiça, remetendo relatório à Corregedoria Geral do Ministério Público. 

d) Compete aos Procuradores de Justiça o exercício das atribuições do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Justiça, em concorrência com o Procurador-Geral de Justiça. 
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Questão 38  

Assinale, após a leitura da frase, a sequência que preenche corretamente as lacunas, nos termos da Lei 
Complementar nº 25/98. 
O ____________________ reunir-se-á, ordinariamente, __________ por mês e, extraordinariamente, por 
convocação de seu Presidente ou de __________ dos seus membros. 
 
a) Conselho Superior do Ministério Público - uma vez - 2/3 (dois terços) 
b) Colégio de Procuradores de Justiça - duas vezes - 1/3 (um terço) 
c) Conselho Superior do Ministério Público - duas vezes - 1/3 (um terço) 
d) Colégio de Procuradores de Justiça - uma vez - 2/3 (dois terços) 
 

 

Questão 39  

A Lei Complementar Estadual nº 25, de 06 de julho de 1998, em seu art. 3º, estabelece que o Ministério 
Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, diretamente ao 
Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 

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

b) A omissão no encaminhamento da proposta orçamentária não configura ato atentatório ao livre 
exercício do Ministério Público para todos os fins.  

c) Os recursos próprios, originários do Tesouro Estadual, serão recolhidos diretamente e vinculados aos 
fins da instituição, admitida outra destinação. 

d) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de 
receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle 
interno efetivado pelas superintendências administrativa, de finanças, de planejamento e coordenação, 
além de auditoria interna, mediante comissão integrada por servidores efetivos do quadro da carreira 
da instituição. 

 

Questão 40  

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 25, de 06 de julho de 1998, nas Comarcas com mais de 
duas Promotorias de Justiça será escolhido Promotor de Justiça para exercer as funções de Coordenador, 
competindo-lhe, sem prejuízo de suas atribuições normais:  
I - promover reuniões mensais internas para fixação de orientações, sem caráter vinculativo, e para 
deliberação sobre matéria administrativa, com comparecimento obrigatório, salvo motivo justificado. 
II - zelar pela regularidade e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça, 
superintendendo os serviços auxiliares e viabilizando recursos humanos e materiais. 
III - baixar instruções, disciplinando o funcionamento da Coordenadoria e dos serviços auxiliares. 
 

a) Apenas o item I está correto.  
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Os itens I, II e III estão corretos. 
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Questão 41  

Com base na Resolução nº 09/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado 
de Goiás, assinale a alternativa incorreta quanto ao procedimento administrativo: 

a) O procedimento administrativo poderá ter caráter de investigação cível ou criminal de determinada 
pessoa, em função de um ilícito específico. 

b) Se no curso do procedimento administrativo surgirem fatos que demandem a apuração de infração 
penal ou que se destine à tutela de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos,  
deverá o membro do Ministério Público instaurar o procedimento de investigação pertinente ou 
encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tiver atribuição para tanto. 

c) O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, prorrogável pelo mesmo 
prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da 
imprescindibilidade da realização de outros atos. 

d) No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, o noticiante será 
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério 
Público, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Questão 42  

Com base na Resolução nº 09/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado 
de Goiás, assinale a alternativa incorreta quanto ao compromisso de ajustamento de conduta: 

a) O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos 
e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério 
Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às 
exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração. 

b) A celebração do compromisso de ajustamento de conduta não afasta a possível responsabilidade 
administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa no seu reconhecimento para outros fins. 

c) O compromisso de ajustamento de conduta será tomado em qualquer fase da investigação, nos autos 
de inquérito civil ou de procedimento preparatório, sendo, contudo, proibido no curso da ação judicial, 
devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades do caso concreto, e ser 
assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário. 

d) O termo de compromisso deverá ser elaborado em pelo menos duas vias, devidamente assinadas e  
rubricadas pelo presidente dos autos e pelo compromissário, devendo uma das vias instruir 
procedimento administrativo regularmente instaurado para o acompanhamento de fiscalização  do  
cumprimento das obrigações acordadas, juntando-se cópia autenticada dos documentos 
comprobatórios da qualidade e representatividade legal do compromissário. 

 

Questão 43  

De acordo com a Lei Complementar Estadual de Goiás nº 25, de 06 de julho de 1998, assinale a alternativa 
incorreta: 

a) Ao Procurador-Geral de Justiça compete exercer a chefia do Ministério Público, representando-o 
judicial e extrajudicialmente. 

b) Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça formular o Plano Estratégico Institucional e os Planos 
Gerais de Atuação. 

c) O Conselho Superior do Ministério Público é órgão da administração superior do Ministério Público, 
competindo-lhe, entre outros, aprovar o quadro geral de antiguidade do Ministério Público.  

d) A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão da administração superior encarregado de orientar 
e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público, bem como de 
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fiscalizar e avaliar os resultados das metas institucionais e atividades dos demais órgãos da 
administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional.  

 

Questão 44  

Nos termos da Lei Complementar Estadual de Goiás nº 25, de 06 de julho de 1998, os Centros de Apoio 
Operacional, órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, integram a Assessoria Especial 
do Procurador-Geral de Justiça e têm por atribuição, exceto: 

a) Estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área e que 
tenham atribuições comuns. 

b) Estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em 
áreas afins. 

c) Prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público na instrução de inquéritos civis ou na 
preparação e proposição de medidas processuais. 

d) Remeter informações técnico-jurídicas, com caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade. 

 

Questão 45  

Seguindo as diretrizes traçadas pela Resolução 09/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do 
Ministério Público do Estado de Goiás, assinale a alternativa correta: 

a) O procedimento administrativo de acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas 
públicas ou instituições será arquivado na própria Promotoria de Justiça, não havendo necessidade de 
remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público para revisão; entretanto, o 
arquivamento deverá ser comunicado ao Conselho Superior do Ministério Público. 

b) O inquérito civil e o procedimento administrativo deverão ser concluídos no prazo de 1 (um) ano, 
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu 
presidente, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, dando-se ciência ao Conselho 
Superior do Ministério Público.    

c) A notícia de fato e o procedimento preparatório deverão ser concluídos no prazo de 90 (noventa) dias, 
prorrogável por igual prazo, uma única vez, por decisão fundamentada de seu presidente, em caso de 
motivo justificável. 

d) A notícia de fato será arquivada por decisão fundamentada quando, dentre outros, não configurar lesão 
ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. 

 

Questão 46  

O inquérito civil é procedimento investigatório instaurado para apurar fato que possa autorizar a defesa 
dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.  
Acerca dessa espécie de auto extrajudicial, de acordo com o que estabelece a Resolução 09/2018 do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, é incorreto afirmar: 

a) O membro do Ministério Público poderá, antes de iniciar o inquérito civil, instaurar formalmente 
procedimento preparatório, visando obter elementos para identificação dos investigados ou delimitação 
do objeto. 

b) O procedimento preparatório será instaurado por meio de Portaria, que deverá conter, no que couber: 
o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato objeto da 
investigação; o nome e a qualificação do noticiante; o nome, o número de inscrição no cadastro de 
pessoas físicas ou jurídicas e os demais dados de qualificação do investigado; a determinação de 
diligências iniciais; a determinação de afixação da portaria no local de costume e de publicação no 
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público; a data, o local da instauração e assinatura do membro 
do Ministério Público. 
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c) A conversão do procedimento preparatório em inquérito civil será feita mediante despacho 
fundamentado, o qual delimitará o objeto e indicará os investigados.  

d) Os autos do inquérito civil, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao 
Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias, contado da comprovação da efetiva 
cientificação do noticiante e do investigado.  

 

Questão 47  

De acordo com a Lei n.º 20.756, de 28 de janeiro de 2020, assinale a alternativa falsa: 

a) A penalidade de suspensão, que não excederá a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de 
transgressão disciplinar de natureza média ou de reincidência em quaisquer das infrações disciplinares 
de natureza leve, observado os requisitos dispostos em lei; 

b) Quando a ausência do servidor trouxer gravíssimo prejuízo ao serviço pela impossibilidade de sua 
substituição, a penalidade de suspensão poderá, mediante ato fundamentado, ser convertida em multa, 
na base de 50% (cinquenta por cento) do valor diário da remuneração, do vencimento ou do subsídio, 
por dia de suspensão, devendo o servidor, nesse caso, cumprir parcialmente a jornada de trabalho a 
que está submetido. 

c) A penalidade de multa será aplicada ao servidor inativo ou em disponibilidade que houver praticado, 
na atividade, transgressão disciplinar média e corresponderá ao valor diário dos proventos de 
aposentadoria ou da remuneração ou do subsídio da disponibilidade por dia de suspensão. 

d) A penalidade de advertência, que será sempre aplicada por escrito e deverá constar do assentamento 
individual do servidor, destina-se à punição pela prática de transgressão disciplinar de natureza leve. 

 

 

Questão 48  

De acordo com a Lei n.º 20.756, de 28 de janeiro de 2020, a autoridade julgadora, conforme seja necessário 
e suficiente para reprovação e prevenção da transgressão disciplinar, estabelecerá, preliminarmente, a 
penalidade aplicável dentre as cominadas, bem como a sua quantidade, se for o caso, dentro dos limites 
previstos, considerando-se alguns elementos fixados em lei, dentre os quais nãos encontra: 

a) A gravidade da transgressão e as circunstâncias em que foi praticada. 
b) Os danos para o serviço público. 
c) A repercussão do fato. 
d) A idade do servidor. 

 

 

Questão 49  

De acordo com a lei n.º 14.810, de 01 de julho de 2004, não são requisitos mínimos a serem observados 
no estágio probatório: 

a) Idoneidade moral e assiduidade. 
b) Disciplina e eficiência. 
c) Aptidão e pontualidade. 
d) Cortesia e obediência. 

 

 

Questão 50  

De acordo com a Lei n.º 14.810, de 01 de julho de 2004, assinale a alternativa falsa: 
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a) A verificação dos requisitos mencionados será realizada por comissão, especialmente instituída por ato 
do Procurador-Geral de Justiça para esse fim, e far-se-á mediante apuração trimestral em ficha 
individual de avaliação de desempenho. 

b) O não atendimento dos requisitos necessários para aquisição de estabilidade implicará na instauração 
de processo de advertência do servidor nomeado, resguardada a ampla defesa e o contraditório. 

c) O processo de exoneração ficará a cargo da comissão processante nomeada pelo Procurador-Geral 
de Justiça, o qual será concluído no prazo de 60 (sessenta) dias. 

d) Findo o processo de exoneração, a comissão lançará seu pronunciamento conclusivo e encaminhará 
os autos ao Procurador-Geral de Justiça para decisão. 
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PROVA DISCURSIVA 

02 Questões 

Nos termos do Edital, cada questão da prova discursiva deverá ser respondida com extensão mínima de 5 (cinco) 
linhas e máxima de 15 (quinze) linhas. 

 

Questão 01  

Em uma determinada Promotoria de Justiça localizada no entorno do Distrito Federal, o Promotor de 
Justiça recebe informações qualificadas sobre supostos ‘funcionários fantasmas’ na Câmara Municipal. 
Devidamente instaurado o inquérito civil para a apuração do que fora narrado, o Promotor de Justiça 
presidente resolve tomar algumas providências com o fim de instruí-lo, apurando as condutas narradas. 
Dentre as providências iniciais, ele assim determina: a) expedição de notificação para comparecimento e 
realização de oitiva de duas testemunhas, para o período vespertino do mesmo dia em que expedida a 
notificação; b) a expedição de notificação para a realização da oitiva de uma testemunha, residente no 
município de Caldas Novas-GO, em dia e horário por ele definidos, na própria sede da Promotoria onde é 
titular; c) a expedição de ofício, requisitando informações e documentos ao Presidente da Câmara 
Municipal. 
Com base nessas informações, responda: 
 
a) Qual (is) providência (s) determinada (s) pelo Promotor pode (m) ser considerada (s) correta (s), nos 

moldes da Resolução nº 09/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado de Goiás? Justifique. 

b) Há alguma irregularidade na realização da oitiva das testemunhas pelo próprio Secretário ou Oficial de 
Promotoria? Justifique. 

c) Quando for expedida a requisição de informações ao Presidente da Câmara Municipal, com o objetivo 
de instruir os autos do inquérito civil instaurado, qual (is) documento (s) devem acompanhá-la, nos 
moldes da Resolução nº 09/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado de Goiás? 

 

Questão 02  

A Resolução nº 09/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, 
após alteração efetuada em 2020, ao disciplinar o inquérito civil público, estabelece que o membro do 
Ministério Público, visando instrumentalizar a realização de atos procedimentais à distância, poderá tomar 
depoimentos, realizar audiências, reuniões e outros atos, desde que compatíveis, por meio de transmissão 
de sons e imagens ao vivo e em tempo real (videoconferência), sem prejuízo de seu caráter reservado, 
quando assim for determinado expressamente nos autos.  
Sobre os registros audiovisuais mencionados e considerando a normas estabelecidas pela Resolução do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás acima citada, responda: 
 
a) Uma vez realizado o ato procedimental à distância, o qual deve ser gravado, há necessidade de 

lavratura de ata? Caso positivo, o que deve nela constar? 
b) Há necessidade de juntada da gravação da videoconferência nos autos extrajudiciais a que se refere? 

Precisa ser degravada? Por fim, na impossibilidade de juntada da gravação nos autos extrajudiciais 
eletrônicos, qual providência deve ser adotada?  
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REDAÇÃO 

Nos termos do Edital, o texto da redação deverá ter extensão mínima de 15 (quinze) linhas e máxima de 30 (trinta) 
linhas. 

 

  

Pandemia aumenta evasão escolar, diz relatório do Unicef. 
 
Reprovação, abandono do ensino e distorção entre idade e série escolar são problemas recorrentes no 
cenário educacional brasileiro. Com a pandemia da Covid-19, essa realidade foi acentuada e a disparidade 
socioeconômica do país ficou ainda mais evidente. 
 
No ano de 2020, foram cerca de 5,5 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à educação. A 
quantidade de alunos, com idades entre 6 e 17 anos, que abandonaram as instituições de ensino foi de 
1,38 milhão, o que representa 3,8% dos estudantes. A taxa é superior à média nacional de 2019, quando 
ficou em 2%, segundo dados da Pnad Contínua. Somado a isso está a situação de 4,12 milhões de alunos 
(11,2%) que, apesar de matriculados e sem estar em período de férias, não receberam nenhuma atividade 
escolar, resultado do ensino pautado pelas aulas online. 
 
Os dados estão compilados em estudo do Unicef (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas 
para Infância), intitulado “Enfrentamento da cultura do fracasso escolar”, divulgado nesta quinta-feira (28) 
e que reflete a realidade de muitos dos jovens do Brasil, especialmente àqueles em situação de maior 
vulnerabilidade. Segundo o relatório, que contou com parceria do Instituto Claro, o perfil das crianças e 
adolescentes mais impactados pelo “fracasso escolar” já é bastante conhecido: “se concentram nas regiões 
Norte e Nordeste, são muitas vezes negras e indígenas ou estudantes com deficiências”. 
 
Lucas, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental II e morador da Brasilândia, zona Norte da cidade de 
São Paulo, deixou os estudos no ano passado. Hoje, aos 17 anos, começou a trabalhar como mecânico 
com o pai. “A realidade dele é a mesma que a de muitos jovens por aqui”, conta o líder comunitário Rodrigo 
Olegário. “Tem uma família que, entre sobrinhos, primos, irmãos, somam umas 10 crianças que 
abandonaram a escola no ano passado”, comenta. Entre os motivos está a falta de acesso aos recursos 
tecnológicos e à internet, o que inviabiliza o acompanhamento das aulas remotas, e, também, o fato de 
precisar contribuir com renda dentro de casa, necessidade que aumentou em meio ao contexto de 
pandemia. 
 
Pesquisa realizada entre o final de abril e o início de maio de 2020, com quase 4.000 redes municipais de 
ensino, mostrou que apenas 33% dos domicílios brasileiros possuem computador e acesso à internet. O 
levantamento foi feito pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em parceria com o Centro de Inovação para a 
Educação Brasileira (Cieb), Fundação Itaú Social, Fundação Lemann e Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef). 
 
Trecho extraído de:  
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/pandemia-aumenta-evasao-escolar-diz-relatorio-do-unicef/ (acesso em 07.01.22). 

 
APÓS A LEITURA DO TRECHO ACIMA, ELABORE UMA REDAÇÃO ACERCA DA FUNÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NO COMBATE À EVASÃO ESCOLAR. 
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