
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SECRETÁRIO AUXILIAR 
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO VERDE 

 

 
 

CARGO – SECRETÁRIO AUXILIAR 
 

INSTRUÇÕES 
 

 Você receberá do fiscal: 
o o um caderno de questões da prova objetiva que contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;  
o o um caderno de questões da prova discursiva e de redação com 2 (duas) questões discursivas e uma 

proposta de redação;  
o o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva;  
o o uma folha de respostas personalizada da prova discursiva e de redação.  

 Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões da prova objetiva e a paginação 
da discursiva estão corretas. 

 Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva, devendo controlar o tempo, pois 
não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o 
preenchimento da folha de resposta da prova discursiva e de redação. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva após 3 (três) horas do início 
da prova. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova 
objetiva e a folha de respostas das provas discursivas e de redação e retirar-se da sala.  

 Após o término da prova, entregue ao fiscal as folhas de respostas devidamente assinadas.  

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
fabricada de material transparente. 

 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; 
notebook; tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos 
e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer 
outro equipamento similar. 

 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 

 Você poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas somente na companhia de um fiscal. 

 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA E DE REDAÇÃO 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos nas folhas de respostas. Caso haja algum dado incorreto, informe ao 
fiscal.  

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.  

 As folhas de respostas não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas ou manchadas nem podem conter 
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 



 PORTUGUÊS 

  

 1) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam com a grafia CORRETA: 

 a) êxito – comparsa – aumento – pretenção – carisma 

 b) mexer – arguir – viciado – hesitar – único  

 c) jamelão – viajem – excessão – capital – extorsão  

 d) apto – supreção – superação – intenção – inflação  

 e) calabolço – xingar – humilhar – vigiar – gentalha  

  

 2) Assinale a alternativa que contenha palavra com acentuação gráfica ERRADA: 

 a) ínterim 

 b) consequência  

 c) assembleia  

 d) latex  

 e) enjoo            

  

 3) Em qual das frases abaixo o verbo destacado NÃO pode ser substituído pelo verbo haver, sem que se 
mude o significado da frase:  

 a) Os desabrigados conseguiram auxílio após a catástrofe 

 b) Foi difícil reaver o dinheiro perdido 

 c) Existiam muitos pássaros neste bosque   

 d) Fazia dois anos que ele não fumava   

 e) Encontraram inúmeros escorpiões no quintal 

  

 4) Assinale a alternativa CORRETA quanto à forma singular e plural dos substantivos:  

 a) cônsul/cônsois  

 b) pãozinho/pãozinhos 

 c) abdômen/abdômenes 

 d) alto-falante/altos-falantes  

 e) boia-fria/boia-frias  

  

 5) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância verbal:  

 a) 1% dos eleitores votou no candidato de direita   

 b) Após a partida, ofenderam-se o jogador e o árbitro 

 c) A maioria dos parlamentares aprovou o projeto de lei 

 d) Nem o juiz nem o promotor compareceram à audiência  

 e) Há graves problemas sociais no Brasil  

  

 Nas questões de 6 a 10, considere o texto a seguir, extraído da letra da música O meu Guri, de autoria do músico 
Chico Buarque:  

 “Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

 Não era o momento dele rebentar 

 Já foi nascendo com cara de fome 

 E eu não tinha nem nome pra lhe dar 

 Como fui levando, não sei lhe explicar 

 Fui assim levando ele a me levar 

 E na sua meninice ele um dia me disse 

 Que chegava lá 

 Olha aí 

 Olha aí 

 Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

 Olha aí, é o meu guri 

 E ele chega 

  

 Chega suado e veloz do batente 

 E traz sempre um presente pra me encabular 

 Tanta corrente de ouro, seu moço 

 Que haja pescoço pra enfiar 

 Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 

 Chave, caderneta, terço e patuá 

 Um lenço e uma penca de documentos 

 Pra finalmente eu me identificar, olha aí 

 Olha aí, ai o meu guri, olha aí 



 Olha aí, é o meu guri 

 E ele chega 

  

 Chega no morro com o carregamento 

 Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 

 Rezo até ele chegar cá no alto 

 Essa onda de assaltos tá um horror 

 Eu consolo ele, ele me consola 

 Boto ele no colo pra ele me ninar 

 De repente acordo, olho pro lado 

 E o danado já foi trabalhar, olha aí 

 Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

 Olha aí, é o meu guri 

 E ele chega 

  

 Chega estampado, manchete, retrato 

 Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

 Eu não entendo essa gente, seu moço 

 Fazendo alvoroço demais 

 O guri no mato, acho que tá rindo 

 Acho que tá lindo de papo pro ar 

 Desde o começo, eu não disse, seu moço 

 Ele disse que chegava lá 

 Olha aí, olha aí 

 Olha aí, ai o meu guri, olha aí 

 Olha aí, é o meu guri”  

  

 6) Qual o significado da palavra “rebento” na primeira linha do texto: 

 a) momento especial 

 b) atividade lucrativa 

 c) filho 

 d) casamento 

 e) dificuldade financeira  

  

 7) Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito à identificação e ao ponto de vista do narrador do 
texto: 

 a) O texto é narrado por um policial que logra êxito em prender menores infratores provenientes dos morros e 
favelas 

 b) A narrativa é feita por uma assistente social que acompanhou o nascimento de um menor nos morros e favelas 
e testemunhou sua conversão para o mundo do crime 

 c) A narrativa é feita por um terceiro não identificável que acompanha atentamente as questões de crimes contra 
o patrimônio ocorridos nas grandes cidades brasileiras 

 d) Quem narra a história é a genitora de um menino nascido nos morros/favelas que, apesar de todas as 
evidências de que seu filho está cometendo diversos crimes, acredita na sua honestidade e no sucesso de sua 
vida profissional  

 e) A história é narrada por terceira pessoa omnisciente que sabe como poucos a realidade de exclusão social 
vivida nas favelas brasileiras 

  

 8) Quanto ao texto é CORRETO afirmar que:  

 a) Fala a respeito das várias oportunidades educacionais e profissionais destinadas às pessoas nascidas em 
favelas, sendo que eventual desvirtuamento destas pessoas para o mundo do crime somente pode ser reputado 
à personalidade destas pessoas   

 b) Ressalta o sucesso profissional em trabalho lícito de um menino que nasceu com dificuldades sociais e 
econômicas 

 c) Narra sobre o fato de um menino desconhecido, nascido em favela, atingir sucesso artístico por ter seu nome 
estampado nos principais veículos de comunicação do país 

 d) Evidencia que as situações nas favelas brasileiras, após as políticas inclusivas, têm melhorado, apresentando 
mais oportunidades de sucesso profissional lícito aos seus residentes   

 e) Conta a respeito das dificuldades de uma mãe precoce e residente em favela na criação de seu filho, visto 
que este acaba se envolvendo em atividades criminosas e vai preso    

  

 9) Ainda com relação ao texto é CORRETO afirmar:  

 a) Os bens entregues de presente ao narrador, listados na segunda estrofe, não são oriundos de atividades 
criminosas 



 b No início da última estrofe percebe-se, nitidamente, que o filho do narrador foi preso em razão dos crimes que 
cometeu    

 c) Fica claro no texto que todos os bens listados na segunda e na terceira estrofes são resultado do trabalho 
honesto exercido pelo filho do narrador  

 d) A primeira estrofe deixa claro que o narrador do texto estava preparado para a criação e a educação de um 
filho    

 e) O texto faz uma crítica aos criminosos que vivem em favelas, uma vez que estes escolhem o caminho do 
crime apesar de ser criados em ambiente completamente favorável à educação e à cidadania  

  

 10) Com relação ao texto, assinale a alternativa CORRETA:  

 a) Na frase: “Rezo até ele chegar cá no alto”, o advérbio cá pode ser substituído pelo advérbio lá, sem mudar o 
sentido da frase 

 b) Na frase: “Boto ele no colo pra ele me ninar”, a preposição pra está na forma coloquial e informal, sendo 
admitida no texto em razão estrutura poética 

 c) Na frase “Olha aí, ai o meu guri, olha aí”, todas as palavras aí/ai destacadas têm função de advérbio de lugar 

 d) Na frase “E traz sempre um presente pra me encabular”, o verbo encabular pode ser substituído pelo verbo 
desprezar, sem mudar o sentido da frase  

 e) Na frase “Não era o momento dele rebentar”, o verbo rebentar pode ser substituído pelo verbo quebrar, sem 
mudar o sentido da frase 

  

 11) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso do acento indicador de crase:  

 a) Após a notícia da morte do esposo, Fernanda pôs-se à chorar  

 b) A pesquisa não se refere à candidatas à presidência 

 c) Durante a audiência, réu e vítima ficaram cara a cara  

 d) Largou seu empreendimento as moscas   

 e) No restaurante pedimos arroz a grega  

  

 12) Quanto à regência verbal, assinale a alternativa CORRETA: 

 a) Respondi a todos os alunos interessados 

 b) A verdadeira democracia consiste direitos iguais para todos 

 c) Em Goiânia os motoristas desobedecem os sinais de trânsito  

 d) Agradeço os ouvintes a audiência  

 e) Ela foi no banheiro 

  

 13) Assinale a alternativa CORRETA quanto à concordância nominal:   

 a) A empresa oferece perfeito localização e atendimento  

 b) Considero inteligente a professora e a aluna  

 c) Meia classe terá de permanecer após o sinal de meio-dia e meio  

 d) Seguem anexo as faturas requeridas  

 e) Em certas situações, é necessário paciência  

  

 14) Assinale a alternativa em que o verbo destacado apresenta conjugação INCORRETA: 

 a) É possível que ele perca o emprego 

 b) Espero que ele requeira o pedido cabível  

 c) Quando eu ver com meus próprios olhos, poderei acreditar 

 d) Só vamos nos preocupar se ele interpuser o recurso 

 e) Eu receio que ele irá se atrasar  

  

 15) Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa INCORRETA 

 a) Descaso e desprezo marca seu comportamento 

 b) Madri ou Paris será a sede da próxima Olimpíada  

 c) Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira 

 d) Filmes, Livros, boas conversas, nada o tiravam da apatia  

 e) O pai com o filho montou o brinquedo  

  

 MATEMÁTICA 

  

 16) João foi condenado a uma pena de 10 anos e 6 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, por 
ter matado Maria. De acordo com a lei, João deverá cumprir 2/5 da sua pena em regime fechado para ter 
direito a passar para o regime semiaberto. Diante destas informações, quanto tempo João deverá cumprir 
de regime fechado para passar para o regime semiaberto?  

 a) 4 anos, 2 meses e 20 dias 

 b) 4 anos, 2 meses e 12 dias 

 c) 5 anos, 4 meses e 25 dias 



 d) 5 anos, 2 meses e 20 dias 

 e) 5 anos, 3 meses e 15 dias 

  

 17) Carlos arrumou um emprego em que ganhava a quantia de R$ 2.000,00 por mês. Previdente, guardava 
todo mês a quantia de R$ 500,00, escondendo os valores em espécie debaixo do seu colchão. Após 12 
meses de poupança, Carlos foi aconselhado por um amigo a investir em ações tudo o que tinha guardado 
debaixo do colchão. Investindo a quantia de 12 meses de poupança em ações, Carlos perdeu 20% do 
valor investido. Qual a variação positiva necessária, em percentual, para que Carlos volte a ter a mesma 
quantia que tinha antes do investimento em ações?        

 a) 20% 

 b) 15% 

 c) 30% 

 d) 28% 

 e) 25% 

  

 18) Joaquim foi a um barzinho e pediu duas porções: uma de mandioca e outra de torresmo. A porção de 
mandioca veio com 12 mandiocas e a porção de torresmo veio com 15 torresmos. Joaquim comeu 5 
mandiocas e 5 torresmos. Que fração representa a quantidade total de mandiocas e torresmos que 
Joaquim comeu?   

 a) 3/4 

 b) 1/2 

 c) 1/4 

 d) 1/3 

 e) 2/3  

  

 19) Fábio aplicou R$ 1.000,00 em uma aplicação que rende juros compostos de 2% ao mês. Ao final de 3 
meses qual será o montante da aplicação de Fábio, desprezando-se as casas decimais? 

 a) R$ 1.060 

 b) R$ 1.061 

 c) R$ 1.071 

 d) R$ 1.029 

 e) R$ 1.063 

  

 20) Uma piscina retangular tem 1,5 metros de largura, 8,5 metros de comprimento e 1,2 metros de 
profundidade. Quantos litros de água cabem nesta piscina?  

 a) 12.400 litros 

 b) 12.300 litros 

 c) 15.200 litros 

 d) 15.300 litros 

 e) 12.100 litros 

  

 21) Numa fábrica de automóveis, 4 homens montam 15 automóveis em 3 dias. Quantos automóveis serão 
montados por 2 homens em 10 dias? 

 a) 15 

 b) 20 

 c) 25 

 d) 30 

 e) 35 

  

 22) Em 10 horas, 6 bicas de água despejam 120m3 de água em um açude. Em 5 horas, quantas bicas de 
água serão necessárias para despejar 100m3 de água no açude? 

 a) 5 

 b) 8 

 c)10 

 d)15 

 e)12 

  

 23) Quantos litros de água cabem em um cubo com 20 centímetros de aresta?  

 a) 8000 litros 

 b) 4000 litros 

 c) 8 litros 

 d) 4 litros 

 e) 400 litros 

  



 24) Ao aplicar a pena para o crime de roubo com emprego de arma, o juiz considerou, primeiramente, a 
fixação da pena base em 4 anos e 6 meses. Após, em razão do uso da arma, o juiz aumentou a pena base 
em 1/3. Após a soma, qual foi o montante da pena aplicada?  

 a) 6 anos e 1 dia 

 b) 6 anos, 2 meses e 10 dias 

 c) 6 anos 

 d) 6 anos, 1 mês e 1 dia 

 e) 6 anos, 2 meses e 5 dias   

  

 25) Carlos aplicou R$ 5.000,00, pelo prazo de 3 meses, à taxa de juros simples de 5% ao mês. Qual o valor 
do montante aplicado por Carlos ao final dos 3 meses? 

 a) R$ 5.250,00 

 b) R$ 5.500,00 

 c) R$ 5.788,13 

 d) R$ 5.450,00 

 e) R$ 5.750,00 

  

 HISTÓRIA DO BRASIL 

  

 26) Após a independência do Brasil, formalizada pelo famoso Grito do Ipiranga, proferido por D. Pedro I 
aos 07 de setembro de 1822, foi outorgada ao Brasil, em 25 de março de 1824, sua primeira Constituição 
Federal como país independente. A respeito da Constituição de 1824 é INCORRETO afirmar: 

 a) Foi imposta pelo rei ao povo, povo aqui compreendido por uma minoria de brancos e mestiços que votava e 
que de algum modo tinha participação na vida política 

 b) Foi pioneira ao tratar expressamente dos direitos e garantias individuais de todos os escravos, abrindo 
caminhado para a extinção da escravidão no Brasil 

 c) Dividia o poder legislativo em Câmara e Senado, prevendo eleições para as duas casas 

 d) Dispunha sobre a prerrogativa do Imperador em nomear um senador para o desempenho do cargo em caráter 
vitalício  

 e) Instituiu o Conselho de Estado e o Poder moderador, que desempenhariam papel de grande relevo na história 
Política do Império 

  

 27) O Coronelismo, presente nos primórdios da República Brasileira, representou uma variante do 
fenômeno sociopolítico amplo denominado como clientelismo. O “Coronel” era responsável por 
controlar os votos em sua região de domínio, recebendo em troca privilégios e favores dos grandes 
grupos políticos da cena nacional, com o fim de manter seu poder e influência na região. Contribuíram 
para o surgimento do Coronelismo, EXCETO:    

 a) A desigualdade social  

 b) A impossibilidade de os cidadãos efetivarem seus direitos 

 c) A precariedade ou inexistência de serviços assistenciais do Estado 

 d) Inexistência de uma carreira no serviço público 

 e) O fortalecimento das instituições estatais 

  

 28) No Brasil, após o fim do período conhecido como Primeira República, Getúlio Vargas subiu ao poder, 
permanecendo nele por aproximadamente 15 anos, exercendo a função, sucessivamente, de chefe de um 
governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e ditador. O período do Governo Provisório de 
Vargas é marcado por algumas revoluções, dentre elas a que ficou conhecida como Revolução 
Constitucionalista de 1932, ou somente Revolução de 1932. A respeito da revolução de 1932, podemos 
asseverar que:  

 a) Foi o movimento armado ocorrido no estado de São Paulo que tinha por objetivo derrubar o governo provisório 
de Getúlio Vargas e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte  

 b) Foi o confronto entre o Exército Brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo sócio-religioso 
liderado por Antônio Conselheiro, então na comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia, no nordeste 
do Brasil  

 c) Foi o movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou 
com o golpe de Estado que depôs o presidente da república Washington Luís e impediu a posse do presidente 
eleito Júlio Prestes  

 d) Foi o movimento político-militar que deu início a uma série de rebeliões de jovens oficiais de baixa e média 
patente do Exército Brasileiro descontentes com a situação política do Brasil. Propunham reformas na estrutura 
de poder do país, entre as quais se destacam o fim do voto aberto (fim do voto de cabresto), instituição do voto 
secreto e a reforma na educação pública 

 e) Foi conjunto de eventos que culminaram no golpe militar que encerrou o governo do presidente 
democraticamente eleito João Goulart, também conhecido como Jango. 

  

 29) “No dia 10 de novembro de 1937, tropas da polícia militar cercavam o Congresso Nacional e 



impediram a entrada dos congressistas. O ministro da Guerra – general Dutra – se opusera a que a 
operação fosse realizada por foças do Exército. À noite, Getúlio anunciou uma nova fase política e a 
entrada em vigor de uma Carta constitucional, elaborada por Francisco Campos” (trecho extraído do livro 
História do Brasil, de Boris Fausto). O período histórico brasileiro narrado acima descreve o início: 

 a) da Ditadura Militar 

 b) da Política do Café com Leite 

 c) do Tenentismo 

 d) do Estado Novo 

 e) da Revolta da Armada 

  

 30) A Ditadura Militar brasileira, iniciada pelo golpe de 31 de março de 1964 e que perdurou até 1985, ficou 
marcada por trazer forte repressão aos cidadãos brasileiros, bem como pela supressão de direitos e 
garantias fundamentais, através da edição dos hediondos Atos Institucionais (AI). No entanto, o 
movimento que culminou no golpe de 31 de março de 1964 teve motivação inicial bem diversa da 
consequência acima transcrita, que era:  

 a) Retornar o Brasil para o regime Monárquico, com a volta do sistema parlamentarista imperial 

 b) Implantar o regime socialista no Brasil, sob inspiração do Regime Soviético  

 c) Transformar o Brasil na chamada “República do Proletariado”, estatizando-se todas as empresas privadas 
cujos serviços poderiam ser classificados de interesse nacional  

 d) Combater a classe capitalista dominante no Brasil, composta pelos detentores das maiores fortunas nacionais, 
e favorecer uma distribuição de renda mais igualitária 

 e) Livrar o Brasil da corrupção e do comunismo, a fim de restaurar a democracia 

  

 GEOGRAFIA    

  

 31) São capitais de estados que se situam no Nordeste brasileiro, EXCETO:  

 a) Teresina 

 b) Aracaju 

 c) Alagoas 

 d) São Luís 

 e) Teresina  

  

 32) A respeito das formas de orientação, criaram-se os pontos cardeais e os pontos colaterais. Dessa 
forma, assinale a alternativa que contenha um ponto colateral 

 a) Norte 

 b) Sul 

 c) Leste 

 d) Oeste 

 e) Sudeste  

  

 33) Está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza como: agricultura, 
mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal, caça etc. Trata-se de qual setor da economia?  

 a) Setor Primário 

 b) Setor Secundário 

 c) Setor Terciário 

 d) Setor Quaternário 

 e) Globalização  

  

 34) Estão ente os cinco países mais populosos do mundo, EXCETO: 

 a) China 

 b) Japão 

 c) Índia 

 d) Estados Unidos 

 e) Indonésia  

  

 35) São Membros Plenos ou Estados Partes do Mercosul (Mercado Comum do Sul), bloco econômico 
sediado na América do Sul, EXCETO:  

 a) Brasil 

 b) Argentina 

 c) Chile 

 d) Uruguai 

 e) Paraguai 

  

 INFORMÁTICA BÁSICA 



  

 36) Qual dos equipamentos abaixo NÃO é considerado dispositivo de entrada de dados: 

 a) teclado 

 b) mouse 

 c) scanner 

 d) impressora 

 e) drive de cd 

  

 37) O recurso do sistema operacional Windows que permite a sincronização das cópias de um arquivo 
em diferentes arquivos ou diferentes mídias é chamado: 

 a) Limpeza de Disco 

 b) Sincronização de Arquivos 

 c) Porta-Arquivos 

 d) Backup 

 e) Desfragmentador de Disco 

  

 38) O processador de texto Word permite o alinhamento dos parágrafos à direita e à esquerda 
simultaneamente através da opção: 

 a) centralizar ou justificar 

 b) centralizar, apenas 

 c) justificar, apenas 

 d) alinhar na horizontal, apenas 

 e) recuar à direita e à esquerda, apenas 

  

 39) Considerando um texto editado no Word, versão português, assinale a alternativa que indica o 
resultado correto para o comando mencionado: 

 a) Ctrl+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser especificado 

 b) Ctrl+I abre a janela para imprimir  

 c) Alt+E abre o menu de exibir  

 d) Alt+A exibe o menu de ajuda 

 e) Ctrl+Z desfaz a última digitação   

  

 40) A criação de um arquivo, a partir de um documento digitado no Word, é realizado através da caixa de 
diálogo denominada:  

 a) novo 

 b) editar 

 c) arquivo 

 d) salvar tudo 

 e) salvar como 

  

 LEGISLAÇÃO APLICADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

  

 41) De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, podemos AFIRMAR que: 

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

 b) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a divisibilidade e a independência funcional 

 c) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias 

 d) Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, mas é ressalvada a dependência administrativa ao 
ente que é vinculado 

 e) Ao Ministério Público não é garantida a independência funcional.  

  

 42) A respeito das disposições constitucionais sobre o Ministério Público, assinale a alternativa 
INCORRETA:  

 a) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República 

 b) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte dos Ministérios Públicos dos Estados 

 c) Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução 

 d) A vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada 
em julgado, é garantia do membro do Ministério Público 

 e) A 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, é garantia do 
membro do Ministério Público 



  

 43) A respeito das vedações constitucionais impostas aos membros do Ministério Público, assinale a 
alternativa INCORRETA:  

 a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais 

 b) exercer a advocacia 

 c) participar de sociedade comercial, na forma da lei 

 d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, sem qualquer exceção 

 e) exercer atividade político-partidária  

  

 44) São funções institucionais do Ministério Público, EXCETO: 

 a) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei 

 b) expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 
documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva 

 c) requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos 
de suas manifestações processuais 

 d) 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 

 e) Exercer a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas 

  

 45) São órgãos da Administração Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, EXCETO:  

 a) Procuradoria Geral de Justiça 

 b) Escola Superior do Ministério Público 

 c) Colégio de Procuradores de Justiça 

 d) Conselho Superior do Ministério Público 

 e) Corregedoria Geral do Ministério Público 

  

 46) De acordo com o artigo 294 da Lei do Estado de Goiás nº 10.460/1988, são deveres do funcionário, 
EXCETO:  

 a) Residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições inerentes ao seu cargo, ou em localidade 
vizinha, se disto não resultar inconveniência para o serviço público 

 b) Apresentar-se decentemente trajado ao serviço 

 c) Manter espírito de solidariedade, cooperação e lealdade para com os colegas de serviço 

 d) Obediência às ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais 

 e) Frequentar cursos de treinamento, aperfeiçoamento e especialização profissional legalmente instituídos 

  

 47) A respeito da responsabilidade dos atos praticados pelos funcionários públicos, disposta na Lei do 
Estado de Goiás nº 10.460/1988, assinale a alternativa CORRETA: 

 a) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde somente penal e administrativamente 

 b) A responsabilidade penal abrange somente os crimes imputados ao funcionário como tal 

 c) As sanções civis, penais e disciplinares não poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre 
si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa 

 d) A absolvição criminal nunca afastará a responsabilidade civil ou administrativa 

 e) A responsabilidade civil decorre de procedimento omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que importe em 
prejuízo da Fazenda Pública Estadual ou de terceiros 

  

 48) São penas disciplinares previstas no artigo 311 da Lei do Estado de Goiás nº 10.460/1988, EXCETO 

 a) repreensão 

 b) multa 

 c) reclusão 

 d) demissão 

 e) cassação de aposentadoria ou disponibilidade 

  

 49) A respeito das penas disciplinares previstas na Lei do Estado de Goiás nº 10.460/1988, podemos 
AFIRMAR:  

 a) Havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% 
(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, obrigando-se, neste caso, o funcionário a 
permanecer no serviço 

 b) A pena de suspensão, que não excederá a 30 (dias) dias, será aplicada em caso de falta grave 

 c) O funcionário suspenso manterá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo durante o 
período da suspensão  

 d) A pena de repreensão, que será sempre aplicada de modo verbal, destina-se à punição de faltas de natureza 
leve 

 e) Os antecedentes do servidor nunca serão consideradas na aplicação das penas disciplinares  

  



 50) De acordo com o artigo 303 da Lei do Estado de Goiás nº 10.460/1988, é proibido ao funcionário 
público e constitui transgressão disciplinar, EXCETO:  

 a) acumular cargos, funções e empregos públicos, bem como perceber simultaneamente vencimento ou subsídio 
de cargo, função ou emprego público e proventos da inatividade, sem qualquer ressalva 

 b) atender, em serviço, com desatenção ou indelicadeza, qualquer pessoa do público 

 c) usar, durante o serviço, mesmo em quantidade insignificante, bebida alcóolica de qualquer natureza 

 d) simular doença para esquivar-se do cumprimento da obrigação 

 e) faltar à verdade no exercício de suas funções, por malícia ou má fé 
  



 PROVA DISCURSIVA  

  

 1) Haverá correição ordinária, promovida pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de Goiás, nas 
Promotorias de Justiça de Rio Verde no dia 22/05/2017, durante o todo o dia. Em virtude da correição, é 
necessário expedir comunicados a diversas autoridades locais a fim de informar a data, a hora e o local 
da correição, facultando àquelas o direito de acompanharem o referido ato e tecerem considerações aos 
corregedores sobre a atuação de todos os membros e funcionários do órgão do Ministério Público 
correicionado. O Promotor de Justiça Coordenador, a quem compete expedir as comunicações, pede 
ao(à) secretário(a) que elabore a comunicação da correição ordinária dirigida ao Juiz de Direito que 
exerce a função de diretor do fórum da comarca de Rio Verde. Elabore o documento pertinente ao caso. 
Em razão do quantitativo de linhas, não é necessário pular espaços para a elaboração do documento.  

  

  

 2) Sobre a estabilidade no serviço público dos servidores do Ministério Público de Goiás, responda: 

 a) Quais servidores do Ministério Público de Goiás detêm a garantia da estabilidade?  

 b) Qual o procedimento necessário para a aquisição da estabilidade? Como e por quanto tempo ele é 
feito?  

 c) O servidor estável pode ser demitido? Se sim, de que forma? 

 Não se esqueça de fundamentar as respostas.    
  



 REDAÇÃO 

  

 A pretexto de coibir abusos por parte de autoridades públicas, o Congresso Nacional retomou a 
discussão de um projeto de lei sobre abuso de autoridade, de autoria do Senador Renan Calheiros.  

 Sobre este projeto, o juiz Sergio Moro declarou: “Há uma preocupação muito grande da magistratura em 
relação ao Projeto de Lei 280, sobre o abuso de autoridade, que tramita no Senado e pode vir para a 
Câmara. Ninguém é favorável a qualquer abuso praticado por juiz, promotor, ou por autoridade policial. 
Apenas o que se receia é que a pretexto de se coibir abuso de autoridade seja criminalizada a 
interpretação da lei. (...) Se não for aprovada uma salvaguarda clara e inequívoca a respeito, o grande 
receio é que os juízes passem a ter medo de tomar decisões que possam eventualmente ferir interesses 
especiais ou que envolvam pessoas política e economicamente poderosas. Se ameaça a independência 
da magistratura, é o primeiro passo pra colocar em risco nossas liberdades fundamentais”.  

 Tendo em vista as informações expostas, elabore um texto dissertativo, tratando a respeito do crime de 
abuso de autoridade e da independência funcional da Magistratura e do Ministério Público.              

 


