
Concurso  pú blico  para  provim ento  do cargo  de S ecretário  A uxiliar

DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CERES

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, videos 
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.
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EtnquaWô BiuSia

1) Pediatras de todo o país vêm sendo 
orientados a “receitar livros" para seus 
pacientes de zero a seis anos. A 
medida, anunciada nesta semana pela 
SBP (Sociedade Brasileira de 
Pediatria), visa estimular o aumento 
das conexões cerebrais nos pequenos 
por meio da leitura feita a eles pelos 
pais ou por pessoas próximas.
Trecho retirado do seguinte texto: 
MARQUES, Jairo. Folha de S. Paulo. 
18 out. 2015.

Na frase acima, o uso das aspas na 
expressão “receitar livros" se justifica 
porque:
a) a expressão é utilizada para atestar 
o sentido literal das palavras, ou seja, 
os pediatras, diante das circunstâncias 
apresentadas, devem deixar de 
receitar remédios.
b) a previsibilidade semântica entre o 
verbo e o seu complemento é rompida.
c) o verbo “receitar” é polissêmico no 
contexto sintático em que aparece.

d) a palavra “livros” representa 
elementos de um mundo com sentidos 
figurados.
e) o autor faz uma ironia por discordar 
da proposta apresentada.

2) “Uma equipe de pesquisadores 
descobriu na Namíbia fósseis de 
esponja, que podem ser a primeira 
prova de vida animal na Terra, o que 
faz remontar em milhões de anos a 
data estimada da aparição desta forma 
de vida.

Os fósseis estavam, em sua 
maioria, no Parque Nacional de Etosha 
e também em outros pontos do país 
africano, em rochas de até 760 
milhões de anos.

A descoberta é de uma equipe 
internacional de dez pesquisadores 
que publicaram seus resultados no 
“South African Journal of Science".

A  comunidade científica 
considera que a vida animal teria 
surgido na Terra entre 600 milhões e 
650 milhões de anos. (...)". Texto 
adaptado: “Fóssil altera data de 
surgimento da vida animal na terra”. 
(www.folha.uol.com.br).

Em função da forma verbal “teria 
surgido", é possível concluir que a 
informação da descoberta é:
a) uma certeza dos estudiosos.
b) uma opinião dos descobridores.
c) uma possibilidade sugerida.
d) uma dúvida sobre a descoberta.
e) uma hipótese já comprovada.

3) Marque a alternativa em que a 
vírgula NÃO está empregada 
corretamente:
a) Ele não fez as tarefas de que foi 
incumbido, e sim as que ele quis.
b) Sei que você não gosta de estudar 
quando é feriado mas, será preciso 
para fazer um bom exame.
c) Decidiu fazer um curso de MBA fora 
do país, pesquisou, encontrou o mais 
adequado para sua carreira, fez a 
prova de seleção, foi aprovado.
d) Elas, naquela ocasião, tinham 
acabado de concluir o curso superior.
e) Com postura e altivez, o palestrante 
iniciou o seminário.
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4) O desemprego dos idiotas

Uma pesquisa da CNI 
(Confederação Nacional da Indústria), 
que acaba de ser divulgada, informa 
que inúmeros setores da economia 
estão desesperados à procura de mão 
de obra qualificada. Não estamos 
falando aqui de doutores, mas de 
qualificações simples. Esse é o 
desemprego dos idiotas.

É preciso muita idiotice pública 
(muita mesmo) para chegarmos nessa 
situação em que há um imenso 
número de desempregados, 
especialmente jovens, e uma não 
menos imensa demanda por 
trabalhadores com um mínimo de 
preparo. Além do drama humano dos 
batalhões de marginalizados, temos 
um nada desprezível impacto no 
crescimento econômico. Sem contar 
que, com melhor educação 
profissional, se conseguiría distribuir 
mais a renda.

O desemprego dos idiotas 
ocorre, entre outros motivos, porque 
se dá mais atenção aos cursos 
superiores tradicionais, os quais, 
muitas vezes, são de péssima 
qualidade e cuja empregabilidade é 
baixíssima. Isso com estímulo oficial 
que dá bolsas a alunos mais pobres 
para cursarem faculdades medíocres.

Para reduzir esse problema, 
bastaria conhecer as vocações 
econômicas locais e preparar mão-de- 
obra para elas, acrescentando ensino 
profissionalizante ao ensino regular. 
Tudo isso pode ser feito com a ajuda 
dos recursos de educação à distância. 
Nada disso é novidade e já temos, no 
Brasil, vários casos de sucesso. É 
muito mais barato um curso superior 
para tecnólogo do que a graduação

normal. Mas muitos jovens não sabem 
disso na hora de prestar o vestibular.

O melhor que se pode fazer 
pela inclusão de verdade dos jovens é 
ampliar a oferta de ensino 
profissionalizante, transformando as 
escolas de ensino médio numa porta 
de saída ao mercado de trabalho.

(Gilberto Dimenstein. Folha 
Online, 7/10/2007, www.folha.com.br).

Julgue verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes proposições.
I. O crescimento econômico exige 
competência profissional e não 
capacitação profissionalizante.
II. Não se vislumbra uma necessidade 
premente de ensino profissionalizante 
diante do crescimento econômico.
III. Entende-se por idiotice pública a 
condição atual de muitos jovens 
desempregados não atenderem às 
exigências do mercado.
IV. O governo faz investimentos em 
cursos superiores de baixa qualidade, 
todavia de valor empregatício.

A sequência correta é:
a) F V V F.
b) V  V V F.
c) F F V F.
d) F F F F.
e) F V F V.

5) Assinale a alternativa em que todas 
as palavras estão grafadas 
corretamente:
a) sobrancelha - vergonhoso - 
atrasado - negligência -  majestoso.
b) detensão - cizânia - ilegível - 
bálçamo -  pretensioso.
c) deletério - colizão - hipocondríaco - 
ciência -  delicadesa.
d) onipresença - madastra - trazeira - 
plauzível -  emérito.
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e) plebicito - civilização - excelência - 
pixe - excêntrico.

6) Um homem precisa viajar. Por sua 
conta, não por meio de histórias, 
imagens, livros ou TV. Precisa viajar 
por si, com seus olhos e pés, para 
entender o que é seu. Para um dia 
plantar as suas próprias árvores e dar- 
lhes valor. Conhecer o frio para 
conhecer o calor. E o oposto. Sentir a 
distância e o desabrigo para estar bem 
sob o próprio teto. Um homem precisa 
viajar para lugares que não conhece 
para quebrar essa arrogância que nos 
faz ver o mundo como o imaginamos, 
e não simplesmente como é ou pode 
ser; que nos faz professores e 
doutores do que não vimos, quando 
deveriamos ser alunos, e 
simplesmente ir ver. (Amyr Klink, Mar 
sem fim).

Da análise do texto, é possível concluir 
que a repetição de “precisa viajar” 
acentua, no contexto, o valor daquelas 
experiências que:
a) reafirmam a simplicidade do prazer 
de um cotidiano sem surpresas.
b) demonstram a importância de se 
viver tudo o que se planejou.
c) ratificam a convicção de quem julga 
conhecer o que apenas imaginou.
d) concretizam o aprendizado das 
diferenças que formam a identidade 
pessoal.
e) se revelam na exploração de nossa 
plena capacidade imaginativa.

7) Quanto à grafia correta das 
palavras, a alternativa que apresenta 
pelo menos um vocábulo escrito 
incorretamente é:
a) mexer -  recauchutar -  extraoficial.
b) bactérias -  obsoleto -  repusesse.

c) gorjeta -  indústrias -  refúgio.
d) analisar -  êxito -  enxaqueca.
e) quisesse -  enchurrada -  trouxa.

8) Em setembro, Lúcia e Mauro vão 
conhecer a fazenda de seus primos. 
Pretendem visitar diversas cachoeiras 
e trilhas. Para a viagem, eles não 
poderão esquecer de levar blusas, 
repelentes, lanternas, colchonetes e 
escovas de dentes.

Nesta frase, os dois pontos foram 
utilizados para anunciar:
a) resumo do que foi enunciado 
anteriormente.
b) citação discursiva.
c) acréscimo de discurso direto.
d) sequência das idéias interrompida.
e) enumeração explicativa.

9) Assinale a alternativa em que o 
verbo sublinhado é classificado como 
verbo intransitivo:
a) Os trabalhadores concordaram com 
a nova proposta.
b) Minha avó caiu nas escadas.
c) A onça matou um pássaro.
d) As águas da chuva inundaram 
nossa fazenda.
e) Minha casa é a mais simples da rua.

10) Complete as frases abaixo com 
uma das opções que estão entre 
parênteses e depois assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta.
I. Em que pese os diversos
___________ Guilherme jamais
abandonou o sonho de ser servidor 
público, (impecilhos / empecilhos);
II. Mariana tem o _______________
de trabalhar no melhor setor da 
empresa, (previlégio / privilégio);
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III. É pouco provável que os filhos de
Clemente ____________  no próximo
final de semana, (viagem / viajem);
IV. Joana labora num a________de
móveis para a cozinha, (seção / 
cessão).

A sequência correta é:
a) empecilhos -  privilégio -  viajem -  
seção.
b) impecilhos -  privilégio -  viajem -  
seção.
c) impecilhos -  previlégio -  viajem -  
cessão.
d) empecilhos -  previlégio -  viagem -  
cessão.
e) empecilhos -  privilégio -  viagem -  
seção.

11) Considere as seguintes 
afirmações:
I -  Na frase “Só reconhecemos os 
verdadeiros amigos quando estamos 
enfrentando dificuldades.” é obrigatório 
o uso de vírgula antes do QUANDO.
II -  Na frase “Então ela se levantou, 
veio até a porta e pegou o 
refrigerante.” a omissão do acento 
indicativo da crase no A é um grande 
equívoco.
III -  Na frase “Uma amizade, ainda 
que imperfeita, não nos decepcionará, 
a menos que lhe dermos um valor 
absoluto.” a virgulação é inteiramente 
adequada.
IV -  Na frase “O sentido controverso 
da palavra discussão, deve-se ao 
modo pelo qual costumam agir, os 
contendores, ao exporem seus 
argumentos." a virgulação não está 
inteiramente correta.

Está correto apenas o que se afirma 
em:
a) III e IV.

b) I e II.
c) III.
d) lie  III.
e) IV.

12) Das frases abaixo, a única sem 
erros de ortografia é:

a) Consumir alimentos ricos em 
vitaminas e minerais pode ajudar a 
reduzir os efeitos negativos do 
estresse.

b) O consumo de proteínas e gorduras 
em exceço pode ser nocivo para o 
processo digestivo.

c) Manter o organismo mau hidratado 
pode prejudicar a eliminação de 
toxinas e provocar sérios problemas 
de saúde.

d) Sabe-se que uma substancia 
encontrada no guaraná pode estimular 
a função cerebral e auxiliar na 
concentrasão.

e) Carbohidratos ricos em fibras são 
importantes aliados para manter 
estável o nivel de energia do 
organismo.

13) Quanto à acentuação gráfica, 
marque alternativa correta:

a) Do banheiro, Lucas gritou para sua 
mãe ir até lá para limpa-lo.

b) Cada uma dessas doutrinas 
jusnaturalistas da a entender que a 
norma de justiça escolhida pelo 
indivíduo provêm da Natureza ou da 
razão.

c) Então, me organizava de tal modo 
que eu pudesse visitá-los o mais 
rápido possível e, assim, ter algum 
tempo para encostar o carro do meu 
pai embaixo de uma árvore e voltar a
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ler aquele livro sobre o Império 
Romano.

d) Os juizes começarão a elaborar as 
provas para o concurso da 
Magistratura.

e) Este mês inteiro tem nos mostrado 
como ainda existe uma serie de 
estereótipos a respeito do papel do 
homem e da mulher numa familia.

14) Considerando o significado das 
palavras abaixo, assinale a alternativa 
que relaciona corretamente seus 
sinônimos, atentando-se para a grafia:

NOTÁVEL -  IMEDIATO -
CONCEDER -  CONSERTAR -
CONFIRMAR -  PRINCIPIANTE

a) iminente -  eminente -  deferir -  
ratificar -  retificar -  incipiente.

b) eminente -  iminente -  deferir -  
retificar -  ratificar -  incipiente.

c) eminente -  iminente -  deferir -  
ratificar -  retificar -  insipiente.

d) iminente -  eminente -  diferir -  
retificar -  ratificar -  incipiente.

e) eminente -  iminente -  deferir -  
ratificar -  retificar -  insipiente.

15) As expressões sublinhadas 
correspondem a um adjetivo, exceto 
em:
a) João Fanhoso anda amanhecendo 
sem entusiasmo.

b) Demorava-se de propósito naouele 
complicado banho.

c) Os bichos da terra fugiam em 
desabalada carreira.

d) Noite fechada sobre aqueles ermos 
perdidos da caatinga sem fim.

e) E ainda me vem com essa conversa 
de homem da roca.

Matemâticfl

16) A taxa de juros de 4% ao trimestre 
tem qual taxa equivalente anual no 
regime de juros simples?
a) 16% a.a.
b) 24% a.a.
c) 12% a.a.
d) 20% a.a.
e) 18% a.a.

17) Determinado site de vendas de 
cosméticos realizou 80 vendas em três 
horas. Considerando-se a mesma 
proporção, 260 cosméticos deverão 
ser vendidos em:
a) 9 horas e 35 minutos.
b) 9 horas e 45 minutos.
c) 9 horas e 55 minutos.
d) 9 horas e 25 minutos.
e) 9 horas e 5 minutos.

18) Leticia, Lívia e Luana vão jogar 
três rodadas de um jogo. O combinado 
é que o perdedor da rodada deve dar a 
cada um dos demais jogadores 
exatamente a quantia de dinheiro que 
cada um tem naquela rodada. Sabe-se 
que Leticia perdeu a primeira rodada, 
Lívia perdeu a segunda e Luana 
perdeu a terceira. Sabendo-se ainda

5



CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

SECRETÁRIO AUXILIAR DA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CERES

que ao final das três rodadas cada 
jogadora ficou com R$ 40,00, é correto 
afirmar que Luana começou a primeira 
rodada do jogo tendo:
a) 20,00.
b) 15,00.
c) 30,00.
d) 35,00.
e) 40,00.

19) Guilherme decidiu contratar uma 
empresa para plantar árvores e cortar 
a grama de sua casa. Ele quer plantar 
3 árvores e cortar 5 metros quadrados 
de grama. Quatro empresas lhe 
passaram os custos do serviço:
1a Empresa: R$ 17,00 para cada
árvore plantada e R$ 2,50 para cada 
metro quadrado de grama cortada. 
2a Empresa: R$ 13,00 para cada
árvore plantada e R$ 4,50 para cada 
metro quadrado de grama cortada. 
3a Empresa: R$ 15,00 para cada
árvore plantada e R$ 3,50 para cada 
metro quadrado de grama cortada.
4a Empresa: R$ 14,00 para cada
árvore plantada e R$ 4,70 para cada 
metro quadrado de grama cortada.

Qual empresa João deve contratar 
para que o serviço seja feito e ele 
gaste a menor quantia de dinheiro 
possível?

a) 3a empresa.
b) 1a empresa.
c) 2a empresa.
d) 4a empresa.
e) 1a ou 3a empresa, já que o valor é o 
mesmo.

20) No tanque de combustível de um 
automóvel flex existem 30 litros de 
gasolina. Sabe-se que cada litro de 
gasolina contém 20% de etanol. Para

que a mistura no tanque contenha 
exatamente 50% de gasolina e 50% de 
etanol, quantos litros de etanol deve- 
se acrescentar ao tanque?
a) 30.
b) 24.
c) 18.
d) 36.
e) 6.

21) Em uma pesquisa sobre a 
preferência entre dois candidatos, 48 
pessoas votariam no candidato A, 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas 
votariam nos dois; e, 30 pessoas não 
votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma 
única vez, então o total de pessoas 
entrevistadas foi:

a) 141.

b) 117.

c) 87.

d) 105.

e) 112.

22)
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Analisando os indicadores sociais do 
Brasil, o gráfico abaixo revela uma 
mudança importante no perfil da 

“  sociedade brasileira de 1992 a 2014. 
Em síntese, uma importante redução 
das desigualdades sociais com o 
crescimento consistente da classe 
média que estimula consumo e que 
garante as bases para um crescimento 
consistente da economia agora e 
depois. '

Em relação às informações contidas 
no gráfico, julgue as seguintes 
afirmativas:

I. A queda real da porcentagem, 
observada de 2003 a 2014 foi de 
30,6%.

II. A média de porcentagem dos anos
1992, 1993, 1995, 1996 e 1997 é de 
34,36%.
III. A  média de porcentagem dos anos 
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 é de 
11,14%.
IV. Os anos que apresentaram as 
menores porcentagens são: 2014, 
2013e 2012.
V. Os anos que apresentaram as 
maiores porcentagens são: 1992,
1993, e 1995.

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de julgamento.

a) F F V F F.

b) F V  V F F.

c) V V  F V V.

d) V V V V F .

e) F V V V F.

23) Quais dos números a seguir são 
primos?

a) 13.
b) 30.
c) 49.
d) 65.
e) 87.

24) Um grupo de 50 pessoas fez um 
orçamento inicial para organizar uma 
festa, que seria dividido entre elas em 
cotas iguais. Verificou-se ao final que, 
para arcar com todas as despesas, 
faltavam R$ 510,00, e que 5 novas 
pessoas haviam ingressado no grupo. 
No acerto foi decidido que a despesa 
total seria dividida em partes iguais 
pelas 55 pessoas. Quem não havia 
ainda contribuído pagaria a sua parte, 
e cada uma das 50 pessoas do grupo 
inicial deveria contribuir com mais R$ 
7,00. De acordo com essas 
informações, qual foi o valor da cota 
calculada no acerto final para cada 
uma das 55 pessoas?
a) R$14,00.
b) R$17,00.
c) R$ 22,00.
d) R$ 32,00.
e) R$ 57,00.

25) Arthur deseja comprar um terreno 
de Cléber, que lhe oferece as 
seguintes possibilidades de 
pagamento:
Opção 1: Pagar à vista, por R$ 55
000,00;

Opção 2: Pagar a prazo, dando uma 
entrada de R$ 30 000,00, e mais uma 
prestação de R$ 26 000,00 para dali a 
6 meses.
Opção 3: Pagar a prazo, dando uma 
entrada de R$ 20 000,00, mais uma
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prestação de R$ 20 000,00, para dali a 
6 meses e outra de R$ 18 000,00 para 
dali a 12 meses da data da compra. 
Opção 4: Pagar a prazo dando uma 
entrada de R$ 15 000,00 e o restante 
em 1 ano da data da compra, pagando 
R$ 39 000,00.0pção 5: Pagar a prazo, 
dali a um ano, o valor de R$ 60 
000,00.
Arthur tem o dinheiro para pagar à 
vista, mas avalia se não seria melhor 
aplicar o dinheiro do valor à vista (ou 
até um valor menor) em um 
investimento, com rentabilidade de 
10% ao semestre, resgatando os 
valores à medida que as prestações 
da opção escolhida fossem vencendo. 
Após avaliar a situação do ponto de 
vista financeiro e das condições 
apresentadas, Arthur concluiu que era 
mais vantajoso financeiramente 
escolher a opção:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

História doBrasil

26) A figura de Getúlio Vargas, como 
personagem histórica, é bastante 
polêmica, devido à complexidade e à 
magnitude de suas ações como 
presidente do Brasil durante um longo 
período de quinze anos de 1930 de 
grandes e importantes mudanças para 
o mundo. Pode-se perceber o 
destaque dado a Getúlio Vargas pelo 
simples fato de este período ser 
conhecido no Brasil como a "Era

Vargas". Entretanto, Vargas não é 
visto de forma favorável por todos. Se 
muitos o consideram como um fervor 
nacionalista, um progressista ativo e o 
"Pai dos Pobres", existem outros 
tantos que o definem como ditador 
oportunista, um intervencionista e 
amigo das elites.

Considerando as colocações acima, 
responda à questão seguinte, 
assinalando a alternativa correta: 
Provavelmente você percebeu que as 
duas opiniões sobre Vargas são 
opostas, defendendo valores 
praticamente antagônicos. As 
diferentes interpretações do papel de 
uma personalidade histórica podem 
ser explicadas, conforme uma das 
opções abaixo. Assinale-a.

a) Um dos grupos está totalmente 
errado, uma vez que a permanência 
no poder depende de idéias coerentes 
e de uma política contínua.

b) O grupo que acusa Vargas de ser 
ditador está totalmente errado. Ele 
nunca teve uma orientação ideológica 
favorável aos regimes politicamente 
fechados e só tomou medidas duras 
forçado pelas circunstâncias.

c) Os dois grupos estão certos. Cada 
um mostra Vargas da forma que serve 
melhor aos seus interesses, pois ele 
foi um governante apático e fraco - um 
verdadeiro marionete nas mãos das 
elites da época.

d) O grupo que defende Vargas como 
um autêntico nacionalista está 
totalmente enganado. Poucas medidas 
nacionalizantes foram tomadas para 
iludir os brasileiros,devido à política 
populista do varguismo.e ele fazia tudo 
para agradar aos grupos estrangeiros.
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e) Os dois grupos estão errados, por 
assumirem características parciais e, 
às vezes conjunturais, como sendo 
posturas definitivas e absolutas.

27) Os textos abaixo relacionam-se a 
momentos distintos da nossa história. 
"A integração regional é um 
instrumento fundamental para que um 
número cada vez maior de países 
possa melhorar a sua inserção num 
mundo globalizado, já que eleva o seu 
nível de competitividade, aumenta as 
trocas comerciais, permite o aumento 
da produtividade, cria condições para 
um maior crescimento econômico e 
favorece o aprofundamento dos 
processos democráticos. A integração 
regional e a globalização surgem 
assim como processos
complementares e vantajosos.” 
(Declaração de Porto, VIII Cimeira 
Ibero-Americana, Porto, Portugal, 17 e 
18 de outubro de 1998).

“Um considerável número de 
mercadorias passou a ser produzido 
no Brasil, substituindo o que não era 
possível ou era muito caro importar. 
Foi assim que a crise econômica 
mundial e o encarecimento das 
importações levaram o governo 
Vargas a criar as bases para o 
crescimento industrial brasileiro.” 
(POMAR, Wladimir. Era Vargas -  a 
modernização conservadora)

É correto afirmar que as políticas 
econômicas mencionadas nos textos 
são:

a) opostas, pois, no primeiro texto, o 
centro das preocupações são as

exportações e, no segundo, as 
importações.

b) semelhantes, uma vez que ambas 
demonstram uma tendência 
protecionista.

c) diferentes, porque, para o primeiro 
texto, a questão central é a integração 
regional e, para o segundo, a política 
de substituição de importações.

d) semelhantes, porque consideram a 
integração regional necessária ao 
desenvolvimento econômico.

e) opostas, pois, para o primeiro texto, 
a globalização impede o 
aprofundamento democrático é, para o 
segundo, a globalização é geradora da 
crise econômica.

28) O Brasil está inserido em uma 
cultura política de paz. Mesmo fazendo 
parte da América do Sul e sendo 
membro da Organização das Nações 
Unidas, evita atitudes extremas, o que, 
nem sempre acontece com culturas 
vizinhas. Na América do Sul, as 
Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (Fare) lutam, há décadas, 
para impor um regime de inspiração 
marxista no país. Hoje, são acusadas 
de envolvimento com o narcotráfico, o 
qual supostamente financia suas 
ações, que incluem ataques diversos, 
assassinatos e sequestros. Na Ásia, a 
Al Qaeda, criada por Osama bin 
Laden, defende o fundamentalismo 
islâmico e vê nos Estados Unidos da 
América (EUA) e em Israel inimigos 
poderosos, os quais deve combater 
sem trégua. A mais conhecida de suas 
ações terroristas ocorreu em 2001, 
quando foram atingidos o Pentágono e 
as torres do World Trade Center. A
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partir das informações acima, conclui- 
se que:

a) as ações guerrilheiras e terroristas 
no mundo contemporâneo usam 
métodos idênticos para alcançar os 
mesmos propósitos.

b) o apoio internacional recebido pelas 
Fare decorre do desconhecimento, 
pela maioria das nações, das práticas 
violentas dessa organização.

c) os EUA, mesmo sendo a maior 
potência do planeta, foram 
surpreendidos com ataques terroristas 
que atingiram alvos de grande 
importância simbólica.

d) as organizações mencionadas 
identificam-se quanto aos princípios 
religiosos que defendem.

e) tanto as Fare quanto a Al Qaeda 
restringem sua atuação à área 
geográfica em que se localizam, 
respectivamente, América do Sul e 
Ásia.

29) Acerca da história do Brasil, é 
incorreto afirmar:

a) Em 15 de novembro de 1889, 
ocorreu a Proclamação da República 
pelo Marechal Deodoro da Fonseca e 
teve início a República Velha, que só 
veio terminar em 1930 com a chegada 
de Getúlio Vargas ao poder. A partir 
daí, têm destaque na história brasileira 
a industrialização do país; sua 
participação na Segunda Guerra 
Mundial ao lado dos Estados Unidos; e 
o Golpe Militar de 1964, quando o 
general Castelo Branco assumiu a 
Presidência.

b) A ditadura militar, a pretexto de 
combater a subversão e a corrupção,

suprimiu direitos constitucionais, 
perseguiu e censurou os meios de 
comunicação, extinguiu os partidos 
políticos e criou o bipartidarismo. Após 
o fim do regime militar, os deputados 
federais e senadores se reuniram no 
ano de 1988 em Assembléia Nacional 
Constituinte e promulgaram a nova 
Constituição, que amplia os direitos 
individuais. O país se redemocratiza, 
avança economicamente e cada vez 
mais se insere no cenário 
internacional.

c) O período que vai de 1930 a 1945, a 
partir da derrubada do presidente 
Washington Luís em 1930, até a volta 
do país à democracia em 1945, é 
chamado de Era Vargas, em razão do 
forte controle na pessoa do caudilho 
Getúlio Domeles Vargas, que assumiu 
o controle do país, no período. Neste 
período está compreendido o chamado 
Estado Novo (1937-1945).

d) Em 1967, o nome do país foi 
alterado para República Federativa do 
Brasil.

e) Fernando Collorfoi eleito em 1989, 
na primeira eleição direta para 
Presidente da República desde 1964. 
Seu governo perdurou até 1992, 
quando foi afastado pelo Senado 
Federal devido a processo de 
"impugnação" movido contra ele.

30) Sobre o tema “escravidão no 
Brasil”, assinale a alternativa correta:

a) Os primeiros movimentos contra a 
escravidão foram feitos pelos 
missionários jesuítas, que combateram 
a escravização dos indígenas, bem 
como dos africanos. O fim gradual do
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tráfico negreiro foi decidido, no 
Congresso de Viena, em 1845.

b) Em 1860, a Lei Eusébio de Queirós 
aboliu o tráfico internacional de 
escravos no Brasil.

c) Em 1881 o Parlamento Brasileiro 
aprovou e a Princesa Isabel sancionou 
a Lei 2.040, conhecida como Lei Rio 
Branco ou Lei do Ventre Livre, 
determinando que todos os filhos de 
escravos nascidos desde então seriam 
livres a partir dos 18 anos.

d) Em 28 de setembro de 1885 
promulgou-se uma outra lei, a Lei dos 
Sexagenários (Lei Saraiva-Cotegipe) 
que determinava a "extinção gradual 
do elemento servil" e criava fundos 
para a indenização dos proprietários 
de escravos e determinava que 
escravos a partir de 60 anos poderíam 
ser livres.

e) Não há relatos ou registros de fugas 
de escravos no Brasil, pois era vedada 
a pena de açoite no país.

Géòàrafjá

31) Sobre a Rosa dos Ventos e os 
pontos cardeais e colaterais, julgue 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
proposições.
I -  Os pontos colaterais são nor- 
nordeste (NNE), nor-noroeste (NNW), 
sul-sudeste (SSE), sul-sudoeste 
(SSW), lés-nordeste (ENE), lés- 
sudeste (ESE), oés-sudeste (WSE) e 
oés-sudoeste (WSW).
II -  Os pontos cardeais são Norte (N), 
Sul (S), Leste (E) e Oeste (W).

III -  Nordeste (NE), Sudeste (SE) não 
são pontos colaterais.
IV -  Noroeste (NW) e Sudoeste (SW) 
são pontos colaterais.

A  sequência correta é:
a) F V F V.
b) F V V F.
c) V V F V.
d) F V F F.
e) V V V  F.

32) Sobre as regiões do IBGE, marque 
a alternativa correta:
a) Atualmente as regiões oficiais são 
Centro-Oeste, Norte, Nordeste e 
Sudeste.
b) A região Centro-Oeste possui dois 
estados mais um distrito federal: 
Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso 
do Sul.
c) A região Nordeste possui oito 
estados: Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Sergipe, Rio 
Grande do Norte e Piauí.
d) O Norte é uma região composta por 
sete estados: Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins.
e) O estado do Espírito Santo não faz 
parte da região Sudeste, que abrange 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo.

33) A característica fundamental é que 
ele não é mais somente um agricultor 
ou um pecuarista: ele combina 
atividades agropecuárias com outras 
atividades não agrícolas dentro ou fora 
de seu estabelecimento, tanto nos 
ramos tradicionais urbano-industriais 
como nas novas atividades que vêm 
se desenvolvendo no meio rural, como 
lazer, turismo, conservação da
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natureza, moradia e prestação de 
serviços pessoais.

Essa nova forma de organização 
social do trabalho é denominada:
a) Terceirização.
b) Agroextrativismo coletivo.
c) Grilhagem.
d) Agronegócio.
e) Cooperativismo.

34)

t.

tnjorida

No mapa estão representados os 
biomas brasileiros que, em função de 
suas características físicas e do modo 
de ocupação do território, apresentam 
problemas ambientais distintos. Nesse 
sentido, o problema ambiental 
destacado no mapa indica:

a) desertificação de áreas afetadas
b) poluição dos rios temporários.
c) queimadas dos remanescentes 
vegetais.
d) desmatamento das matas ciliares.
e) contaminação das águas 
subterrâneas.

35) “A globalização é, de certa forma, 
o ápice do processo de 
internacionalização do mundo 
capitalista. [...] No fim do século XX e 
graças aos avanços da ciência, 
produziu-se um sistema de técnicas 
presidido pelas técnicas da 
informação, que passaram a exercer 
um papel de elo entre as demais, 
unindo-as e assegurando ao novo 
sistema técnico uma presença 
planetária. Só que a globalização não 
é apenas a existência desse novo 
sistema de técnicas. Ela é também o 
resultado das ações que asseguram a 
emergência de um mercado dito 
global, responsável pelo essencial dos 
processos políticos atualmente 
eficazes." (SANTOS, Milton. Por uma 
outra globalização: do pensamento 
único à consciência universal. Rio de 
Janeiro: Record, 2000, p. 23-24).

Considerando o enunciado anterior, 
sobre o processo de globalização na 
sociedade contemporânea, assinale a 
alternativa correta.
a) A globalização é um processo 
exclusivamente baseado no 
desenvolvimento das novas técnicas 
de informação e sua origem está 
diretamente relacionada com a difusão 
e universalização do uso da internet, 
que se deu a partir do final da década 
de 1990.
b) Entre as características próprias da 
globalização temos a alteração 
profunda na divisão internacional do 
trabalho, em que a distribuição das 
funções produtivas tende a se 
concentrar cada vez mais em poucos 
países, como é o caso dos Estados 
Unidos e do Japão.
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c) Sobre as ações que asseguram a 
emergência do mercado global, o autor 
está se referindo à doutrina econômica 
neoliberal que, entre outros princípios, 
defende o fortalecimento do Estado e 
a intervenção estatal como reguladora 
direta dos mercados -  industrial, 
comercial e financeiro.
d) Atualmente, as relações 
econômicas mundiais, compreendendo 
a dinâmica dos meios de produção, 
das forças produtivas, da tecnologia, 
da divisão internacional do trabalho e 
do mercado mundial, são amplamente 
influenciadas pelas exigências das 
empresas, corporações ou 
conglomerados multinacionais.
e) As estratégias protecionistas 
tomadas pelos governos em todo o 
mundo, dificultando a entrada de 
produtos estrangeiros em seus 
mercados nacionais, são consideradas 
como características marcantes do 
processo de globalização.

I nformáticaBásica

36) Analise as seguintes afirmativas:

I - Na Internet é possível acessar 
clientes de correio eletrônico como, 
por exemplo, o gmail da Microsoft.
II - home è o local, de endereçamento 
lógico ou físico, onde se encontra o 
recurso (ex.: arquivo) dentro do 
servidor.
III - Para navegar na Internet é 
desnecessário utilizar um programa do 
tipo browser, como o Internet Explorer 
e o Google Chrome.

IV -  O software, em um sistema de 
computador, é a parte composta de 
periféricos de entrada e saída, ou seja, 
é o equipamento propriamente dito.

As afirmativas corretas são:
a) I e III.
b) I e II.
c) apenas a I.
d) apenas a IV.
e) apenas a II.

37) Marque a alternativa CORRETA:

a) O Windows 8 traz um recurso 
denominado de Notas Autoadesivas, 
que toma possível ao usuário 
adicionar lembretes relativos às suas 
tarefas diárias na área de trabalho. 
Para ter acesso a esse recurso, o 
usuário deverá fazer a busca por 
“notas” no Menu Iniciar e selecionar a 
opção correspondente.
b) Ao ser instalado, o Windows 8 cria 
um repositório com diversos tipos de 
drivers dos mais variados dispositivos, 
por isso, após sua instalação, não é 
permitido atualizar esses drivers, seja 
de modo manual ou automático, uma 
vez que esse procedimento poderá 
provocar inconsistências no sistema 
operacional.
c) A Internet é a maior rede de 
computadores existente na atualidade, 
sendo destinada, exclusivamente, a 
estabelecer a conexão entre 
computadores denominados de 
servidores e clientes.
d) O programa Internet Explore da 
Microsoft é um programa nativo no 
MS-Windows 7. Em sua configuração 
padrão possui o dispositivo de 
pesquisa Google.
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e) No Windows 7, para que sejam 
exibidos, além do ícone e do nome, a 
data de modificação, o tipo e o 
tamanho dos arquivos, deve-se clicar 
com o botão direito do mouse sobre a 
área de exibição, selecionar a opção 
Relatório -  Exibir.

38) No Windows 7, um dos possíveis 
acessos ao gerenciador de tarefas, por 
meio do teclado, consiste em apertar 
simultaneamente o conjunto de teclas:
a) Ctrl + Alt + End.
b) Alt + Shift.
c) Ctrl + Alt + Insert.
d) Shift + Esc.
e) Ctrl + Shift + Esc.

39) Acerca da organização e da 
segurança da informação em meio 
eletrônico, julgue os próximos itens e 
escolha a opção correta:

a) Confidencialidade, um dos 
princípios básicos da segurança da 
informação, tem como característica 
garantir que uma informação não seja 
alterada durante o seu trânsito entre o 
emissor e o destinatário.

b) Os worms são pouco ofensivos, 
pois referem-se ao envio automático 
de mensagens indesejadas de correio 
eletrônico a um grande número de 
destinatários, que não as solicitaram 
ou que tiveram seus endereços 
eletrônicos copiados de um sítio pirata.

c) Em um ambiente computacional, a 
perda das informações por estragos 
causados por vírus, invasões 
indevidas ou intempéries pode ser 
amenizada por meio da realização de 
cópias de segurança (backup) 
periódicas das informações, as quais

podem ser feitas da máquina do 
usuário, de servidores e de todos os 
demais dispositivos de
armazenamento, local ou remoto, de 
dados.

d) Ao utilizar o meio eletrônico para 
enviar mensagens sigilosas é 
importante que o emissor faça uma 
cópia para seu e-mail pessoal.

e) Trojans ou cavalos de troia são 
programas capazes de multiplicar-se 
mediante a infecção de outros 
programas maiores. Eles não tem o 
objetivo de controlar o sistema, porem 
tendem a causar efeitos indesejados. 
Já os worms causam efeitos altamente 
destrutivos e irreparáveis. Ao contrario 
dos trojans, os worms utilizam o e-mail 
como principal canal de disseminação, 
mas não possuem a capacidade de 
produzir copias de si mesmos ou de 
algumas de suas partes.

40) Considere as diferenças entre 
software, hardware e sistemas 
operacionais. Pode-se dizer que é um 
sistema operacional:

a) Internet Explorer, Chrome, Mozilla 
Firefox.

b) Documento de texto do Word.

c) Planilhas do Excel.

d) O Monitor que mostra as 
informações na tela.

e) Windows -  conjunto de programas.
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41) Sobre a instituição Ministério 
Público, é correto afirmar:
a) São princípios institucionais do 
Ministério Público a unidade, a 
divisibilidade e a independência 
funcional.
b) O Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios faz parte dos 
Ministérios Públicos dos Estados.
c) 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.
d) É vedado ao membro do Ministério 
Público exercer, ainda que em 
disponibilidade, qualquer outra função 
pública, sem qualquer exceção.
e) É função do Ministério Público 
exercer a representação judicial e a 
consultoria jurídica de entidades 
públicas.

42) De acordo com a Lei 
Complementar Estadual n° 25, de 06 
de julho de 1998, cabe ao Ministério 
Público: _
I -  praticar atos próprios de gestão.
II -  praticar atos relacionados a função 
dos servidores, sem decidir sobre a 
situação funcional e administrativa do 
pessoal, ativo e inativo, da carreira e 
dos serviços auxiliares.
III -  elaborar suas folhas de 
pagamento e expedir os competentes 
demonstrativos.
IV -  adquirir bens e contratar serviços, 
efetuando a respectiva contabilização.

V -  propor ao Poder Legislativo a 
criação e a extinção de seus cargos e 
de seus serviços auxiliares, bem como 
a fixação e o reajuste dos vencimentos 
e vantagens dos seus membros e de 
seus servidores.

As assertivas corretas são:
a) Apenas a I;
b) I, III, IV eV;
c) I, II, III, IVeV;
d) Apenas a II;
e) Apenas a III e IV.

43) De acordo com a Lei 
Complementar Estadual n° 25, de 06 
de julho de 1998, compete ao 
Procurador-Geral de Justiça:
a) aprovar o Plano Estratégico 
Institucional e os Planos Gerais de 
Atuação, nos termos regimentais.
b) aprovar a proposta orçamentária 
anual do Ministério Público, bem como 
os projetos de criação, modificação e 
extinção de cargos e serviços 
auxiliares.
c) convocar reunião extraordinária, 
mediante requerimento de 1/3 (um 
terço) dos seus integrantes, na forma 
do regimento interno.
d) eleger, dar posse e exercício ao 
Corregedor-Geral do Ministério 
Público.
e) encaminhar ao Poder Legislativo os 
projetos de lei de iniciativa do 
Ministério Público.

44) Sobre o Estatuto dos funcionários 
públicos civis do Estado de Goiás e de 
suas autarquias (Lei Estadual 
10.460/1988), marque a alternativa 
INCORRETA:
a) Funcionário Público, para os fins do 
Estatuto, é a pessoa legalmente
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investida em cargo, de provimento 
efetivo ou em comissão, com 
denominação, função e vencimento 
próprios, número certo e remunerado 
pelos cofres públicos.
b) Os cargos públicos são acessíveis 
aos brasileiros, com exceção dos 
naturalizados, que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei.
c) É vedado cometer ao funcionário 
atribuições diferentes das de seu 
cargo, bem como é proibida a 
prestação de serviços gratuitos.
d) À pessoa deficiente é assegurado o 
direito de candidatar-se ao ingresso no 
serviço público para o exercício de 
cargos cujas atribuições não sejam 
incompatíveis com a deficiência de 
que é portadora.
e) Os concursos para provimento de 
cargos nas administrações direta e 
autárquica do Poder Executivo serão 
realizados diretamente pela Secretaria 
da Administração ou sob a sua 
supervisão e controle, a cujo titular 
compete a decisão sobre a respectiva 
homologação, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da realização 
do concurso.

45) Sobre as promotorias de justiça, 
regulamentas na Lei Complementar 
Estadual n° 25, de 06 de julho de 
1998, é INCORRETO afirmar:
a) As Promotorias de Justiça são 
órgãos de administração do Ministério 
Público com pelo menos 1 (um) cargo 
de Promotor de Justiça e serviços 
auxiliares necessários ao desempenho 
das funções que lhes forem cometidas 
na forma desta Lei.
b) As Promotorias de Justiça serão 
integradas por Promotores de Justiça 
encarregados de exercer as funções 
institucionais do Ministério Público e

tomar as medidas judiciais e 
extrajudiciais necessárias à 
consecução do Plano Estratégico 
Institucional e seus desdobramentos.
c) As Promotorias de Justiça poderão 
ser especializadas, criminais, cíveis, 
cumulativas ou gerais.
d) Cada Promotoria de Justiça deverá 
manter os livros, pastas e arquivos 
obrigatórios, sem necessidade de 
manter o registro e controle dos 
procedimentos e expedientes findos.
e) Compete às promotorias de Justiça 
a elaboração dos Planos Operacionais 
de Atuação alinhados ao Plano 
Estratégico Institucional e ao Plano 
Geral de Atuação.

46. São deveres do funcionário 
público, segundo Estatuto dos 
Servidores Civis do Estado de Goiás:

a) receber, a qualquer título ou 
pretexto, auxílios ou contribuições de 
pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas.

b) participar de sociedade comercial, 
na forma de lei.

c) 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.

d) guardar sigilo sobre os assuntos de 
natureza confidencial, salvo nos casos 
em que o superior ou chefe imediato 
permitir.

e) obediência às ordens superiores, 
inclusive as manifestamente ilegais.
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47) Segundo a Lei Complementar 
Estadual n° 25, de 06 de julho de 
1998, marque a alternativa correta que 
indique o caso em que a licença do 
servidor dar-se-á por comunicação ao 
Procurador Geral de Justiça, mediante 
requerimento:

a) tratamento de saúde

b) motivo de doença em pessoa de 
família

c )  adoção

d) casamento

e) caráter especial

48) Sobre as Promotorias de Justiça, 
segundo a Lei Complementar Estadual 
n° 25, de 06 de julho de 1998, assinale 
a alternativa correta:

a) As Promotorias de Justiça são 
órgãos de administração do Ministério 
Público com no mínimo de 2 (dois) 
cargos de Promotor de Justiça e 
serviços auxiliares necessários ao 
desempenho das funções que lhes 
forem cometidas na forma desta Lei.

b) As Promotorias de Justiça serão 
organizadas por ato do Chefe do 
Poder Executivo Estadual, mediante 
proposta aprovada por maioria 
absoluta dos membros da Assembléia 
Legislativa.

c) Consideram-se promotorias 
especializadas, aquelas cujos cargos 
que as integram têm suas funções 
definidas pelo Procurador Geral de 
Justiça e pelo Conselho Superior do 
Ministério Público.

d) Os serviços auxiliares das 
Promotorias de Justiça destinar-se-ão 
a dar suporte administrativo

necessário ao seu funcionamento e ao 
desempenho das funções dos 
Promotores de Justiça e serão 
instituídos e organizados por ato do 
Procurador-Geral de Justiça, ficando 
assegurado a cada Promotoria de 
Justiça da Capital um cargo de 
assessor.

e) Nas Comarcas com mais de 5 
(cinco) Promotorias de Justiça será 
escolhido Promotor de Justiça para 
exercer as funções de Coordenador.

49) De acordo com a Lei
Complementar no 25, de 06 de julho 
de 1998, são órgãos de execução e 
auxiliares do Ministério Público,
respectivamente:

a) a Escola Superior do Ministério 
Público e o Conselho Superior do 
Ministério Público

b) o Colégio de Procuradores de 
Justiça e os Centros de Apoio 
Operacional;

c) os Centros de Apoio Operacional e 
o Conselho Superior do Ministério 
Público;

d) os Procuradores de Justiça e os 
Promotores de Justiça;

e) a Escola Superior do Ministério 
Público e os Estagiários.

50) Conforme previsão da Lei Estadual 
n.14.810/2004, que institui o Plano de 
Carreira dos Servidores do Ministério 
Público do Estado de Goiás, na 
avaliação dos servidores são 
apreciados os seguintes fatores:

a) profissional, pontualidade e 
antiguidade;
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b) antiguidade, profissional e
desempenho;

c) assiduidade, qualidade e
produtividade;

d) conhecimento do trabalho,
comunicação e relacionamento;

e) profissional, desempenho e
capacidade de realização.

Atenção! As duas respostas discursivas e 
a redação abaixo propostas devem ser 
respondidas em folhas específicas 
fornecidas pela banca examinadora. 
Qualquer identificação naquelas folhas 
resultará na desclassificação do 
candidato.

prõvãdTsõürsivã

As questões discursivas devem ser 
respondidas em mínimo 05 (cinco) e no 
máximo 15 (quinze) linhas, tendo valor 
individual de 01 (um) ponto.

É correto dizer que o movimento de 
democratização do país vai de 
encontro com o fortalecimento 
institucional do Ministério Público 
brasileiro? Fundamente sua resposta.

Segundo dados da ONU, uma em 
cada sete pessoas no mundo já sofre 
com a falta d’água e 2,5 bilhões de 
pessoas ao redor do mundo não têm 
acesso a saneamento básico. 
Segundo estudos, no ritmo de gasto 
atual, a escassez de água potável 
deverá atingir dois terços da 
população mundial até 2025, ou seja, 
poderá afetar 1 bilhão de pessoas em 
todo o planeta.

Neste cenário, discorra sobre 
alternativas adequadas e viáveis para 
prevenir a escassez de água, 
considerando-se a disponibilidade 
global.

RÈDÀÇÃÔ
O texto da redação deverá ter 
extensão mínima de 15 (quinze) e 
máxima de 30 (trinta) linhas. Serão 
atribuídos 3 (três) pontos para a 
redação.

“Aceitar pequenas corrupções legitima 
aceitar grandes corrupções", afirmou o 
Promotor de Justiça Dr. Jairo Cruz 
Moreira, coordenador nacional da 
campanha “O que você tem a ver com 
a corrupção?”, do Ministério Público.

Elabore uma redação acerca do tema 
tratado na afirmação do Promotor de
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