
Concurso  público para provim ento  do cargo  de Secretário A uxiliar

DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITUMBIARA

CARGO -  SECRETARIO 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 discmsiva 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 retomar 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 REDAÇÀO
• 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.

1



PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
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LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto abaixo para responder as questões de números 1 a 8.
“O termo serenidade costuma estar associado a mais de um significado, sendo 

que o primeiro deles tem a ver com a capacidade de lidar com docilidade e tolerância com as 
situações mais adversas. Muitas vezes perdemos a serenidade quando nos sentimos 
pressionados por expectativas que nós mesmos produzimos em relação aos nossos projetos; é 
preciso cautela para que nossos planos não se transformem em fontes de tensão. Os que fazem  
planos mais realistas sofrem menos e se aproximam mais da serenidade.

A serenidade corresponde a um estado de espírito no qual nos encontramos 
razoavelmente em paz, concdiados com o que somos e temos, com nossa condição de humanos 
falíveis e mortais. E  claro que isso depende de termos atingido uma razoável evolução 
emocional e mesmo moral: não convém nos compararmos com as outras pessoas, não é bom 
nos revoltarmos com o fa to  de não sermos exatamente como gostaríamos: conformados com 
nossas limitações, podemos usufruir das potencialidades que temos.

O momento presente é sempre uma ficção: vivemos entre as lembranças do 
passado e a esperança de acontecimentos futuros que buscamos alcançar A regra é que 
estejamos indo atrás de objetivos, perseguindo-os com mais ou menos determinação. A maior 
parte das pessoas sente-se mal quando está sem projetos, apenas usufruindo dos prazeres 
momentâneos que suas vidas oferecem. Somos pouco competentes para vivenciar o ócio. Essa 
condição emocional que os filósofos antigos consideravam como muito criativa é algo gerador 
de um estado de alma que chamamos de tédio.

De certa forma, fazemos tudo o que fazemos a fim  de fugir do ócio e do tédio 
que o acompanha. Mesmo nos períodos de férias temos que nos ocupar Por outro lado, 
perseguir objetivos com obstinação e aflição de alcançá-los o quanto antes também subtrai a 
serenidade. Assim, perdemos a serenidade quando andamos muito devagar, perto da condição 
do ócio, que traz o tédio e a depressão, e também quando nos tornamos angustiados pela pressa 
de atingirmos nossas metas. Mais uma vez, a sabedoria, a virtude, está no meio, naquilo que 
Aristóteles chamava de temperança: cada um de nós parece ter uma velocidade ideal, de modo 
que, se andar abaixo dela, tenderá a se deprimir, ao passo que, se andar acima dela, tenderá 
a ficar ansioso. Interessa pouco comparar nossa velocidade com a dos outros, visto que só 
estaremos bem quando estivermos em nosso ritmo, qualquer que seja ele 
(Adaptado de Flávio Gikovate).

1 - Infere-se no texto que perdemos a serenidade quando
a) buscamos incessantemente o reconhecimento das nossas virtudes morais, tornando-nos, 
assim, angustiados pela pressa.
b) estamos propensos a enfrentar com resignação as situações mais adversas.
c) rejeitamos o fato de estarmos limitados por nossa condição de humanos falíveis e mortais.
d) perdemos de vista o fato de que o momento presente é sempre uma ficção.
e) deixamos de nos comparar com os outros, por estarmos deprimidos e incapazes de usufruir 
das potencialidades que temos.
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2 - Entre as causas que concorrem para o surgimento do tédio, considerado o contexto, está
a) a falta de uma necessária e considerável maturidade emocional, sem a qual tendemos a nos 
comparar com os outros.
b) a velocidade incessante da vida moderna, que faz com que tentemos alcançar nossos 
objetivos com exagerada obstinação.
c) a falta de competência para nos mantermos continuamente ocupados, em especial quando 
nos encontramos em período de férias.
d) a dificuldade em lidar com o ócio, muito embora este tenha sido considerado elemento 
importante para o surgimento da criatividade.
e) o fato de, em determinados momentos , criarmos expectativas pouco condizentes com a 
possibilidade de realizarmos nossos projetos.

3 - Ao afirmar que a virtude está naquilo que Aristóteles chamava de temperança, o autor
a) aponta para a falta de comedimento no modo como desfrutamos de determinados prazeres, 
o que ocasiona uma prejudicial perda de limites em relação aos nossos desejos.
b) considera que, embora incentivado nos dias atuais, o ritmo acelerado do empreendedor 
moderno o afasta dos pequenos prazeres da vida.
c) incentiva a busca do aprendizado moral, sem o qual nossos projetos de vida ficam destituídos 
de significado.
d) delega aos detentores da sabedoria encerrada na sobriedade a tarefa de ensinar aos demais o 
ritmo certo de agir.
e) sugere que é essencial encontrar a velocidade perfeita em que cada um deve se manter para 
não de deprimir ou se tomar ansioso.

4 - Expressa noção de finalidade o segmento que se encontra em
a )  ... a fim de fugir do ócio ...(4o parágrafo)
b )  ... ao passo que, se andar acima dela...(4o parágrafo)
c )  ... quando nos sentimos pressionados por expectativas que...(Io parágrafo)
d )  ... se andar abaixo dela ...(4o parágrafo)
e )  ... isso depende de termos atingido uma razoável evolução...(2o parágrafo)

5 - 0  verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural, sem prejuízo da correção e sem 
que nenhuma outra modificação seja feita no segmento , encontra-se destacado em
a) A maior parte das pessoas sente-se mal quando...
b) E claro que isso depende de termos atingido...
c )  ... cada um de nós parece ter uma velocidade ideal...
d) A serenidade corresponde a um estado de espírito no qual...
e) O termo serenidade costuma estar associado a mais de um significado...

6 - Considere o trecho:
Assim, perdemos a serenidade quando andamos muito devagar, perto da condição do ócio, que 
traz o tédio e a depressão, e também quando nos tornamos angustiados pela pressa de 
atingirmos nossas metas.
Afirma-se corretamente:
a) os elementos destacados em Assim perdemos a serenidade quando ...podem ser 
corretamente substituídos, na ordem dada, por: “ Por conseguinte”e “ainda que”.
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b) e também quando nos angustiam a pressa é uma redação alternativa para o segmento e 
também quando nos tomamos angustiados pela pressa.
c) os verbos “perder” e “andar” possuem o mesmo tipo de complemento.
d) mantendo-se a correção e o sentido, o segmento perto da condição do ócio pode ser 
substituído por: apoiado à condição do ócio.
e) devido à pressa de termos nossas metas atingidas é uma redação alternativa para o 
segmento pela pressa de atingirmos nossas metas.

7 - “Muitas vezes perdemos a serenidade quando... “
Transpondo-se o segmento acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:
a) perdem-se
b) é perdida
c) tem-se perdido
d) haverá de ser perdida
e) havíamos perdido

8 - 0  segmento destacado está corretamente substituído pelo que se encontra entre parêntese 
em:
a )  ... conformados com nossas limitações ...(à sermos limitados)
b) A serenidade corresponde a um estado de espírito ...(à uma condição psicológica)
c) O termo serenidade costuma estar associado a mais de um significado...(à significados di
versos)
d) ...não convém nos compararmos com as outras pessoas...( às outras pessoas)
e )  ... se andar abaixo dela, tenderá a se deprimir ...(à depressões)

9 - Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto abaixo:
Há endereços na internet que trazem respostas às dúvidas sobre finanças pessoais e mostram as
razões ..........todos devem fazer um orçamento de seus gastos. O usuário .......... interesse é
investir no exterior, por exemplo, pode selecionar uma lista de fundos de investimentos e obter
dados como a m oeda............. são calculados os ganhos e o p a ís ...........pertencem os fundos. O
que ainda atrapalha os brasileiros é a lentidão..........os dados são transmitidos.
a) por que, cujo, com que, onde, na qual
b) pelas quais, cujo, em que, a que, com que
c) com que, em que o, na qual, a quem, em que
d) porque, por cujo, em que, ao qual, na qual
e) do porquê, para quem o, com que, a que, com que

10 - Assinale a frase que pode ser completada por há, a, à, nessa ordem.
a )  ..tempos n ã o .....via, mas sempre estive......espera de um encontro.
b) A qu i,.... beira do rio.....muitos anos, existia .....casa grande do engenho.
c) Em resposta.... essa solicitação, só posso dizer que n ã o .....vaga.....disposição.
d) Fiz v e r,.... quem de direito, que não.....possibilidade de atender.....solicitação.
e )  ..esperança de obterm os,.....custa de muito em penho,.....vaga de secretário.

11 - Em qual das alternativas há um erro quanto ao uso do sinal indicador da crase?
a) Permanecia aberta, toda a noite, a porta da taberna.
b) A noite, descia e encaminhava-se à porta da taberna.
c) Dias antes, batera à porta da taberna, às pressas e inconsolável.
d) Esbarrou, o fogareiro às mãos, na porta da taberna.
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e) Dirigiu-se à taberna cuja porta permanecia aberta.

12 - Assinale a alternativa em que todas as palavras são do gênero feminino:
a) omoplata, apendicite, cal, ferrugem
b) cal, faringe, dó, alface, telefonema
c) criança, cônjuge, champanha, dó, afã
d) cólera, agente, pianista, guaraná, vitrina
e) jacaré, ordenação, sofisma, análise, nauta

13 - Selecione a alternativa que contém a forma adequada ao preenchimento das lacunas.
Era para...... falar........ontem, mas não......... encontrei em parte alguma.
a) mim, consigo, o
b) eu, com ele, lhe
c) mim, contigo, te
d) eu, com ele, o
e) mim, consigo, lhe

14 - Assinale a alternativa correta com relação ao uso do pronome pessoal:
a) Entre eu e ti existe um grande sentimento.
b) Isto representa muito para mim viver.
c) Com tu, passo os momentos mais felizes de minha vida.
d) De fato, entre mim e ti, há sempre um clima de harmonia.
e) Sempre lhe quis ao meu lado.

15 - Marque a alternativa cujas palavras traz e trás estejam empregadas corretamente:
a) Ele olhou para traz e começou a dizer que quem traz o dinheiro para casa é ele.
b) Marina planta uma hortinha na parte de trás da sua casa e todo dia trás esterco para adubar.
c) A parte de traz da sua casa me trás péssimas lembranças.
d) Traz mais um pouco do sorvete que está na parte de traz do freezer.
e) Desfaça essa parte de trás do convite porque a cor vermelha não traz boas recordações ao 
casal.

INFORMÁTICA

16 - Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que descreve corretamente o procedimento a 
ser realizado no Windows 7 para a escolha do programa que será utilizado para abrir o arquivo 
selecionado.
a) Pressionar o botão direito do mouse junto com a tecla <ALT> sobre o arquivo selecionado.
b) Pressionar o botão direito do mouse sobre o selecionado.
c) Pressionar o botão esquerdo do mouse sobre o arquivo selecionado.
d) Pressionar o botão esquerdo duas vezes (duplo click) junto com a tecla <ALT> sobre o 
arquivo selecionado.
e) Pressionar o botão central de um mouse que possua três botões sobre o arquivo selecionado.

17 - Um usuário do serviço de correio eletrônico de uma organização necessita repassar uma 
mensagem com anexo para uma lista com vários destinatários diferentes, utilizando, por 
exemplo, o Windows Live Mail (configuração padrão). E necessário que o repasse preserve o
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conteúdo da mensagem e seu anexo, alem de cuidar para que o destinatário não saiba da 
existência dos demais. A forma correta de envio a ser adotada, apos selecionar a mensagem, é
a) "Encaminhar" e "Ceo:"
b) "Responder a todos" e "Para:"
c) "Responder" e "Cc:"
d) "Encaminhar" e "Cc:"
e) "Encaminhar" e "Para:"

18 - Considere as seguintes afirmaqões em relação às teclas de atalho utilizadas em formatação 
de caracteres no Microsoft Word 2007.
I - As teclas SHIFT+F3 alternam as letras entre minúsculas, primeira letra maiuscula em cada 
palavra e maiusculas.
II - As teclas CTRL+SHIFT+A formatam todas as letras como maiusculas.
III - As teclas CTRL+N aplicam negrito.
Quais estão corretas?
a) Apenas III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas I e II.
e) I,IIeIII.

19 - Assinale a alternativa que NÃO corresponde à correta utilização dos recursos de pesquisa 
na web do Google.
a) Com relaqão à pesquisa de frase ao colocar conjuntos de palavras entre aspas, você 
estará dizendo ao Google para procurar exatamente essas palavras nessa mesma ordem, sem 
alterações.
b) Com relaqão à pesquisa em um site específico (site:), o Google permite que se especifique 
de qual site deverão sair os resultados de pesquisa. Por exemplo, a consulta [ concurso site: 
www.mpgo.mp.br ] retomará páginas sobre o concurso, mas somente dentro do site 
mp.rs.gov.br.
c) Com relaqão aos termos a serem excluídos (-), a colocação de um sinal de menos (-) antes 
de uma palavra, indica que você não deseja que apareçam nos resultados as páginas que 
contenham essa palavra. O sinal de menos (-) deve aparecer imediatamente antes da palavra, 
precedido por um espaqo.
d) Com relaqão à pesquisa exata (+), ao colocar um sinal de mais (+) antes de uma palavra, sem 
deixar um espaço entre o sinal e a palavra, você estara informando ao Google que está 
procurando por resultados idênticos ao que digitou. A colocação de palavras entre aspas também 
funcionara do mesmo modo.
e) Com relaqão ao operador OR, se você deseja que TODAS as palavras pesquisadas retornem 
resultados, você poderá usar o operador OR (observe que você precisara digitar OR em 
LETRAS MAIÚSCULAS). O símbolo | pode substituir OR. O Google considera, por padrão, 
qualquer uma das palavras em uma pesquisa.

2 0 - 0  sinal que indica o início de uma formula numa célula em uma Planilha Eletrônica 
(Microsoft Excel 2007 ou Calc do BrOffice.org 3.2.1) é
a) : (dois pontos)
b) = (igual)
c) + (soma)
d) - (subtraqâo)
e) *(multiplicaqão)
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MATEMÁTICA

21) Três vigias fazem rondas noturnas em um determinado prédio, cada um em seu setor. O 
primeiro tem que acionar o relógio de controle do seu setor a cada 36 minutos; o segundo, a 
cada 24 minutos, e o terceiro, a cada 18 minutos. Dessa maneira, pode-se afirmar que eles 
acionam simultaneamente o relógio de controle de seus respectivos setores a cada:
a) 1 h 00 min
b) 1 h 06 min
c) 1 h 12 min
d) 1 h 18 min
e) 1 h 24 min

22) Na oficina de trabalhos manuais, dentro de uma escola profissionalizante, uma equipe de 
alunos realizou 2/5 de um trabalho em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Mantendo a mesma 
produtividade por hora e trabalhando 2 horas a mais por dia, essa mesma equipe poderá terminar 
o projeto em mais:
a) 12 dias
b) 11 dias
c) 10 dias
d) 9 dias
e) 8 dias

23) Um investidor aplicou R$ 25.000,00 no sistema de juro simples durante 8 (oito) meses e 
recebeu, ao final da aplicação, um montante de R$ 27.500,00. A taxa anual de juro simples 
dessa aplicação foi igual a:
a) 22% a. a.
b) 20% a.a.
c) 18% a. a.
d) 16% a.a.
e) 15% a.a.

24) Para servir suco a alguns participantes de uma audiência, foram compradas duas garrafas 
de suco concentrado de uva com 1,5 litros cada uma. Como o suco era concentrado, foi feita 
uma diluição em água na seguinte proporção: 5 partes de suco para 3 partes de água. Depois de 
diluído, todo o suco foi servido em copos de 200 mL cada um. O número máximo de copos que 
puderam ser servidos foi:
a) 24
b) 22
c) 20
d) 18
e) 16

25) O salário de Martins teve um aumento de 8% e passou a ser de R$ 1.674,00 por mês. Desse 
modo, pode-se afirmar que seu salário, antes do aumento, era de:
a) R$ 1.590,00
b )  R$ 1.550,00
c) R$ 1.540,00
d) R$ 1.520,00
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e) R$ 1.505,00

26) Em um vazamento de água, observa-se que, em 5 minutos, vazam 34 litros de água. O 
encanador foi chamado, mas deve demorar cerca de 1 hora e meia para chegar e iniciar o 
conserto. Nesse tempo (1 hora e meia), mantida a mesma vazão de água, a quantidade de litros 
que vazará é de:
a) 1 200
b) 1 020
c) 874
d) 680
e) 612

27) Quatro máquinas idênticas produzem, em duas horas de trabalho, 2800 peças. Determine o 
tempo necessário, em horas, para que três dessas mesmas máquinas consigam produzir 21.000 
peças.
a) 20
b) 18
c) 15
d) 12
e) 10

28 - Carlos viajou com seu carro de Recife a Aracaju. Saiu de Recife, dirigiu durante 3 horas e 
45 minutos e parou por 35 minutos para almoçar. Em seguida, dirigiu diretamente para Aracaju, 
tendo realizado o percurso total em 7 horas e 30 minutos.
A duração da segunda parte da viagem foi de:
a) 2h50min;
b) 2h55min;
c) 3h05min;
d) 3hl0min;
e) 3h20min.

29- Manoel cria coelhos e seus animais ou são brancos ou são marrons. Do total dos 120 coelhos 
que possui, 63 são fêmeas, 50 são marrons e, dos machos, 32 são brancos. 
O número de fêmeas marrons é:
a) 25;
b) 27;
c) 29;
d) 31;
e) 33.

30 - Na assembléia de um condomínio, duas questões independentes foram colocadas em 
votação para aprovação. Dos 200 condôminos presentes, 125 votaram a favor da primeira 
questão, 110 votaram a favor da segunda questão e 45 votaram contra as duas questões. Não 
houve votos em branco ou anulados. O número de condôminos que votaram a favor das duas 
questões foi:
a) 80;
b) 75;
c) 70;
d) 65;
e) 60.
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HISTÓRIA

31 - Após duas décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 
1984, as eleições presidenciais de 1985 foram:
a) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Partido Democrático Social), que 
apoiava o regime militar.
b) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de 1979: 
PT (Partido dos Trabalhadores) e PDT (Partido Democrático Trabalhista).
c) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena (Aliança Renovadora Nacional), 
que se tornou o último presidente militar do Brasil.
d) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro), de oposição, e setores dissidentes do PDS.
e) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), que apoiara o regime militar e que, 
após a redemocratização, passou para a oposição.

32 - A volta democrática de Getúlio Vargas ao poder, após ser eleito no ano de 1950, ficou 
caracterizada pelo presidente:
a) ter se aproximado dos antigos líderes militares do Estado Novo e ter dado um golpe de Estado 
em 1952.
b) ter exercido um governo de tendência populista e ter se suicidado em 1954.
c) ter exercido um governo de tendência autoritária, com o apoio de Carlos Lacerda.
d) ter exercido um governo de tendência populista que foi a base para sua reeleição em 1955.
e) não ter levado o governo adiante por motivos de saúde, sendo substituído por seu vice, Café 
Filho, em 1951.

3 3 - 0  plano de Governo de Juscelino Kubitschek estava definido no seu Programa de Metas, 
voltado para o desenvolvimento de seis setores “estratégicos” na esfera do desenvolvimento 
econômico nacional: energia, alimentação, transportes, indústrias de base, educação e 
construção da nova capital federal — Brasília.” No plano de suas realizações, qual o único 
elemento que expressa medidas para desenvolver as indústrias de base?
a) A criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que propagaria um pensamento 
marcadamente nacionalista.
b) Os incentivos aos investimentos estrangeiros verificados, por exemplo, com a criação, em 
1958, da indústria Volkswagen.
c) A criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que 
desenvolveu a indústria da região Nordeste.
d) Acriação de uma política inflacionária que gerasse divisas para o desenvolvimento industrial.
e) A criação de uma política de desenvolvimento apenas para a região Sudeste.

34 - Afirmou o economista Luís Carlos Bresser Pereira sobre o período em que Juscelino 
assumiu a Presidência do Brasil:
"... as empresas estrangeiras exportadoras de produtos manufaturados (...) em face do 
surgimento de empresas nacionais e às barreiras cambiais e tarifárias à entrada de seus 
produtos no Brasil, viram-se diante da alternativa de ou realizar grandes investimentos 
industriais no Brasil ou perder o mercado brasileiro. E  evidente que optaram pela primeira 
solução".
Nesse período,
a) a entrada maciça de investimento foi dificultada pela Instrução de 113 da SUMOC

9



(Superintendência da Moeda e do Crédito).
b) a vertiginosa expansão industrial ocorrida entre 1956 e 1961 significava que a chamada 
Revolução Industrial Brasileira, iniciada nos anos 30 por Getúlio, consolidava-se e encerrava a 
primeira fase.
c) pela Instrução 113, as empresas estrangeiras eram prejudicadas em relação às empresas 
nacionais.
d) visando ao "desenvolvimento", o governo cercou-se de uma equipe de técnicos, notadamente 
economistas, ligados à Comissão do Petróleo Brasileiro para a América Latina (CEPAL).
e) diminuíram as diferenças entre as populações dos grandes centros industrializados (como 
São Paulo e Rio de Janeiro) e as esfomeadas populações do Norte-Nordeste, concentradas em 
latifúndios, pois estes também receberam investimentos externos.

35 - Getúlio Vargas teve que enfrentar duas frentes principais de organização política durante o 
governo provisório. Uma delas era inspirada no fascismo italiano e no nazismo alemão, 
inclusive nos símbolos e rituais de cumprimento que os orientavam. Trata-se do:
a) Integralismo
b) Fascismo Verde e Amarelo
c) Anarquismo
d) Comunismo
e) Fascismo à Brasileira.

Concurso  público para provim ento  do cargo  de Secretário A uxiliar

DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITUMBIARA

GEOGRAFIA

36 - A ordem mundial no século XXI caracteriza-se como
a) bélico-econômica.
b) unipolar.
c) multipolar, sob a tutela econômico-militar dos Estados Unidos da América e da Rússia.
d) multipolar, sob a tutela econômica dos Estados Unidos da América e a tutela militar da União 
Européia e da China.
e) unimultipolar: unipolar quanto ao poderio militar dos Estados Unidos da América, e 
multipolar quanto ao poderio econômico, representado por Estados Unidos da América, China 
e Comunidade Européia.

37 -  Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, é correto afirmar que:
a) a mais extensa, exclusivamente nacional, é a do São Francisco, que apresenta no Nordeste 
uma importância fundamental, no que diz respeito a transporte, navegação e irrigação;
b) a menos extensa em termos territoriais é a do Sudeste, pois abrange apenas os rios voltados 
para o Oceano Atlântico, partindo dos contrafortes dos planaltos litorâneos;
c) a mais extensa, dentro da Bacia Platina em território brasileiro, é a do Paraguai, já  que 
abrange toda a extensa região do Pantanal Mato-Grossense;
d) apenas a bacia de rios secundários do Nordeste possui rios temporários, devido ao clima 
semi-árido característico daquela região;
e) a mais extensa, tanto no âmbito nacional como sul-americano, é a Bacia Amazônica, que 
possui ainda o rio mais extenso e mais volumoso do mundo.

3 8 - 0  relevo da Região Centro-Oeste do Brasil apresenta uma enorme diversidade. Segundo 
Jurandyr Ross, há muitas unidades de relevo nessa região que guardam uma característica 
comum: a altitude média baixa. Os pontos mais elevados encontram-se em Goiás, nas 
proximidades do Distrito Federal, mais precisamente ao norte dele, na Chapada dos Veadeiros,
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que chega a atingir 1960 metros. Do lado do Mato Grosso, na fronteira com Rondônia, 
encontramos outra unidade famosa: a Chapada dos Parecis.
Sua importância está no fato de:
a) constituir a unidade de relevo mais elevada do Brasil, com o Pico da Neblina na fronteira 
dos dois estados, com 3.014m;
b) apresentar o formato de uma serra verdadeira, a única que se encontra no Brasil;
c) distribuir-se no sentido norte-sul, separando assim as bacias dos rios Paraguai e São 
Francisco;
d) constituir uma extensão da Cordilheira dos Andes dentro do território brasileiro;
e) distribuir-se no sentido leste-oeste e, com isso, separar as duas mais importantes bacias 
hidrográficas da América do Sul: a Amazônica e a Platina.

39 - Analisando a história econômica da região Centro-Oeste, poderiamos encontrar as 
seguintes fases:
I. 1600 a 1700: avanço de bandeirantes e disputa dos territórios junto aos espanhóis; construção 
de fortificações.
II. 1700 a 1750: breve período de exploração do ouro, atraindo populações de garimpeiros e 
escravos.
III. 1750 a 1940: com o fim do garimpo, a criação de gado torna-se a atividade preponderante 
e a principal responsável pela ocupação do território.
IV. 1940 a 1960: tentativa do governo federal de estabelecer colônias agrícolas com o intuito 
de efetivar a ocupação da região.
V. 1960 a 1980: com a inauguração de Brasília, o Centro-Oeste passa a ser procurado para o 
avanço das frentes agrícolas pioneiras, com destaque para o plantio de soja.
VI. a partir de 1980: crescimento econômico acelerado, apoiado no binômio indústria de bens 
de consumo duráveis/atividades minerais.
Estão corretas:
a) todas as afirmativas;
b) somente as afirmativas I e II;
c) nenhuma das afirmativas;
d) I, II, III, IV, V;
e) II, III, IV, V, VI.

40 - A seguir estão descritas paisagens brasileiras cuja a caracterização é feita pela correlação 
de clima, vegetação e aproveitamento econômico.
Uma não está corretamente caracterizada, identifique-a:
a) Campos Cerrados - clima tropical semiúmido com estações seca e chuvosa bem distintas; 
solos em grande parte pobre; paisagem vegetal aberta e de fácil locomoção, permitindo assim 
a prática da pecuária extensiva.
b) Caatinga - clima semiárido, área de chuvas escassas e irregularmente distribuídas; solo de 
pequena espessura e quase sempre pedregoso; vegetação heterogênea do tipo xerófilo; 
importante atividades agropastoris com a criação de caprinos e cultivo de algodão.
c) Campanha gaúcha - região de topografia suave, clima subtropical e vegetação de campos; 

pecuária de cortes abastece numerosos frigoríficos sulinos.
d) Mata dos Pinhais - clima tropical com má distribuição de chuvas; vegetação heterogênea e 

fechada, pouco explorada economicamente devido à grande densidade vegetal.
e) Floresta Amazônica - clima equatorial, áreas de chuvas abundantes e temperaturas elevadas; 
solos heterogêneos do tipo higrófilo, compacto; atividade econômica predominante; 
extrativismo.
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ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

41 - 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

42 - Não constitui pena disciplinar prevista na Lei Estadual n. 10.460/88:
a) Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
b) Demissão.
c) Exoneração.
d) Multa.
e) Repreensão.

43 - Os servidores do Ministério Publico são avaliados mediante os fatores antiguidade, 
profissional e desempenho. De acordo com o disposto na Lei Estadual n. 14.810/2004, para a 
contagem do tempo de serviço, não são excluídos os afastamentos em virtude de:
a) Faltas ao serviço não abonadas.
b) Férias.
c) Licença para tratar de interesses particulares
d) Pena de suspensão recebida durante o período de aquisição que antecede o processo de 
promoção.
e) Tempo de serviço em outros orgãos ou entidades do serviço público.

44 - Aos membros do Ministério Público aplicam-se as seguintes vedações, exceto:
a) Receber honorários e custas processuais.
b) Exercer o magistério.
c) Exercer atividade político-partidária.
d) Exercer a advocacia.
e) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei

45 - São órgãos auxiliares do Ministério Público:
a) a Secretaria do Colégio de Procuradores de Justiça e o quadro de servidores efetivos.
b) os Centros de Apoio Operacional, a Comissão de Orçamento, o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional e os órgãos de fiscalização e apoio administrativo.
c) os Centros de Apoio Operacional, a Comissão de Concurso, o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional, os orgãos de apoio administrativo e os estagiários.
d) a Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, a Comissão de Concurso, o Centro 
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, os orgãos de apoio administrativo e os estagiários.
e) os assessores da Corregedoria-Geral do Ministério Público, o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional, os orgãos de apoio administrativo, financeiro e de controle e os 
estagiários.
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46 - Considerando a Lei Estadual n.° 10.460/1988, assinale a alternativa incorreta:
a) Sujeita-se à pena de demissão o servidor que cometer insubordinação grave em serviço;
b) Comete falta grave o servidor que faltar à verdade no exercício de suas funções, por malícia 
ou má-fé;
c) Sujeita-se à pena de suspensão o servidor que simular doença para esquivar-se do 
cumprimento da obrigação;
d) A ação disciplinar referente às infrações puníveis com demissão, que não constituam crime, 
prescreve em 6 anos;
e) Havendo conveniência para o serviço, é possível a conversão da pena de suspensão em multa.

47 - Acerca do disposto na Lei Estadual n.° 14.810/2004, que institui o Plano de Carreira dos 
Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, assinale a alternativa incorreta:
a) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo ficarão sujeitos a um período de 
estágio probatório de três anos, durante o qual serão apurados os requisitos necessários para a 
aquisição da estabilidade;
b) Durante o estágio probatório serão verificados os seguintes requisitos: idoneidade moral, 
disciplina, eficiência, aptidão, assiduidade e pontualidade;
c) O não atendimento aos requisitos necessários implicará a instauração de processo de 
exoneração do servidor nomeado, que ficará a cargo de comissão nomeada pelo Corregedor- 
Geral do Ministério Público, resguardada a ampla defesa e o contraditório;
d) Concluído o processo de exoneração, a comissão lançará seu parecer conclusivo e 
encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Justiça para decisão;
e) Findo o estágio probatório será concedida progressão funcional ao servidor aprovado.

48 - Sobre o Ministério Público na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
assinale a alternativa CORRETA:
a) O Ministério Público abrange os seguintes ramos, todos independentes e autônomos: 
Ministério Público Federal; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Militar; 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Ministérios Públicos dos Estados.
b) O Ministério Público Federal tem por chefe o Procurador-Geral da República, escolhido pelo 
Presidente da República em lista tríplice formada pelo voto dos integrantes da carreira, sendo 
obrigatório que tenha mais de trinta e cinco anos e seu nome seja posteriormente aprovado pela 
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução.
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 destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.
e) Os membros do Ministério Público gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, após dois 
anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial de órgão colegiado; 
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; irredutibilidade de subsídio.

49 - No que se refere à organização do Ministério Público, consoante termos da Lei 
Complementar do Estado de Goiás n. 25, de 06 de julho de 1998, é CORRETO afirmar:
a) O Ministério Público compreende: órgãos de administração superior; órgãos de
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administração; órgãos de execução; órgãos auxiliares; órgãos de consultoriajurídica ao governo 
estadual;
b) São órgãos da Administração Superior do Ministério Público: a Procuradoria-Geral de 
Estado; o Colégio de Procuradores de Justiça; o Conselho Superior do Ministério Público; a 
Corregedoria Geral do Ministério Público;
c) São órgãos de Administração do Ministério Público: as Procuradorias de Justiça; as 
Promotorias de Justiça; as Curadorias de Justiça;
d) São órgãos de execução do Ministério Público: o Procurador-Geral de Justiça; o Colégio de 
Procuradores de Justiça; o Conselho Superior do Ministério Público; os Procuradores de Justiça; 
os Promotores de Justiça.
e) São órgãos auxiliares do Ministério Público: os Centros de Apoio Operacional; a Comissão 
de Concurso; a Escola Superior do Ministério Público; as Curadorias de Justiça; os Órgãos de 
Apoio Técnico, Administrativo e de Assessoramento; os Estagiários.

50 - Sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás (Lei 
Estadual n. 14.810, de lo  de julho de 2014), assinale a alternativa CORRETA:
a) O não atendimento dos requisitos necessários para aquisição de estabilidade implicará na 
instauração de processo de exoneração sumária do servidor nomeado, independentemente da 
participação deste.
b) O processo de exoneração ficará a cargo da comissão processante nomeada pelo Corregedor- 
Geral do Ministério Público, o qual será concluído no prazo de 60 (sessenta) dias.
c) O desenvolvimento dos servidores nas carreiras dos serviços auxiliares e administrativos do 
Ministério Público do Estado de Goiás, nos termos desta lei, far-se-á mediante processos de 
promoção horizontal e progressão funcional, sempre precedido de avaliação de desempenho.
d) Promoção vertical é a elevação do servidor de uma classe para a imediatamente superior, 
dentro do mesmo cargo, da mesma categoria funcional e do mesmo grupo ocupacional; 
progressão funcional é a mudança do servidor de uma referência de vencimento para a seguinte, 
dentro da classe a que pertença e far-se-á por merecimento e antiguidade, alternadamente, 
observado o processo de avaliação de desempenho.
e) O fator antiguidade corresponde ao tempo de serviço prestado pelo servidor no Ministério 
Público do Estado de Goiás, a contar da data de estabilidade no cargo de carreira.
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Atenção!!! As (02) 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(a).

PROVA DISCURSIVA

1 -  A Promotoria de Justiça de Estrela Dalva recebeu a informação que o município tem 

depositado os resíduos sólidos em terreno a céu aberto, supostamente em local inadequado e 

sem aprovação do órgão ambiental. Diante deste fato, foi instaurado inquérito civil. Na portaria 

foi determinada seguinte providência: “Requisite-se à Superintendência de Administração do 

Meio Ambiente (SUDEMA), no prazo máximo de trinta dias: a)Informações sobre a existência 

na SUDEMA de licenciamento ou de pedido nesse sentido, requerido pelo Município de Estrela 

Dalva, por meio de seu representante legal, para a atividade direcionada ao depósito de 

resíduos sólidos; b)Realização de vistoria no local onde costuma ser depositado o lixo 

proveniente da limpeza pública do Município de Estrela Dalva e emissão de relatório 

circunstanciado da situação encontrada, ressaltando as irregularidades evidenciadas, c) 

Formulação de parecer técnico indicativo das providências imediatas que precisam ser 

executadas para mitigação dos problemas decorrentes do depósito irregular de resíduos 

sólidos, enquanto não realizado o necessário licenciamento de projeto específico para  

regularização da atividade.

Diante destas informações, como Secretário(a) Auxiliar, elabore a peça 

adequada, com fundamento no artigo 47, inciso I, alínea b, da Lei Complementar n° 25/98, 

atentando-se para a adequação vocabular, poder de síntese, coesão de idéias e estrutura técnica 

do documento

ATENÇÃO: NÃO coloque nome, assinatura ou sinal identificador. Utilize a data de hoje e ao 

final insira “Promotor de Justiça”.

Máximo de 15(quinze) linhas

2 -  Juvêncio Dias, morador do Município de Prudental, dirigiu-se até a Promotoria de Justiça 

local para denunciar a existência de um esquema de corrupção na Prefeitura. Na sede do 

Ministério Público, o cidadão foi atendido pelo Secretário, que colheu seu depoimento. 

Juntamente com as informações, Juvêncio Dias apresentou farto material probatório. Todavia, 

o denunciante, com receio de represálias, solicitou que seu nome não constasse no termo de 

declarações. O servidor do Ministério Público o advertiu que a Constituição Federal, em seu
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artigo 5, inciso IV, estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato, motivo pelo qual não atendeu seu pedido. Pergunta-se: Foi correto o procedimento 

adotado pelo Secretário? Justifique 

Máximo de 15(quinze) linhas

REDAÇÃO
“O grupo de trabalho de fortalecimento do controle social de Novo Gama e os membros do 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do município 

participaram, nesta terça-feira (30 6), de uma formação sobre a legislação que rege o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb). A capacitação aconteceu no salão do Tribunal do Júri de Novo Gama e 

fo i coordenada pela promotora de Justiça Vanessa Goulart Barbosa, com o apoio da assistente 

social Cristiane Bastos, da Coordenadoria de Apoio à Atuação Extrajudicial (Caej) e da 

contadora Gislane de Fátima Genuino, do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás 

(CRC-GO). No encontro, além de esclarecimentos quanto à legislação pertinente à gestão do 

fundo, foram esclarecidas as regras para aplicação dos recursos e a prestação de contas. Após 

as apresentações teóricas, a contadora Gislane Fátima apresentou um caso prático de ajuste 

de balancete e prestação de contas do Fundeb de Novo Gama referente aos meses de novembro 

e dezembro de 2014. Assim, os participantes puderam esclarecer dúvidas sobre o trabalho que 

deverá ser desenvolvido pela comunidade no controle social do 

fundo  ’’.(http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/grupo-de-trabalho-do-controle-social-de-novo- 

gama-participa-de-capacitacao-sobre-o-fundeb—3#.Walz07gpVnE)

Valendo-se da notícia acima, discorra a respeito do seguinte tema:

O papel do Ministério Público no fomento do controle social das políticas

públicas.

Máximo de 30 (trinta) linhas
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