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Leia o texto abaixo e responda as questões 1 a 3. 
 
Termos rebuscados atrapalham a compreensão de sentenças judiciais e textos do Direito 
 
Em vez de cadeia, “ergástulo público”. No lugar de viúvo, “consorte supérstite”. E cheque não, 
mas sim “cártula chéquica”. Palavras do nosso idioma estranhas e desconhecidas, 
entrecortadas por expressões e citações em latim, uma língua morta, tornam incompreensíveis 
muitas sentenças judiciais e outros textos do Direito. O costume de inviabilizar a comunicação 
existe não só entre juízes, mas também entre advogados e outros profissionais da área. A 
orientação pela informação clara e compreensível, porém, cresce bastante entre os próprios 
magistrados.... A Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) já fez uma intensa campanha a 
favor da simplificação da linguagem jurídica. A partir de 2005, foram feitos concursos para 
estudantes e magistrados, palestras com o professor Pasquale Cipro Neto e distribuição de 
uma cartilha com glossário de expressões jurídicas. A iniciativa foi motivada depois que uma 
pesquisa do Ibope encomendada pela própria AMB revelou que a população brasileira se 
incomodava não só com a lentidão dos processos na Justiça, mas também com a linguagem 
hermética, prolixa e pedante. (…) (Disponível em https://www12.senado.leg.br/.../termos-
rebuscados-atrapalham-a-compreensao-de-sentenças judiciais e textos do direito) 
 
QUESTÃO 1 
 
Sobre o texto, responda: 
 
I. O texto retrata a importância da simplificação da linguagem jurídica para que haja melhor 
entendimento do cidadão; 
II. O texto mostra a imprescindibilidade de se ter uma linguagem rebuscada pelos 
profissionais do direito; 
III. Os brasileiros se incomodam com a lentidão dos processos, deixando de lado a 
linguagem usada pelos profissionais do direito; 
IV. A simplificação da linguagem ocorre em benefício exclusivo dos integrantes da carreira 
jurídica. 
 
a) todas as alternativas estão corretas; 
b) as alternativas I e II estão corretas; 
c) as alternativas I e IV estão corretas; 
d) apenas a alternativa I está correta; 
e) as alternativas II e III estão corretas. 
 
QUESTÃO 2 
 
As palavras “hermética”, “prolixa” e “pedante” podem ser traduzidas como: 
a) difícil de entender, com palavras em excesso, que ostenta cultura e erudição; 
b) rebuscada, clara, culta; 
c) obscura, coesa, simples; 
d) culta, difícil de entender, suplicante; 
e) progressista, confusa, impiedosa. 
 
QUESTÃO 3 
 

https://www12.senado.leg.br/.../termos-rebuscados-atrapalham-a-compreensao-de-sentenças
https://www12.senado.leg.br/.../termos-rebuscados-atrapalham-a-compreensao-de-sentenças
https://www12.senado.leg.br/.../termos-rebuscados-atrapalham-a-compreensao-de-sentenças
https://www12.senado.leg.br/cidadania/edicoes/394/termos-rebuscados-atrapalham-a-compreensao-de-sentencas-judiciais-e-textos-do-direito
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As palavras “nosso”, “idioma” e “estranhas” são respectivamente: 
a) advérbio, substantivo e adjetivo; 
b) substantivo, verbo e advérbio; 
c) pronome, substantivo e adjetivo; 
d) advérbio, adjetivo e substantivo; 
e) pronome, advérbio, adjetivo. 
 
 
 

QUESTÃO 4 
 
Complete as frases com as palavras corretas: 
 
I – As multas ________ aos motoristas que cometem infrações de trânsito aumentaram. 
II - Esta proposta financeira necessita da __________ do responsável. 
III - O asilo da cidade promoverá uma festa _________________. 
IV- A cidade precisa de _____________ atuantes. 
V- A chuva parou o ____________de veículos daquela avenida. 
 
a) infringidas, rúbrica, beneficiente, cidadãos, tráfego; 
b) infligidas, rubrica, beneficente, cidadões, tráfico; 
c) infligidas, rubrica, beneficiente, cidadões, tráfico; 
d) infringidas, rúbrica, beneficente, cidadãos, tráfego; 
e) infligidas, rubrica, beneficente, cidadãos, tráfego. 
 
 

QUESTÃO 5 
 
A frase em que a grafia está inteiramente correta é: 
 
a) A rescessão asiática, o colapso russo e a perda de vultuosas quantias roubaram a 
expontaneidade do mercado de investidores. 
b) Nessas inserções, todas as disfunções familiares, sem exceção, vêm à tona, sempre 
acompanhadas de forte descarga emocional. 
c) Sua Magestade não admitiu a indiscreção do ministro, expulsando-o, imediatamente, da 
Corte. 
d) As medidas tomadas pelo Governo contra a inflação não atendem às espectativas da 
população e, certamente, não sortirão os resultados esperados. 
e) Estudiosos mostram-se apreensivos diante da eminência do recrudescimento das 
superstições nas sociedades capitalistas. 
 

 
QUESTÃO 6 
 
Em um estabelecimento comercial foi colocada uma placa indicando “Papelaria Camalia”. 
Um estudante deparou com a dúvida: como pronunciar a palavra Camalia. 
 

Levando o problema à sala de aula, a discussão girou em torno da utilidade de conhecer 
as regras de acentuação e, especialmente, do auxílio que elas podem dar à correta 
pronúncia das palavras. Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, três 
alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra Camalia: 
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I. Se a sílaba tônica for o ma, a escrita deveria ser Camália, pois a palavra seria paroxítona 
terminada em ditongo crescente. 
II. Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser Camalía, pois i e a estariam formando hiato. 
III. Se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser Camalia, pois não haveria razão para o 
uso do acento gráfico. 
 
A conclusão está correta apenas em: 
 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) I e III. 
  
 

QUESTÃO 7 
 
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase. 
 
A biblioteca já informou ________ vezes que, para a retirada de livros e revistas ______ de 
seu acervo, é ___________ a apresentação de documento de identidade e de 
comprovante de endereço. 
 
a) bastante – raras – obrigatório; 
b) bastantes – raras – obrigatório; 
c) bastante – raras – obrigatória; 
d) bastantes – raros – obrigatório; 
e) bastantes – raros – obrigatória.   
 

 
QUESTÃO 8 
 
Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente acentuadas: 
 
a) sací, relógio, órgão, urubu, chinés; 
b) farmacéutico, lapis, armazém, tatu; 
c) favor, ninguém, bíceps, torax, ceu; 
d) semântica, refém, álbum, sutil, erudito; 
e) discurso, baú, virus, dócil, bíceps, anéis. 
 

QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa cujas palavras estão grafadas corretamente: 
 
a) prosseço, intersecção; 
b) abreviasão, objeção; 
c) aclamação, comição; 
d) abolissão, legislação; 
e) inconstitucional, inspeção. 
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QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do “porque”: 
 
a) Por que as estrelas brilham? 
b) Comprei esse sapato porquê é mais barato. 
c) Você está rindo por quê? 
d) Ninguém entende o porquê de tanta corrupção. 
e) Todos sabem por que motivo ele recusou a oferta? 
 
 
 

QUESTÃO 11 
 
Escolha a alternativa em que a oração está pontuada adequadamente: 
 
a) Alguns amigos dialogando sobre futebol lembraram-se de Ronaldo o melhor jogador que 
já viram dentro de campo. 
b) Alguns amigos, dialogando sobre futebol, lembraram-se de Ronaldo, o melhor jogador 
que já viram dentro de campo. 
c) Alguns amigos dialogando sobre futebol, lembraram-se de Ronaldo o melhor jogador 
que já viram dentro de campo. 
d) Alguns amigos dialogando sobre futebol lembraram-se, de Ronaldo, o melhor jogador 
que já viram dentro de campo. 
e) Alguns amigos dialogando, sobre futebol, lembraram-se de Ronaldo, o melhor jogador 
que já viram dentro de campo. 
 
 

QUESTÃO 12 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Caso ele sabe onde está a pasta, faça a correção do documento. 
b) Contanto que ele vá conosco, a hora não importa. 
c) Receio que a coordenadora não traria o rascunho do documento. 
d) Em caso de dúvida, que se submetem os produtos a teste de qualidade. 
e) Gostaria que nos recebesse para que apresentamos nosso projeto. 
 
 

QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa em que não haja nenhum erro de ortografia: 
 
a) A ascenção do candidato nas pequizas surprendeu a todos. 
b) A ascenção do candidato nas pesquisas surpreendeu a todos. 
c) A ascensão do candidato nas pesquisas surpreendeu a todos. 
d) A ascenção do candidato nas pesquisas surprendeu a todos. 
e) A ascensão do candidato nas pesquisas surprendeu a todos. 
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QUESTÃO 14 
 
Complete os espaços em branco com a opção correta: 
 
Ainda _____________ furiosa, mas com __________ violência, proferia injúrias ________ 
para escandalizar os mais arrojados. 
 
a) meia – menas – bastantes; 
b) meia – menos – bastante; 
c) meio – menos – bastante; 
d) meio – menos – bastantes; 
e) meio – menas – bastantes. 
  
 
QUESTÃO 15 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas nos enunciados 
abaixo: 
 
Aguarda-se a _________do terreno para a construção do prédio. Para dar conta da tarefa, 
a equipe precisou _________ a camisa. Trata-se de quantia __________. 
a) cessão – suar – vultosa; 
b) sessão – soar – vultuosa; 
c) seção – suar – vultuosa; 
d) cessão – soar – vultosa; 
e) secção – soar – vultuosa. 
 
 
QUESTÃO 16 
 
Na frase a seguir, aponte o único pronome oblíquo que tornaria incorreta a regência do 
verbo em destaque. 
 
O advogado ____ informou de que o processo seria arquivado. 
 
a) me; 
b) nos; 
c) te; 
d) os; 
e) lhe 
 
QUESTÃO 17 
 
Assinale a alternativa que se apresenta correta: 
 
a) Faz séculos que o homem se questiona: se não houvesse medos, como existiriam 
esperanças? 
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b) Fazem séculos que o homem se questiona: se não houvesse medos, como existiriam 
esperanças? 
c) Faz séculos que o homem se questiona: se não houvesse medos, como existiria 
esperanças? 
d) Fazem séculos que o homem se questiona: se não houvessem medos, como existiriam 
esperanças? 
e) Faz séculos que o homem se questiona: se não houvessem medos, como existiria 
esperanças? 
 

 
QUESTÃO 18 
 
Marque a alternativa incorreta quanto à regência: 
 
a) Aquele senhor não se simpatizou com as inovações tecnológicas. 
b) Estamos habituados a resolver as questões. 
c) É um direito que lhe assiste. 
d) Chamava-o de ingênuo. 
e) Ela estava descontente com o processo de separação. 
 
 

QUESTÃO 19 
 
Em “E há sempre a possibilidade real de crescer no banco e vir a se tornar um sócio.”, 
existe a presença do verbo vir. Assinale a alternativa em que este verbo se encontra no 
futuro do pretérito: 
 
a) O jovem talentoso vem chegando. 
b) O lucro virá no fim do ano. 
c) O investimento viera mas perdera-se na burocracia. 
d) O cliente será bem atendido se vier negociar com o banco. 
e) O sucesso viria se ele se esforçasse um pouco mais. 
 
 
 

QUESTÃO 20 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
 
Como ____ anos, sentaram-se todos ____ mesa e começaram _____ conversar 
animadamente. 
 
a) a – a – à; 
b) à – à – a; 
c) à – à – à; 
d) há – a – a; 
e) há – à – a. 
 
 

QUESTÃO 21 
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Um cidadão percorre o trecho de Morrinhos a Caldas Novas com velocidade média de 60 
km/h, em 1:30 horas. Em metros, qual foi a distância percorrida? 
 
a) 900 
b) 9000 
c) 9 
d) 90000 
e) 90 
 

 
QUESTÃO 22 
 
A empresa Franklin Templeton Investment, ao realizar uma pesquisa, constatou que 33% 
da população brasileira não possui nenhum tipo de investimento. Considerando que a 
população atual seja de 210.000.000 habitantes, qual o número de indivíduos que realizam 
investimentos? 
 
a) 69300000 
b) 140700000 
c) 69280000 
d) 140710000 
e) 13800000 
 
 

QUESTÃO 23 
 
Uma pesquisa realizada entre os 80 formandos de uma turma de Direito, constatou que 20 
deles cursaram a matéria optativa de Criminalística; 30 frequentaram a de Medicina Legal 
e 15 estudaram tanto Criminalística quanto Medicina Legal. Quantos alunos não fizeram 
nenhuma das duas matérias? 
 
a) 30 
b) 40 
c) 45 
d) 50 
e) 60 
 
 

QUESTÃO 24 
 
Em um clube de advogados, o Diretor é eleito a cada 4 anos, o Coordenador Administrativo 
a cada 3 anos e o Secretário a cada 2 anos. Se em 2018 houve eleições para os três 
cargos simultaneamente, em que ano isso ocorrerá novamente? 
 
a) 2022 
b) 2026 
c) 2030 
d) 2032 
e) 2040 
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QUESTÃO 25 
 
Em uma aplicação financeira a uma taxa de juros composta de 2% ao mês, em que foram 
efetuados três depósitos mensais de R$ 2.300,00 cada, o valor acumulado na data do 
último depósito é igual a: 
 
a) R$ 6.900,00 
b) R$ 7.038,00 
c) R$ 7.038,92 
d) R$ 7.178,76 
e) R$ 7.178,80 
 
 

QUESTÃO 26 
Indique quantos por cento três litros são de 25 litros: 
 
a) 5% 
b) 12% 
c) 8% 
d) 8,5% 
e) 11% 
 

  
QUESTÃO 27 
 
Fazendo parte dos chamados BRICS, esse país é bastante temido e respeitado pelo seu 
poder bélico, derivado dos períodos de guerra. Está em desenvolvimento econômico e 
exporta combustíveis fósseis. O país em questão é? 
 
a) Brasil 
b) Venezuela 
c) Índia 
d) África do Sul 
e) Rússia 
 
 

QUESTÃO 28 
 
O atual presidente do Supremo Tribunal Federal é: 
 
a) Dias Toffoli; 
b) Cármen Lúcia; 
c) Raquel Dodge; 
d) Ricardo Lewandowski; 
e) Joaquim Barbosa. 
 
 

QUESTÃO 29 
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Assinale a alternativa correta. A cidadania é: 
 
a) Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
b) Um dos poderes da União. 
c) Um dos princípios da República Federativa do Brasil. 
d) Um dos princípios da Administração Pública. 
e) nenhuma das respostas anteriores. 
   
 

QUESTÃO 30 
 
A Venezuela passa por uma intensa crise econômica e social desde a morte do presidente 
Hugo Chávez. Em consequência, surgiu um intenso fluxo migratório de venezuelanos para 
outros países da América Latina, como Colômbia, Peru, Equador e Brasil. A unidade 
federativa brasileira mais próxima da Venezuela e que sofre com mais intensidade o fluxo 
de refugiados venezuelanos é: 
 
a) Rondônia; 
b) Acre; 
c) Rio Grande do Norte; 
d) Roraima; 
e) Amapá. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
O conflito entre EUA e México continua em torno do muro na fronteira entre os dois países. 
Dentre as consequências disso para os EUA é correto afirmar: 
 
a) gerou um dos maiores impasses entre Trump e o congresso americano; 
b) trouxe a maior alta do dólar de todos os tempos; 
c) gerou a maior queda do dólar dos EUA; 
d) desencadeou greve geral de trabalhadores em todas as categorias profissionais; 
e) nenhuma das respostas anteriores. 
 
 
QUESTÃO 32 
 
Sobre o Mercosul é correto afirmar: 
 
a) Trata-se de um bloco econômico com fins apenas comerciais; 
b) É uma aliança comercial que tem por objetivo o livre comércio entre todos os países das 
Américas. 
c) Constitui-se em um mercado comum sul-americano, caracterizado pela queda das 
barreiras alfandegárias e livre circulação de pessoas; 
d) Tem como países-membros Brasil, Chile, Venezuela, México, Argentina e Uruguai; 
e) O Mercosul limita a livre circulação de pessoas entre os países do bloco, coibindo a 
imigração venezuelana. 
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QUESTÃO 33 
 
No mês de outubro de 2018, foi amplamente noticiado pela imprensa que o Presidente da 
República sancionou a Lei n. 13.726, de 8.10.18, conhecida como Lei da 
Desburocratização, que dispensa reconhecimento de firma e autenticação de documento 
em órgãos públicos. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O objetivo dessa lei é suprimir ou simplificar formalidades e exigências feitas ao cidadão 
pela Administração Pública e consideradas desnecessárias ou superpostas; 
b) O texto aprovado pelo Congresso afirma que essas burocracias geram custo econômico 
e social superior ao eventual risco de fraude; 
c) Pela regra, órgãos públicos não poderão exigir que o cidadão reconheça firma para a 
prestação de algum serviço ou atendimento; 
d) Essa lei gera burocratização do serviço público e mais gastos ao cidadão, já que este, 
em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais; 
e) O objetivo da lei é racionalizar atos e procedimentos administrativos, simplificando 
formalidades e exigências desnecessárias. 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 
 
“O Pacto Mundial para a Migração da ONU é aprovado em conferência no Marrocos (...) 
Representantes de quase 160 países aprovaram formalmente o Pacto Mundial para 
migração das Nações Unidas nesta segunda-feira (10), em Marrakech, no Marrocos” 
(disponível em https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/12/10/pacto-mundial-para-a-
migracao-da-onu-adotado-oficialmente.ghtml). Acerca de tal pacto global é incorreto afirmar: 
 
a) O pacto tem por objetivo reforçar a cooperação internacional para uma migração segura, 
ordenada e regular. 
b) O pacto proíbe as detenções arbitrárias e apenas autoriza as prisões como medida de 
último recurso. 
c) O Brasil, ainda representado pelo governo Michel Temer e pelo então ministro das 
Relações Exteriores, Aloysio Nunes, assinou o acordo. 
d) Os Estados Unidos se retiraram da elaboração do texto em dezembro de 2017 por 
considerá-lo contrário à política migratória do presidente americano, Donald Trump. 
e) O pacto é vinculante e destaca princípios (defesa dos direitos humanos, das crianças, 
reconhecimento da soberania nacional), mas não enumera propostas para ajudar os 
países a enfrentar as migrações. 
 
 
QUESTÃO 35 
 
Desde o início de janeiro de 2019, o crime organizado tem promovido uma onda de 
ataques na capital e em cidades do interior de uma das unidades federativas do Brasil, 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/12/10/pacto-mundial-para-a-migracao-da-onu-adotado-oficialmente.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/12/10/pacto-mundial-para-a-migracao-da-onu-adotado-oficialmente.ghtml
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como represália à adoção de medidas de endurecimento do sistema penitenciário, em 
especial a transferência de seus chefões para presídios federais de segurança máxima.  A 
unidade da federação em crise é: 
 
a) Rio de Janeiro; 
b) São Paulo; 
c) Ceará; 
d) Espírito Santo; 
e) Bahia.   
 
QUESTÃO 36 
 
O local que, no Windows, exibe ícones representando os aplicativos que estão abertos em 
seu computador é chamado de: 
 
a) Área de Trabalho; 
b) Barra de Tarefas; 
c) Painel de Controle; 
d) Área de Notificação; 
e) Menu Iniciar.   
 
 

QUESTÃO 37 
 
Dentre as opções abaixo, assinale a que representa a forma correta de se informar a 
sequência a ser impressa, para imprimir as páginas 1, 2, 7, 8 e 9 de um documento no 
Windows: 
 
a) 1 a 2; 7 a 9; 
b) 1-2, 7-9; 
c) 1 2 7 8 9; 
d) 1:2 ; 7:9; 
e) 1,2 7:9; 
 
 

QUESTÃO 38 
 
Os elementos modem, navegador de internet, placa de som, editor de texto e editor de 
planilha são, respectivamente, correspondentes a: 
  
 a) software, software, hardware, software e hardware. 
b) hardware, software, software, software e hardware. 
c) hardware, software, hardware, hardware e software. 
d) software, hardware, hardware, software e software. 
e) hardware, software, hardware, software e software. 
 
 

 
QUESTÃO 39 
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Constitui-se em característica essencial do software livre, exceto: 
 
a) a liberdade de estudar o programa, tendo acesso ao seu código fonte; 
b) a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade; 
c) a liberdade de modificar e aperfeiçoar o programa; 
d) a liberdade de distribuir o programa livremente; 
e) a gratuidade na distribuição e redistribuição do programa.   
 

 

QUESTÃO 40 
 
Intranet é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à 
Internet. Diferente da Internet, uma Intranet: 
 
a) Não usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas os protocolos OSI; 
b) É uma rede interna e exclusiva de uma organização; 
c) Não pode ser conectada a outras redes, ou seja, fica restrita ao ambiente interno da 
empresa; 
d) Não conecta equipamentos usando tecnologias Wi-Fi, pois não suporta protocolos 
wireless; 
e) Acessa páginas de conteúdo disponíveis em servidor central usando o protocolo HTML. 
 
 
 

QUESTÃO 41 
 
Sobre a Lei Complementar Estadual nº 25, de 06 de julho de 1998, é incorreto afirmar: 
 
a) O Corregedor-Geral e o Corregedor-Geral Substituto do Ministério Público serão 
nomeados por ato do Procurador-Geral de Justiça e tomarão posse em sessão solene do 
Colégio de Procuradores de Justiça; 
b) O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito, em votação secreta, pelo Colégio 
de Procuradores de Justiça, entre seus integrantes, para mandato de dois anos, em regime 
de dedicação exclusiva; 
c) Podem concorrer ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público os Promotores e 
Procuradores de Justiça em exercício; 
d) O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por Promotores de Justiça 
da mais elevada entrância ou categoria, nominados Promotores de Justiça Corregedores, 
por ele indicados em sequência ordinal e designados pelo Procurador-Geral de Justiça; 
e) A organização dos serviços da Corregedoria Geral do Ministério Público será 
estabelecida em regimento interno elaborado pelo Corregedor-Geral e aprovado pelo 
Colégio de Procuradores de Justiça. 
 
 

QUESTÃO 42 
 
Compete ao Coordenador das Promotorias de Justiça, exceto: 
 
a) Zelar pela regularidade e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelas 
Promotorias de Justiça, superintendendo os serviços auxiliares e viabilizando recursos 
humanos e materiais; 
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b) Baixar instruções, disciplinando o funcionamento da Coordenadoria e dos serviços 
auxiliares; 
c) Solicitar o pronunciamento dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público 
em caso de dúvidas ou divergências de caráter administrativo, resolvendo aquelas 
suscitadas por seus subordinados; 
d) Encaminhar, ao Procurador-Geral de Justiça, as informações destinadas à avaliação do 
estágio probatório dos servidores administrativos sob sua supervisão; 
e) Estabelecer o sistema de inspeção permanente dos serviços dos Promotores de Justiça 
nos autos em que oficiem, cujos relatórios serão remetidos à Corregedoria Geral do 
Ministério Público. 
 

 
QUESTÃO 43 
 
É defeso ao servidor do Ministério Público: 
 
a) levar ao conhecimento de seu chefe imediato as irregularidades de que tiver ciência, em 
razão de seu cargo; 
b) manter espírito de solidariedade, cooperação e lealdade para com os colegas de serviço; 
c) guardar sigilo sobre os assuntos de natureza confidencial; 
d) atender, com preterição de qualquer outro serviço, ao público em geral; 
e) patrocinar interesse junto ao Promotor de Justiça a respeito de processos que aguardam 
pronunciamento ministerial. 
  
QUESTÃO 44 
 
Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 025/1998, é correto afirmar que: 
 
a) é função institucional do Ministério Público exercer o controle interno da atividade policial. 
b) é função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e 
interesses individuais do cidadão carente, que não pode pagar advogado. 
c) O Plano Estratégico Institucional do Ministério Público é destinado a orientar a 
consecução de prioridades nas diversas áreas de suas atribuições, devendo ser 
apresentado pelo Colégio de Procuradores de Justiça ao Procurador-Geral de Justiça. 
d) O Plano Estratégico Institucional será formulado pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça, com participação dos órgãos de administração superior, de administração, de 
execução e auxiliares. 
e) Incumbe ao Ministério Público ingressar em juízo, de ofício e supletivamente, para 
responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados pelos Tribunais de Contas. 
 
 

QUESTÃO 45 
 
Segundo o disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei 
Complementar Estadual nº 025/98 e em outras leis, são atribuições dos Promotores de 
Justiça, exceto: 
 
a) impetrar mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante o 
Tribunal de Justiça. 
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b) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições previstas na 
Lei Orgânica do Ministério Público da União e outras estabelecidas na legislação eleitoral e 
partidária. 
c) oficiar perante a Justiça do Trabalho nas comarcas em que houver Varas do Trabalho. 
d) solicitar o auxílio de serviços médicos, educacionais e assistenciais públicos ou 
conveniados. 
e) requisitar a cartórios, repartições ou autoridade competente certidões, exames e 
esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções. 
 
 

QUESTÃO 46 
 
De acordo com o artigo 15 da Lei Complementar Estadual nº 025, de 06 de julho de 1998 
(institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás e dá outras providências), 
compete ao Procurador-Geral de Justiça, exceto: 
 
a) indicar novos candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, por meio de lista 
tríplice, a ser encaminhada ao Colégio de Procuradores de Justiça, para subsequente 
escolha pelo Governador do Estado. 
b) proferir voto de qualidade nos órgãos colegiados da administração superior, salvo em 
matéria disciplinar, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao membro do Ministério 
Público. 
c) designar, mediante escolha do Conselho Superior do Ministério Público, os membros da 
Comissão de Concurso e seus substitutos. 
d) determinar, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços e sempre que o 
interesse público o exigir, a investigação sumária de fatos típicos. 
e) decidir processo administrativo disciplinar, na forma desta Lei, contra membro do 
Ministério Público, aplicando as sanções disciplinares cabíveis. 
 
 

QUESTÃO 47 
 
São órgãos auxiliares do Ministério Público, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 
025, de 06 de julho de 1998: 
 
I – os Centros de Apoio Operacional; 
II – os Órgãos de Apoio Técnico, Administrativo e de Assessoramento; 
III – a Comissão de Concurso; 
IV – a Escola Superior do Ministério Público; 
V – os Estagiários. 
 
 
a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva V está incorreta. 
d) Todas as assertivas estão incorretas. 
e) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 48 
 
Não é pena disciplinar ao funcionário público, nos termos da Lei Estadual nº 10.460/1988 
(dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás): 
 
a) a suspensão; 
b) a repreensão; 
c) a multa; 
d) a detenção disciplinar; 
e) a cassação de aposentadoria. 
 
 
QUESTÃO 49 
 
Assinale a alternativa incorreta. Nos termos do art. 303 do Estatuto dos Servidores Civis do 
Estado de Goiás, constitui transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido: 
 
a) deixar de pagar, com regularidade, as pensões a que esteja obrigado em virtude de 
decisão judicial; 
b) utilizar-se do anonimato para qualquer fim; 
c) dar-se ao vício de embriaguez pelo álcool ou por substâncias de efeitos análogos, salvo 
se fora da repartição pública; 
d) participar da gerência ou da administração de empresa industrial ou comercial, exceto 
as de caráter cultural ou educacional; 
e) promover manifestação de desapreço ou apreço no recinto da repartição. 
 
 
QUESTÃO 50 
 
De acordo com a Lei nº 14.810, de 1º de julho de 2004 (institui o Plano de Carreira dos 
Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, introduz alterações na Lei n. 13.162, 
de 5 de novembro de 1997 e dá outras providências), é incorreto afirmar: 
 
a) É vedada a designação, a qualquer título, para cargos em comissão ou funções 
gratificadas da administração do Ministério Público do Estado de Goiás, de cônjuge ou 
companheiro e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, de Promotores e 
Procuradores de Justiça em atividade ou aposentados há menos de 5 (cinco) anos; 
b) Ao servidor do Ministério Público do Estado de Goiás é vedado manter, sob sua chefia 
imediata, cônjuge, companheiro, ou parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau; 
c) A progressão funcional do servidor possui os seguintes critérios específicos: independe 
de vagas; o servidor tem que atingir o quantitativo mínimo de pontos estabelecidos para os 
fatores de avaliação do servidor; e estar enquadrado na referência atual por um período 
mínimo de 02 (dois) anos; 
d) A antiguidade é um dos fatores a serem avaliados ao desenvolvimento dos servidores, 
nas carreiras dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Goiás, sendo 
computado o afastamento em virtude de tempo de serviço em outros órgãos ou entidades 
do serviço público; 
e) O servidor afastado para exercer cargo em entidade sindical concorrerá à promoção e 
progressão somente pelo critério de antiguidade. 
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PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
 

   Cada questão da Prova Discursiva deverá ser respondida com extensão mínima de 5 (cinco) 

linhas e máxima de 15 (quinze) linhas. Será atribuído 1 (um) ponto para cada questão da 

prova discursiva, nos termos dos itens 9.2 e 9.3 do edital do concurso. 

 
 
 
1) Discorra sobre as funções institucionais do Ministério Público previstas no artigo 129 da 
Constituição Federal, alusivas à ação penal pública; promoção de inquérito civil e ação civil 
pública e controle da atividade policial. 
 
 
 
2) Elabore um ofício à Coordenação das Promotorias de Morrinhos solicitando material de 
expediente, justificando a necessidade extraordinária do pedido com esclarecimento sobre 
o fim do estoque. 
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REDAÇÃO 
 

         O texto da redação deverá ter extensão mínima de 15 (quinze) linhas e máxima de 30 
(trinta) linhas. Serão atribuídos 3 (três) pontos para a redação, nos termos dos itens 10.2 e 
10.3 do edital do concurso. 

 
 
          A partir da leitura dos textos abaixo, discorra sobre a violência doméstica e familiar 
nos dias atuais, destacando os avanços da legislação brasileira e das políticas públicas 
sobre o tema. 
 
“Maria da Penha Maia Fernandes, brasileira, natural do Ceará, farmacêutica, mãe de três 
filhas, era casada com Marco Antônio Heredia Viveros, colombiano, economista. No ano de 
1983, o marido tentou matá-la por duas vezes. Na primeira oportunidade, disparou uma 
arma de fogo nas costas de sua esposa, simulando um assalto, o que a deixou paraplégica. 
Na segunda vez, o marido tentou assassiná-la por eletrocussão e afogamento durante o 
banho, quando sua mulher retornara do hospital em que ficara internada por quatro meses. 
Após essas tentativas de homicídio, Maria da Penha obteve uma ordem judicial para que 
pudesse sair de sua casa com a guarda de suas filhas. O processo criminal pela tentativa 
de homicídio tramitou de forma demorada no Poder Judiciário do Ceará, o que levou Maria 
da Penha a buscar apoio internacional contra a violência de gênero no Brasil. 
Nesse sentido, a partir do julgamento do caso n° 12.051 na Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da OEA, o Brasil foi condenado por não dispor de mecanismos 
suficientes e eficientes para proibir a prática de violência doméstica contra mulher, sendo 
acusado de negligência, omissão e tolerância. 
Além disso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou a finalização do 
processo penal do agressor de Maria da Penha, a realização de investigações sobre as 
irregularidades e os atrasos no processo, a reparação simbólica e material à vítima pela 
falha do Estado em oferecer um recurso adequado para a vítima e, por fim, mas não 
menos importante, a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, punição e 
erradicação da violência contra a mulher.” (Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Maria_da_Penha, acesso em 21.01.2019) 
 

“A agressão física foi o principal fator responsável pela morte de mulheres por causas 
ligadas à violência. Estudo do Ministério da Saúde com base em registros de óbitos e 
atendimentos de saúde na rede pública mostra que de um total de 6.393 mortes 
registradas entre 2011 e 2016, em 4.930 (77%) houve agressão. Em 1.417 desses casos 
foi empregada força corporal do agressor ou espancamento. Em 28,5% do total de casos 
registrados, as mulheres já tinham sofrido atos de violência no mínimo uma vez antes da 
morte. A residência da vítima foi o principal local de ocorrência e há registro do uso de 
álcool pelo agressor em 33% dos casos. Nas mulheres adultas (30 a 59 anos), o 
espancamento (19,4% dos casos) e agressões com objetos perfurocortantes (15,1%) 
foram os principais meios de violência. O uso de arma de fogo foi o principal meio de 
agressão em 25,8% das agressões contra adolescentes (10 a 19 anos) e 21,1% contra 
jovens (20 a 29 anos).”(Fonte: https://veja.abril.com.br/brasil/77-das-mortes-violentas-de-
mulheres-envolveram-agressao-fisica/acesso em 21.01.2019) 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Maria_da_Penha
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/violencia-domestica/
https://veja.abril.com.br/brasil/77-das-mortes-violentas-de-mulheres-envolveram-agressao-fisica/acesso
https://veja.abril.com.br/brasil/77-das-mortes-violentas-de-mulheres-envolveram-agressao-fisica/acesso
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