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Prova Objetiva de Conhecimento Básico e
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CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES GERAIS
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG,
CNH etc.).
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da
etiqueta da banca e da Folha de Respostas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das
das questões e a paginação estão
corretas. Verifique também, se contém 100 (cem) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas
cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
Você dispõe de 4h30min (quatro horas e trinta minutos) para fazer esta prova.
prov Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das
questões objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 3h
(três horas) do seu início.
Na Folha de Respostas,
Resposta confira seu nome, número do seu documento de identificação e cargo
escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas.
Preencha a Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de
Respostas,, preencha
preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme
modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas:
dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente
totalment ou que não tenha
sido transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se
considerando
apenas o
conteúdo da Folha de Respostas.
Respostas
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos à todos os
candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões,
Questões juntamente com a Folha
de Respostas e assine a Lista de Presença.
Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 03 (três) últimos candidatos somente
poderão ausentar-se
ausentar do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Alagoas, 29 de janeiro de 2012.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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CONHECIMENTO BÁSICO
Português
1.

De acordo com as regras de regência verbal, estão corretas
as frases:
I. Morar na capital implica em fazer muita economia.

II. Prefiro livros de drama aos de ficção científica.
III. Os atiradores visaram ao alvo do alto de um edifício.
IV. O funcionário da repartição
documentação para o concurso.

recusou
recusou-se

a

visar

A)

II, IV e V.

B)

II e IV, apenas.

C)

I, IV e V.

D)

I e III, apenas.

E)

I, III e V.

(ANDRADE, Carlos Drummond. Auto-retrato
Auto
e outras crônicas. RJ:
Record, 1989)

2.

Dadas as afirmações seguintes sobre o texto,
I. No primeiro parágrafo, os sinais tranquilizadores dados pelo
bombeiro reconfortaram a menina, convencendo-a
convencendo de que
sua mãe não estaria morta.

II. O uso repetido da conjunção “e”
“e no início das orações do
primeiro parágrafo pode ser considerado um recurso
expressivo que reforça a situação desoladora da criança.

As questões de 2 a 4 referem-se
se à crônica abaixo,
abaixo de Carlos
Drummond de Andrade.
INCÊNDIO
Vi a menina procurar pela mãe, na multidão em frente ao
edifício que pegara fogo, e ninguém dizer-lhe
lhe onde estava ela. E
a menina sabia que a mãe morrera; sabia de vaga notícia, de
obscura ciência, como essas coisas se sabem sem necessidade
de testemunho. Ela passeava entre populares e fotógrafos o seu
rostinho contraído, sua vozinha de choro, sua
su escassez de
palavras. E quando apareceu um bombeiro para dizer-lhe
dizer
que a
pessoa morta não devia ser sua mãe, todos os sinais
tranquilizadores que ele dava eram precisamente sinais
confirmativos da perda. E a menina era apenas uma dor humilde,
entre outrass que latejavam naquele momento em meio à
confusão das providências para apagar as chamas e salvar as
vidas.
Vi a moça dependurar-se
se à corda, lá no alto, sua saia abrirabrir
se como uma flor redonda, parece mulher ensaiando voo, os
cabelos são louros, a moça vem
m devagar e difícil, os braços
tensos afrouxam, ela tomba no vazio. De repente não é mais
nada senão uma forma chata sobre a marquise. Raro é ver a
morte operar assim à plena luz, sem disfarce nem preparativo de
anos e anos. A morte dando demonstração. E a morte estava
solta no vão entre dois edifícios, um que se queimava, outro que
assumia o papel de porto de salvação. A vida por uma corda,
fora do circo, no coração do cotidiano. Uma corda que não chega
a rebentar, não é preciso, as mãos da moça é que cederam.
cede
Vi... Não vi nada disso no local, mas em casa, em preto e
branco, repetido pelo televisor que captou a morte, a dor da
menina, o material da tragédia no momento em que ela se fazia.
A documentação hoje em dia não acompanha a vida de perto:
confunde-se com a vida, e, o que é terrível, nos obriga a todos a
ser espectadores de dramas que não podemos remediar, mas
cujos horrores temos de contemplar de cara. A menos que
desliguemos o aparelho, como o avestruz se recolhe às penas,
assistimos de palanque ao incêndio,
ncêndio, à inundação, ao terremoto.
Desses homens e mulheres sacrificados no último incêndio
pode dizer-se
se que morreram antes da hora, não de sua própria
morte, mas de outra improvisada e injusta. Arde uma casa e as
chamas não matam ninguém. O que mata é a fuga ao incêndio, é
a impossibilidade de fugir a ele, nesses edifícios onde tudo foi
Técnico do Ministério Público

previsto menos o resguardo da vida de seus moradores. É o
despreparo, a omissão, o que-nem
nem-me-importa com o que possa
acontecer, porque na maioria dos casos não acontece nada, os
incêndios não são diários e metódicos. Vivemos sob o signo da
ameaça, e com ele nos habituamos de tal modo que nem o
sentimos. Todos esses edifícios, amontoados, colados, como um
rebanho denso, toda essa gente dormindo ou trabalhando em
seus milhares
res de escaninhos no ar, sem garantia a não ser o
acaso, previsão, sem consciência do perigo, até que um dia a
moça loura se agarra desesperadamente a uma corda e depois
arria como um balão tascado... É de arrepiar.

a

V. Os bombeiros assistiram os desabrigados pela enchente.
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III. No terceiro parágrafo, é possível inferir que, para o narrador
da crônica, é preferível assistir a um acontecimento pela
televisão a vê-lo
lo ao vivo no local em que ele ocorre.
IV. Por meio da frase “as mãos da moça é que cederam”,
explicitada no final do segundo parágrafo, pode-se
pode
compreender que a morte da moça se deu, não pela
fragilidade da corda, mas por ela ter afrouxado suas
sua mãos,
soltando-as
as da referida corda.
verifica-se que são verdadeiras
A)

II e IV, apenas.

B)

II, apenas.

C)

IV, apenas.

D)

I e III, apenas.

E)

I, apenas.

3.

O uso de “cujos” em “A documentação hoje em dia não
acompanha a vida de perto: confunde-se
confunde
com a vida, e, o
que é terrível, nos obriga a todos a ser espectadores de
dramas que não podemos remediar, mas cujos horrores
temos de contemplar de cara”, no penúltimo parágrafo do
texto de Drummond, refere-se
refere

A)

à documentação.

B)

à vida.

C)

a espectadores de dramas que não podemos remediar.

D)

a dramas que não podemos remediar.

E)

a espectadores.

4.

O uso dos dois pontos em “A documentação hoje em dia
não acompanha a vida de perto: confunde-se
confunde
com a vida”
tem função similar na seguinte oração:

A)

O governador declarou à imprensa: “na minha gestão,
gest
não
haverá aumento no salário dos professores”.

B)

Depois de pensar muito, ele assentiu: “irei ao médico”.

C)

O senador fez duas ameaças: denunciar o ministro e romper
com o partido.

D)

Para sobreviver aos desafios do mundo moderno, são
necessárias duas atitudes:
s: coragem e coragem.

E)

Após vinte anos, o marido não desiste: acha que encontrará
sua esposa.
1
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As questões 5 e 6 referem-se
se ao texto abaixo, de autoria de
Glauco Mattoso.

7.

Nos quadrinhos de Bill Watterson, Calvin apresenta uma
personalidade irreverente. Essa característica leva o leitor a
reconhecer o humor presente na passagem do terceiro para
o quarto quadrinho.. Dessa forma, sobre a fala do último
ú
quadrinho (“Significa que eu tenho assistido os canais
errados”), pode-se
se inferir que

A)

os canais a que Calvin tem assistido são aqueles em que
aparecem os numerosos assassinatos referidos no jornal.

B)

Calvin não sabe sintonizar os canais de sua televisão.

C)

Calvin demonstra perplexidade diante da afirmação do
jornal, concluindo
uindo que ele deve parar de assistir aos canais
que veiculam muitos assassinatos.

D)

Calvin acha a afirmação do jornal perturbadora, pois
percebe que não tem assistido a canais em que se veiculam
numerosos assassinatos.

E)

Calvin acha a afirmação do jornal perturbadora,
pertu
pois não se
conforma com o fato de crianças assistirem a canais em que
se veiculam assassinatos.

8.

No terceiro quadrinho, o uso do pronome anafórico “isso”
refere-se

A)

à afirmação lida no jornal de que a maioria das crianças com
seis anos de idade assiste
iste a um milhão de assassinatos na
televisão.

B)

à afirmação lida no jornal de que, em sua maioria, crianças,
ao atingirem seis anos de idade, já viram um milhão de
assassinatos na televisão.

C)

à expressão “a maioria das crianças já viu um milhão de
assassinatos na televisão”.

D)

ao fato de muitas crianças, aos seis anos de idade,
assistirem à televisão.

E)

à expressão “um milhão de assassinatos na televisão”.

9.

Ainda que, no Brasil, haja uma forte tendência ao emprego
do verbo assistir (no sentido de “ver” ou
o “presenciar”) como
transitivo direto, de acordo com a norma-padrão
norma
da língua
portuguesa, nessa acepção, o verbo assistir é transitivo
indireto. Em relação à norma culta, sobre o quarto quadrinho
da tira de Bill Watterson, pode-se
pode
afirmar que

A)

a regência do
o verbo “assistir” está adequada; além disso, no
quadrinho, esse verbo apresenta o mesmo sentido que em
“Quem assiste em alagoas é alagoano”.

B)

a regência do verbo “assistir” está inadequada, pois “assistir”
no sentido de “presenciar, ver” não exige preposição.
preposi

C)

a regência do verbo “assistir” está inadequada; além disso,
no quadrinho, esse verbo apresenta
apr
o mesmo sentido que
em “O estudante de medicina tem assistido o enfermo
diariamente”.

D)

a regência do verbo “assistir” está adequada, pois esse
verbo no sentido
do de “presenciar, ver” não exige preposição.

E)

a regência do verbo “assistir” está inadequada, pois deveria
ser empregada da mesma forma que em “A população tem,
sistematicamente, assistido às peças de teatro apresentadas
em praças públicas”.

O EUTANAZISTA
Não podendo eliminar
o resto da humanidade,
suicidou-se.
(FREIRE, M. Os cem menores contos brasileiros do século. Cotia, SP:
Ateliê Editorial, 2004)

5.

Dadas as afirmações seguintes sobre o texto,
I. A expressão “o resto da humanidade” refere-se
refere
às pessoas
que “restaram” da guerra, isto é, aos sobreviventes da
guerra.

II. O neologismo presente no título permite relacionar o ato de
suicídio do protagonista à eutanásia.
III. O suicídio do protagonista refere-se,
se, possivelmente, à sua
frustração de não poder salvar a humanidade sobrevivente.
IV. A história é narrada em terceira pessoa, o que demonstra
demonst
que o narrador é uma personagem do enredo.
verifica-se que são verdadeiras
A)

II e IV, apenas.

B)

II, apenas.

C)

IV, apenas.

D)

I e III, apenas.

E)

I, apenas.

6.

Em qual das opções abaixo, o conectivo utilizado mais se
ajusta ao desdobramento da oração subordinada reduzida
reduzi
de gerúndio no microconto de Glauco Mattoso?

A)

Suicidou-se,
se, já que não pode eliminar o resto da
humanidade.

B)

Antes que pudesse eliminar o resto da humanidade,
suicidou-se.

C)

Não pode eliminar o resto da humanidade, no entanto
suicidou-se.

D)

Suicidou-se, não
humanidade.

E)

Para que não pudesse eliminar o resto da humanidade,
suicidou-se.

pode,
de,

pois,

eliminar

o

resto

da

As questões de 7 a 9 referem-se à tira abaixo.
DIZ AQUI QUE AOS
6 ANOS DE IDADE...

... A MAIORIA DAS
CRIANÇAS JÁ VIU UM
MILHÃO DE
ASSASSINATOS NA
TELEVISÃO

EU ACHO
ISSO MUITO
PERTURBADOR!

SIGNIFICA QUE EU
TENHO ASSISTIDO OS
CANAIS ERRADOS.

(WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo: e foi assim que tudo começou. SP:
Conrad Editora, 2007)
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As questões 10 e 11 referem-se
se à charge abaixo.
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As questões 13 e 14 referem-se
se ao texto abaixo.
Rio 2016: um jogo (olímpico?) de cartas marcadas

E SE NOS TIRAREM
AQUI DA VILA, PRA CONSTRUIR
O ESTÁDIO DA COPA,
NÓS VAMOS PRA ONDE?

VAMOS PRA
ESCANTEIO!

(http://goncalodecarvalho.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
http://goncalodecarvalho.blogspot.com/2011_01_01_archive.html)

10. Sobre a charge, não se pode afirmar que
A)

o termo “escanteio” pode ser associado no diálogo a um
método para reiniciar uma nova partida no jogo da vida.

B)

é uma alusão a uma possível situação social
socia vulnerável que
decorrerá da desapropriação de favelas para a construção
de estádios para a Copa.

C)

o uso da partícula “se”, na charge, tem a mesma função
sintática que em “Se nós pudéssemos optar, não teríamos
deixado que a copa de 2014 acontecesse no Brasil”.
Br

D)

há um sentido figurado na fala “vamos pra escanteio”.

E)

a partícula “se” é uma conjunção subordinativa condicional.

11. Assinale a opção em que a partícula “se” tem a mesma
função que a empregada na charge.
A)

Os moradores da Vila do Jaraguá não se satisfizeram
satisfiz
com a
proposta das novas instalações.

B)

A mãe se fez presente, então tudo terminou em paz.

C)

O caso será solucionado se a comunidade organizar uma
mobilização.

D)

Ninguém sabia se estavam feridos.

E)

Morre-se de fome no interior do país.

A questão 12 refere-se
se ao seguinte excerto do texto
jornalístico intitulado “Educação não comove ninguém”,
publicado no jornal Gazeta de Alagoas,, em 7 de agosto de
2011.
“Quantas vezes, apenas nos últimos anos (ou
nos últimos meses), não se noticiou a situação
de alguma escola
scola a ser fechada, por falta de
condições estruturais para funcionar?”
12. Em qual das opções a colocação pronominal segue, de
acordo com a norma-padrão
padrão da língua portuguesa, o mesmo
caso da colocação
locação do pronome “se” no fragmento acima?
A)

Por se considerarem infalíveis, caíram no ridículo.

B)

Poucos se negam a viver comodamente.

C)

Tínhamos a impressão de
e que nos negavam a entrevista.

D)

Quem nunca se arriscou a escrever versos de amor?

E)

Espero que me envies o email antes da festa.
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[...] Grandes projetos com forte apelo simbólico (grandes
museus, por exemplo), megaeventos esportivos, exposições
internacionais comparecem com uma monótona regularidade em
estratégias que, por seu lado, não cansam de proclamar sua
originalidade e criatividade. No entanto, sem dúvida, trata-se
trata
de
negócio, e não de arte, quando se constroem novos e
majestosos museus; assim
ssim como se trata de negócio, e não de
esporte, quando se organizam Jogos Olímpicos.
A retórica olímpica não consegue mais esconder a essência
da operação. Como compensação às cidades que se prestam a
investir bilhões para quinze dias de glória, promete agora
a
o
chamado “legado”. Em troca do negócio, dizem-nos,
dizem
vamos
cuidar do meio ambiente, dos transportes, da questão social etc.
Nem Atlanta, nem Pequim, nem Atenas sugerem que essa nova
retórica tenha qualquer sentido. Em Montreal, o legado é a
enorme dívida.
da. Isso para não falar dos Jogos Panamericanos de
2007, aqui mesmo, entre nós, cujo maior legado são elefantes
brancos e uma fatura engordada a golpes de aditivos aos
contratos.
Quanto custarão os Jogos Olímpicos? Eis algo que
ninguém arrisca dizer, nem mesmo
m
o Comitê Olímpico
Internacional, que, por via das dúvidas, cobra dos governos
nacionais o compromisso de cobrirem todas as eventuais perdas.
Assim, um cheque em branco é passado a autoridades locais e a
grupos empresariais estrategicamente situados nos
no centros
decisórios que determinarão as empreiteiras a serem
contratadas, os terrenos a serem adquiridos, os consultores a
serem recrutados [...].
Sabemos desde já quem serão os ganhadores: as grandes
empreiteiras, os grandes proprietários de terras da Barra
Ba
da
Tijuca. Enquanto isso, os perdedores também já são conhecidos
e permanecerão desprovidos de transporte naquelas áreas onde
reside a imensa maioria da população de nossa cidade.
O legado, já sabemos de antemão: uma vez mais a
socialização dos custos e a privatização dos benefícios. E uma
cidade ainda mais desigual e injusta.
(VAINER, Carlos. Jornal dos economistas. Dezembro de 2009.
Adaptado)

13. Segundo o texto, uma das consequências
empreendimento dos Jogos Olímpicos é

do

A)

o investimento de bilhões de reais
re
na cidade que sediar o
evento.

B)

o benefício social advindo de investimentos no meio
ambiente.

C)

o endividamento de alguns proprietários de terras cujos
terrenos
serão
desapropriados
pelas
autoridades
governamentais.

D)

o benefício econômico de alguns grupos do setor privado,
em especial, aqueles que se situam nos centros decisórios.

E)

a dívida contraída por empreiteiras contratadas por grupos
empresariais.
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14. Dadas as proposições seguintes sobre o texto,
I. Grandes projetos de megaeventos prometem legados que,
de acordo com o texto, são promissores para o
desenvolvimento urbano.
II. Usualmente, a essência da operação dos megaeventos
esportivos é a de investir nas cidades;
cidades no entanto as
administrações locais não sabem gerir de forma satisfatória
tais investimentos.
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17. De acordo com a norma-padrão
norma
da língua portuguesa,
identifique quais os números entre parênteses podem
ocupar uma vírgula no seguinte
seg
texto de autoria de Millôr
Fernandes, intitulado “Contracheque”:
“Contrach
“De repente (1) viu-se
(2) cheio de dinheiro. A empresa (3) por engano (4) em vez
do ordenado (5) lhe pagou os descontos”.
A)

1 – 4 – 5.

B)

1 – 3 – 4.

III. De acordo com o texto, os investimentos nos Jogos
Panamericanos de 2007 deixaram inúmeros legados ao
Brasil.

C)

1 – 3 – 4 – 5.

D)

1 – 2 – 3 – 5.

IV. Os legados prometidos pela retórica olímpica, segundo
Vainer, não são confiáveis, pois historicamente têm gerado
déficit econômico nos orçamentos das cidades que sediam
megaeventos esportivos.

E)

2 – 3 – 5.

verifica-se que está(ão) correta(s)
A)

II, III e IV, apenas.

B)

II e III, apenas.

C)

I, II e III, apenas.

D)

I, II, III e IV.

E)

IV, apenas.

15. Considere a frase: “Diante de tamanha corrupção, a
conclusão ____ que se chega é a de que
ue não se pode ficar
____ espera de uma atitude ética dos políticos nas ações
governamentais. É preciso dizer adeus ____ ilusão de que
haverá autoridades justas no país”. Em norma padrão da
língua portuguesa, tendo como base o uso ou não do acento
indicativo
vo da crase, as lacunas devem ser preenchidas,
correta e respectivamente com:
A)

à – a – à.

B)

à – a – a.

C)

a – à – à.

D)

à – à – à.

E)

a – a – a.

A questão 16 refere-se
se ao seguinte texto, de Clarice
Lispector, intitulado “Escrever, prolongar o tempo”.
“Não posso escrever enquanto estou ansiosa ou espero
soluções porque em tais períodos faço tudo para que as
horas passem; e escrever é prolongar o tempo, é dividi-lo
dividi em
partículas de segundos, dando a cada uma delas uma vida
insubstituível.”
(LISPECTOR, Clarice. Para não esquecer: crônicas.
crônicas SP: Ática, 1984)

16. Sobre o texto acima, é possível afirmar que
A)

não há a possibilidade de escrever quando se está à espera
de soluções porque, nessas circunstâncias, há muito
m
o que
fazer.

B)

a escrita divide o tempo em partículas porque os segundos
são insubstituíveis.

C)

as partículas de segundos ganham vida quando se escreve
em períodos de ansiedade.

D)

a narradora não gosta de escrever quando está ansiosa,
porque, nessa situação,, ela perde a noção das horas.

E)

a escrita, para a narradora, pode redimensionar
nsionar o tempo, a
medida que dá ao instante algo vital.
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Com base na compreensão global do texto e de elementos
da composição textual, responda as questões de 18 a 20.
As raízes do caráter nacional
Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na
reação ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra
de desprezo e recusa.
Aparentemente, quase todos os seres humanos
apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação
em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem estar,
pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um
passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de
nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso
ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos
entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um
papel fundamental,, pois os homens geralmente são incapazes de
utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela
aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as
sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além
disso, o local em que nascemos e crescemos,
cre
a paisagem que
conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e
amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.
No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa
desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos
os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua.
Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente
da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o
estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a
afastar os malefícios
ícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar
de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por
algum tempo, até que delas se afastassem os demônios
estranhos, acaso encontrados pelo caminho.
E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade.
verd
Frequentemente sonhamos com um país distante, a terra
prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos
que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de
ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio:
“ninguém é profeta em sua terra” traduz precisamente essa ideia
de que não podemos compreender integralmente quem está
muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são
atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo
menos durante algum tempo, mais belo e atraente
atrae
do que o
velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a
nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.
(LEITE, D. M. In.: O caráter nacional brasileiro. 3. ed. São Paulo:
Pioneira, 1976. p. 11.)
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18. De acordo com o texto, é legítimo afirmar:
A)

O provérbio “ninguém é profeta em sua terra” traduz a ideia
id
de que podemos compreender integralmente quem está
muito próximo de nós.

B)

A presença de um interlocutor falante da mesma língua faz
com que a interação linguística proporcione um sentimento
sentiment
de segurança e bem-estar.

C)

A fisionomia, os gestos e a adoração a deuses diferentes
dos nossos fazem dos estrangeiros seres atraentes e
provocantes.

D)

A reação aos grupos estranhos
tranhos é marcada por uma
ambiguidade:
idade: a admiração e aceitação e segurança e bembem
estar.

E)

A linguagem desempenha um papel fundamental no
processo interativo com estrangeiros, pois podemos exprimir
todas as sutilezas do pensamento em mais de uma língua.

29 – JAN – 2012

Tomando por base os elementos
lementos constitutivos do texto,
texto sua
compreensão e análise, responda as questões de 22 a 25.
“Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas
manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro,
estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco,
mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a
viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam
uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através
dos galhos pelados da catinga
atinga rala.
Arrastaram-se
se para lá, devagar, sinhá Vitória com o filho
mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça,
Fabiano sombrio, cambaio, o aio a tiracolo, a cuia pendurada
numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no
ombro.
ro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.
Os juazeiros aproximaram-se,
aproximaram
recuaram, sumiram-se. O
menino mais velho pôs-se
se a chorar, sentou-se
sentou
no chão.
– Anda, condenado do diabo, gritou-lhe
gritou
o pai.
Não obtendo resultado, fustigou-o
fustigou com a bainha da faca de
ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou,
deitou-se, fechou os olhos [...].

19. Qual a função da linguagem
inguagem predominante no texto?
texto
A)

Apelativa.

B)

Metalinguística.

C)

Fática.

D)

Emotiva.

E)

Referencial.

A catinga estendia-se,
se, de um vermelho indeciso salpicado
de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus
fazia círculos altos em redor de bichos moribundos.
– Anda, excomungado.

20. No fragmento retirado do texto:: “Ele não se veste como nós,
a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora
nossos deuses.”, temos.
A)

um
m período composto por subordinação, cuja subordinada é
uma substantiva completiva nominal.

B)

um
m período composto por coordenação com três orações
assindéticas.

C)

um
m período composto por coordenação e subordinação, com
duas orações coordenadas aditivas e uma subordinada
substantiva subjetiva.

D)

E)

um
m período composto por coordenação e subordinação, com
duas
as orações assindéticas e uma subordinada adjetiva
restritiva.
um
m período composto
sindéticas aditivas.

por

coordenação

com

O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo.
matá
Tinha
o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua
desgraça. A seca aparecia-lhe
lhe como um fato necessário – e a
obstinação da criança irritava-o.
irritava
Certamente esse obstáculo
miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro
precisava chegar, não sabia onde.
Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos,
fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada
que escaldava os pés.”
(Graciliano Ramos. Vidas Secas.)

22. No tocante aos elementos que compõem o texto narrativo, é
legítimo afirmar:
A)

O narrador onisciente apresenta uma visão panorâmica do
espaço narrativo, limitando-se
limitando
a uma descrição exterior e
rigorosamente objetual, dando foco
foc a uma personagem em
detrimento das demais, obstruindo, assim, a perspectiva
narrativa.

B)

O narrador apresenta o espaço como uma mera descrição
de construção de ambientação das personagens, sem
focalizar internamente uma personagem na perspectiva
narrativa.

C)

O narradorr dá um exemplo eloquente
eloqu
da importância de um
espaço bem construído para o resultado estético de um
texto narrativo, pois precisa fazer com que os leitores
percebam a influência que tem o espaço na determinação
do destino das personagens.

D)

O narrador
ador apresenta uma caracterização exaustiva do
espaço narrativo, prejudicando o desenvolvimento do
enredo, das personagens e da própria narrativa, deixando a
história “desinteressante”.

E)

O narrador com a caracterização do espaço na narrativa
apresenta as incidências
cidências semânticas que o caracterizam,
não integrando, em primeira instância, os componentes
físicos que servem de cenário ao desenrolar da ação.

frases

21. Marque a opção cujas frases apresentam
esentam pronomes
demonstrativos.
I. A mulher cujo filho ganhou na loteria foi morar no exterior.
II. São inconsequentes
entes os que agem dessa forma.
III. Ele já sabia que tais notícias viriam à tona após sua
renúncia.
IV. O garoto chegou a sua casa cansado.
V. Nesta tarde, teremos a confraternização da empresa.
A)

II, III e V.

B)

I e IV, apenas.

C)

III e V, apenas.

D)

I e V, apenas.

E)

II, III e IV.

Técnico do Ministério Público
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23. No texto, os vocábulos “escanchado” e “cambaio” podem ser
substituídos sem prejuízo na construção de efeito de sentido
pelos equivalentes:
A)

atado aos quadris e trôpego.

B)

de
e pernas abertas à maneira de quem monta a cavalo e
bêbado.

C)

dentro
entro de uma bolsa amarrada à cintura e de pernas tortas.

D)

de
e pernas abertas à maneira de quem monta a cavalo e de
pernas tortas.

E)

pendurado a tiracolo e bêbado.

24. No excerto do texto “Arrastaram-se
se para lá, devagar...”, o
termo em negrito, textualmente,
A)

é uma paráfrase,, pois apresenta o advérbio “lá” com o
mesmo conteúdo semântico de “a folhagem dos juazeiros”.

B)

é um caracterizador situacional, pois sinaliza a percepção
com que o objeto, na progressão textual, é visto.

C)

é um recurso de substituição gramatical, pois retoma
referencialmente “os juazeiros”.

D)

é um recurso de repetição lexical, pois marca a ênfase à
“folhagem dos juazeiros”.

E)

é um advérbio que serve para marcar o espaço na
perspectiva narrativa, focalizando a personagem Fabiano.

25. No excerto do texto: “Tinha o coração grosso, queria
responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca apareciaaparecia
lhe como um fato necessário – e a obstinação da criança
irritava-o.”, o uso do travessão se justifica
A)

para indicar o discurso direto.

B)

para indicar o início de uma enumeração.

C)

para
ara separar itens de enunciados enumerativos.

D)

para indicar uma interrupção
errupção de um pensamento ou ideia
ide do
autor.

E)

para
ara isolar um enunciado intercalado em outros enunciados.

Técnico do Ministério Público
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Raciocínio Lógico
26. Nenhum universitário é estudioso. Alguns estudiosos são
candidatos
os aprovados em concursos. Logo,
A)

nenhum
enhum candidato aprovado em concurso é estudioso.

B)

alguns universitários não são estudiosos.

C)

todo
odo universitário é estudioso e aprovado em concurso.

D)

alguns
lguns candidatos aprovados em concurso não são
universitários.

E)

todo universitário é estudioso.

27. Assinale a opção incorreta.
A)

A negação da proprosição “10 + 4 = 14” é a proposição dada
por: “10 + 4 > 14” ou “10 + 4 < 14”.

B)

A frase “Lúcia e Maria são atletas de Alagoas” é uma
proposição simples.

C)

A frase “Se estudo,
tudo, tiro nota máxima na prova” é uma
proposição condicional.

D)

A negação da proprosição “6 – 4 = 2” é a proposição “6 – 4 >
2”.

E)

A frase “A UFAL foi criada em 1961” é uma proposição
simples.

28. Uma balança industrial tem capacidade de pesar de uma
única vez 80 sacos de feijão ou 800 tabletes de sabão em
pedra. Se foram colocados na balança 64 sacos de feijão,
quantos tabletes de sabão ainda posso colocar na balança?
A)

280

B)

330

C)

320

D)

120

E)

340

29. Considere a proposição: Se um time de futebol de areia é do
interior, então, ele é desacreditado. Qual opção abaixo
define a sua proposição contrapositiva?
A)

Se ele é desacreditado, então o time de futebol de areia não
é do interior.

B)

Se o time de futebol de areia não é do interior, então ele não
é desacreditado.

C)

Se um time de futeboll de areia é do interior, então ele não é
desacreditado.

D)

Se ele não é desacreditado, então ele não é um time de
futebol de areia do interior.

E)

Se ele é desacreditado, então o time de futebol de areia é do
interior.

30. Considere a sucessão de valores da figura abaixo:
1

120

12

60

360

360

3

30

6

x

Qual opção corresponde ao valor x da tabela:
A)

2.

B)

9.

C)

1.

D)

60.

E)

36.

Técnico do Ministério Público
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Informática
Nas questões a seguir, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado
para pessoas destras e que expressões como clicar,
clicar clique simples e
clique duplo referem-se
se a cliques com o botão esquerdo do mouse.
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.
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35. Um usuário abre uma planilha do BrOffice Calc que
qu contém
das células A1 até A5 os respectivos dados: Janeiro/2012
(A1), Fevereiro/2012 (A2), Abril/2012 (A3), Maio/2012 (A4) e
Junho/2012 (A5). Logo, percebe que na sequência, está
faltando o mês de Março/2012 e resolve inserir uma linha
para corrigir a falta. Na tabela a seguir há passos que
podem ser seguidos para efetuar a ação por completo.

31. São exemplos de conexões de hardware de computador
para periféricos, exceto:
A)

USB (Universal Serial Bus).

B)

Firewire.

C)

Spyware.

D)

PS/2 (Personal System/2).

E)

Porta Serial (RS-232).

32. A memória RAM do computador é um tipo de memória
A)

flash,, ou seja, que não perde seus dados quando o
computador é desligado.

B)

ROM, ou seja, que perde seus dados quando o computador
é desligado.

C)

secundária, ou seja, que não perde seus dados quando o
computador é desligado.

D)

volátil, ou seja, que perde seus dados quando
uando o computador
é desligado.

E)

não volátil, ou seja, que não perde seus dados quando o
computador é desligado.

Passos

33. Assinale a proposição correta.

Ações

1

No menu rápido que se abre, escolha
escol Inserir... .

2

Clique com o botão direito do mouse na célula A3.

3

No menu rápido que se abre, escolha
escol Inserir linhas.

A)

No Impress, a tecla F5 é usada para iniciar a apresentação
de slides.

4

Clique com o botão direito do mouse na célula A2.

B)

No Writer, o comando Ctrl+N aplica o tipo de fonte Negrito.

5

C)

No Writer, os ajustes de formato de papel, margens, layout
de página entre outros, são acessados pelo caminho: Menu
Arquivo > Propriedades... .

Clique com o botão direito do mouse no indicador da
Linha 3.

6

Em Seleção, escolha Deslocar células para baixo e
clique no botão OK.

D)

No Calc, a Caixa de nome está localizada no menu
Ferramentas.

Para concretizar a ação de inserir essa linha, devemos seguir em
ordem os passos

E)

No Writer, o comando Ctrl+L abre a caixa de diálogo
Localizar e substituir.

A)

4, 3 e 6.

B)

2, 1 e 6.

C)

4 e 3.

D)

5 e 3.

E)

5, 1 e 6.

34. A imagem a seguir foi retirada de uma planilha
pla
do
BrOffice.org Calc e traz os respectivos valores: 45 na célula
A1, 3 na A2, 15 na A3 e 12 na célula A4. Podemos afirmar
que o resultado a ser mostrado na célula A5 que
corresponde a fórmula =A1*A2/A3+A4 será

36. Assinale a proposição correta.

A)

5.

B)

15.

C)

21.

D)

549.

E)

0.
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A)

Utilizando o comando Ctrl+A no Writer, temos acesso a
caixa de diálogo Abrir.

B)

No Impress, para inserir um novo slide, basta usar a
combinação de teclas Ctrl+M.

C)

O Calc do BrOffice.org, corresponde basicamente à
Calculadora do Windows.

D)

O Impress do BrOffice.org corresponde basicamente ao
Outlook Express da Microsoft.

E)

A partir do BrOffice.org Calc,
Calc podemos abrir um arquivo do
tipo .DOC.
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37. Indique
ue qual opção que contém todas as extensões de
arquivos utilizados no salvamento de documentos pelo
BrOffice.org Writer.
A)

.dot – .odt – .ppt

B)

.mp3 – .xls – .cdr

C)

.doc – .stw – .odt

D)

.txt – .ini – .sys

E)

.wma – .mp3 – .avi

29 – JAN – 2012

Fundamentos da Administração
Pública e Legislação Aplicada ao
MPE
41. De acordo com o Art. 85. § 2º da Lei nº 5.247, de 26 de julho
de 1991, o servidor não poderá permanecer em licença da
mesma espécie por período superior a 24 (vinte
(v
e quatro)
meses no caso de

38. No BrOffice.org Writer, para chegar até as configurações de
Tabulação, basta seguir o caminho

A)

licença para o serviço militar.
itar.

B)

licença
icença para a atividade política.

A)

Menu Ferramentas > Tabulação

C)

licença
icença para desempenho de mandato classista.

B)

Menu Ferramentas > Opções... > aba/guia Tabulação

D)

afastamento
fastamento do cônjuge ou companheiro.

C)

Menu Inserir > Marcador... > Tabulação...

E)

licença
icença para a capacitação profissional.

D)

Menu Formatar > Tabulação...

E)

Menu Formatar > Parágrafo...
.. > aba/guia Tabulação

39. As características a seguir
“Ferramenta para criação de apresentações multimídia,
capaz de salvar apresentações no formato OpenDocument ou
PPT, além de ser possível exportar para um arquivo PDF ou para
uma animação Flash, sem precisar de nenhum programa
adicional.”
referem-se ao
A)

Writer.

B)

Impress.

C)

Calc.

D)

Word.

E)

Excel.

40. Assinale a opção que contém um exemplo
exemp de software do
tipo firewall.
A)

PowerPoint

B)

Impress

C)

Comodo

D)

PhotoShop

E)

Acrobat Reader

42. Qual das opções abaixo consta do Art. 93 da Lei nº
8.666/93, que trata da penalidade para o caso de existir
impedimento, perturbação ou fraude na realização de
qualquer ato
to de procedimento licitatório?
A)

Detenção de 5 (cinco) meses a 3 (três) anos e multa.

B)

Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

C)

Detenção de 5 (cinco) meses a 2 (dois) anos e multa.

D)

Detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.

E)

Detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos e multa.

43. São deveres dos membros do Ministério Público, além de
outros previstos em lei, exceto:
A)

obedecer aos prazos processuais.

B)

assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente
a sua presença.

C)

indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos
processuais, elaborando relatório em sua manifestação final
ou recursal.

D)

manter ilibada conduta pública, uma vez que os atos
praticados
os na esfera particular não repercutem em sua vida
funcional.

E)

acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da
Administração Superior do Ministério Público.

44. Dentro do regime de concessões, o servidor público
estadual poderá se ausentar do serviço,
serviço sem prejuízo da
remuneração, em hipóteses previstas na Lei Estadual nº
5.247, de 26 de julho de 1991, Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Alagoas. Assinale a opção que
não condiz com a disciplina relativa a estas ausências.
ausências
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A)

Por 8 (oito) dias
ias consecutivos em razão de casamento.

B)

Por
or 8 (oito) dias consecutivos em razão do falecimento de
cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos,
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

C)

Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito
de se afastar por 5 (cinco) dias úteis.

D)

Por
or 1 (um) dia, a cada mês, para a doação de sangue.

E)

Por
or 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.
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45. O princípio que impõe ao administrador o dever
administrativo de manter plena transparência de seus
comportamentos
tamentos e que pode ser assegurado judicialmente
por meio do habeas data é nominado

48. Os inúmeros casos atuais de fraude colocam em
questionamento os mecanismos de controle interno da
administração pública. Das opções abaixo, qual a que não
corresponde aos objetivos
bjetivos dos controles internos?

A)

Princípio da moralidade.

A)

B)

Princípio da publicidade.

O aspecto da eficácia, verificando o produto, os programas e
os fins perseguidos.

C)

Princípio da eficiência.

B)

O aspecto da cultura de aceitar a discussão dos riscos e a
informação sobre potenciais danos.

C)

O aspecto da eficiência, que concerne aos meios
empregados, verificando os recursos
recurso utilizados para a
consecução dos objetivos da organização.

D)

Os aspectos eminentemente contábeis, formais e legais,
revisando e/ou verificando as operações.

E)

O julgamento da própria administração, disponibilizando e
tornando transparente uma prestação de contas
co
de
qualidade e os resultados.

D)

Princípio da impessoalidade.

E)

Princípio da motivação.

46. Assinale a opção que condiz com o disciplinamento
disciplin
legal
dos recursos administrativos fixado pela Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e
Contratos.
A)

B)

C)

Cabe recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, no caso de
indeferimento do
o pedido de inscrição em registro cadastral,
sua alteração ou cancelamento.
Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de
"carta convite",, o prazo estabelecido para a representação
será de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação da decisão
relacionada
acionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que
não caiba recurso hierárquico.
Cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias,
dias a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, no caso de
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária
ou de multa.

49. A Lei de Crimes dos Prefeitos
Prefei
(Decreto-Lei 201/67) prevê
A)

detenção
etenção (3 meses a 6 anos), perda de cargo e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 8
anos

B)

detenção
etenção (3 meses a 3 anos), perda de cargo
carg e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 5
anos.

C)

detenção
etenção (3 meses a 3 anos), perda de cargo e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 8
anos.

D)

Cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias
dias, a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, no caso de
habilitação ou inabilitação do licitante.

D)

detenção
etenção (3 meses a 3 anos), perda de cargo e inabilitação
inabilit
para exercício de função, cargo ou emprego público por 3
anos.

E)

representação, no prazo de 8 (oito) dias úteis,
úteis da intimação
da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do
contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

E)

detenção
etenção (3 meses a 6 anos), perda de cargo e inabilitação
para exercício de função, cargo ou emprego público por 5
anos.

47. Qual das opções abaixo não consta do Art. 87 da Lei nº
8.666/93, que trata das sanções aplicadas pela
Administração pela inexecução total ou
u parcial do contrato,
garantida a prévia defesa?

50. Assinale a opção que não se encontra dentro do rol de
funções constitucionais e legais de que é incumbido o
Ministério Público, na forma da Lei Complementar Estadual
nºº 15, de 22 de novembro de 1996.

A)

Advertência.

A)

B)

Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 3 (três) anos.

Deliberar
eliberar sobre a participação em organismos estatais de
defesa do meio ambiente, neste compreendido o do
trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e
outros afetos à sua área de atuação.

C)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
co a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos
juízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

B)

Exercer
xercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos
que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas
portadoras de deficiência.

C)

Ingressar
ngressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os
gestores do dinheiro público condenados por conselhos
profissionais.

D)

Propor
ropor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou municipais, em face da
Constituição Estadual.

E)

Manifestar-se
se nos processos em que sua presença
p
seja
obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível a
intervenção, para assegurar o exercício de suas funções
institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição
em que se encontrem os processos.

D)

E)

Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos.
Multa, na forma prevista no
o instrumento convocatório ou no
contrato.

Técnico do Ministério Público
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
51. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária a cargo do
Congresso Nacional é exercida com auxílio do Tribunal de
Contas da União. A Constituição Federal não atribuiu ao
TCU competência para
A)

B)

julgar
ulgar as contas dos administradores responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e
indireta.
admitir
dmitir a acusação por crime de responsabilidade em
desfavor do Presidente da República para apurar atos que
atentem contra a lei orçamentária.

C)

encaminhar
ncaminhar representação ao Poder competente sobre
irregularidade ou abusos apurados.

D)

realizar,
ealizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias
contábeis nas unidades administrativas do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário.

E)

aplicar
plicar sanções previstas em lei aos responsáveis por
ilegalidade de despesa ou irregularidade
laridade de contas.

52. Considerado um “instrumento que representa a organização
de etapas de um processo, facilitando sua leitura técnica
com a utilização de simbologias, auxiliando na comunicação
entre unidades, criando um legado organizacional e
mantendo sua
a comunicação atualizada” (Prevé: 2006),
2006) o
conceito tratado pelo autor Altamiro Damian Prevé remete a
que tipo de ferramenta?
A)

5W1H.

B)

Fluxograma.

C)

Formulário.

D)

Layout.

E)

Quadro de distribuição do trabalho (QDT).

53. São requisitos para prestação de contas final de um
Convênio:

29 – JAN – 2012

55. O Decreto 3.507/2000 dispõe sobre o estabelecimento de
padrões de qualidade do atendimento ao público prestado
por órgãos públicos federais. Assinale a opção que não
condiz com os padrões ali elencados.
A)

Condições de limpeza.

B)

Prazos para o cumprimento dos serviços.

C)

Vestuários preferencialmente em cores neutra.

D)

Tempo de espera.

E)

Sistema de sinalização.

56. Sobre o estoque mínimo, podemos afirmar que
A)

ele
le indica quantas vezes a empresa renovou seus estoques
no período.

B)

existe
xiste para
organização.

C)

ele
le é usado como ponto de novo pedido.

D)

o intervalo de ressuprimento é o ponto em que o estoque
chega a zero.

E)

a ruptura do estoque é o tempo entre duas reposições de
estoque.

atender

requisitos

legais

em

qualquer

57. Organize o arquivo geográfico por estados, considerando as
seis pastas a seguir:
I. Pernambuco – Caruaru – Ministério Público Estadual.
II. Bahia – Salvador – Prefeitura Municipal.
III. Pernambuco – Recife – Faculdade Pio III.
IV. Alagoas – Arapiraca – Câmara Municipal.
V. Alagoas – Maceió – Prefeitura Municipal.
VI. Alagoas – Traipu – Associação de Catadores de Lixo.
A ordem correta é dada pela opção
A)

IV – V – VI – II – I – III.

B)

III – I – V – IV – VI – II.

C)

II – III – I – V – IV – VI.

I. Plano de trabalho e cópia do termo de convênio.

D)

I – III – IV – V – VI – II.

II. Relatório de execução físico financeira.

E)

V – IV – VI – II – III – I.

III. Relatório de gestão das partes envolvidas.
IV. Extrato da conta bancária.
V. Declaração de antecedentes criminais.

58. Assinale a opção que não representa comportamento
associado com a boa relação humana no trabalho.
trabalho

Apresenta os requisitos verdadeiros a opção abaixo
ab

A)

Chame as pessoas pelo nome.

A)

I, II e V.

B)

Preocupe-se
se com a opinião dos outros.

B)

I e II, apenas.

C)

Seja generoso ao elogiar.

C)

III, IV e V.

D)

Nunca falte ao trabalho.

D)

I, II e III.

E)

Fale com as pessoas.

E)

I, II e IV.

54. Quando subtraímos os estoques do ativo circulante e
dividimos esse resultado pelo passivo circulante, estamos
falando do conceito de liquidez
A)

geral.

B)

seca.

C)

corrente.

D)

imediata.

E)

instantânea.

Técnico do Ministério Público

59. Nas relações humanas que ocorrem no ambiente de
trabalho, muitas vezes é necessário dar um retorno sobre
ações e desempenho aos colegas da organização. Esse
processo, conhecido como feedback, segue algumas regras.
Nesse sentido, o feedback deve ser
A)

geral em vez de específico.

B)

imposto em vez de solicitado.

C)

inoportuno.

D)

avaliativo em vez de descritivo.

E)

claro
laro para assegurar comunicação precisa.
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60. A Estrutura Formal de uma organização pode ser
encontrada sob diferentes formatos. A forma gráfica que
explicita essa estrutura
trutura formal é conhecida como

64. O órgão responsável pelo recebimento, registro,
movimentação, controle, expedição e classificação de
documentos de caráter
ráter corrente é conhecido como

A)

organograma.

A)

Protocolo.

B)

instruções.

B)

Depósito.

C)

comunicados.

C)

Recepção.

D)

manuais de procedimentos.

D)

Almoxarifado.

E)

descrição de cargos.

E)

Arquivo.

61. Um arquivo se caracteriza por ser um conjunto de
documentos naturalmente acumulados por pessoas ou
instituições, fruto de sua atividade laboral, social, cultural,
intelectual etc. Dentre as finalidades de um arquivo,
arquivo pode-se
elencar:

65. Em comunicações
unicações escritas, é necessária a utilização
adequada dos vocativos correspondente a cada autoridade.
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de
forma a estabelecer corretamente essa relação.
re
1ª coluna

I. Servir a sociedade.
II. Promover a cidadania.

2ª coluna

1. Reitor

(

) Excelentíssimo

IV. Perpetuar e preservar as fontes históricas.

2. Juiz

(

) Magnífico

V. Auxiliar e servir de fonte primária para o desenvolvimento
científico.

3. Tribunal

(

) Exmo.

4. Autoridades

(

) Egrégio

5. Presidente da República

(

) Meritíssimo

III. Ser prova material à história.

Verifica-se que está(ão) correta(s)
A)

II, III e IV, apenas.

B)

II e III, apenas.

C)

I, II e III, apenas.

D)

I, II, III, IV e V.

E)

I, IV e V, apenas.

62. O atendimento ao cliente se constitui em importante
responsabilidade para os prestadores de serviço. Para tanto,
tanto
algumas competências fundamentais são requeridas para
essa atuação. A seguir são listadas algumas dessas
competências:

A sequência correta, de cima para baixo,
baixo está na opção
A)

1–5–2–3–4

B)

4–2–5–1–3

C)

2–3–1–4–5

D)

3–1–4–5–2

E)

5–1–4–3–2

I. Colocar-se no lugar do cliente.
II. Estar sempre alerta.
III. Comunicar-se bem.
IV. Dominar a tensão.
V. Prestar atenção.
Estão corretos os itens
A)

I, II e V, apenas.

B)

III, IV e V, apenas.

C)

II, III e IV, apenas.

D)

I e III, apenas.

E)

I, II, III, IV e V.

63. O orçamento público surgiu para atuar como instrumento de
controle
parlamentar
das
atividades
financeiras
governamentais, isto é, desempenhadas
das pelo Executivo.
Executivo
Para que o controle fosse mais eficaz,
eficaz foram criados
Princípios Orçamentários que visam estabelecer as regras
orçamentárias. O princípio que determina que “o orçamento
deve conter apenas matéria orçamentária, não incluindo em
seu projeto de lei assuntos estranhos”, é chamado de
A)

exclusividade.

B)

especificação.

C)

publicidade.

D)

unidade.

E)

anualidade.

Técnico do Ministério Público

66. “Todos reconhecem a este princípio o objetivo de subtrair a
atividade pública das áleas do arbítrio, assegurando-se
assegurando
a
estabilidade mínima possível em um dado sistema jurídico”.
Esta é a definição do princípio da
A)

legalidade.

B)

eficiência.

C)

supremacia do interesse público.

D)

indisponibilidade do interesse público.

E)

segurança jurídica.

67. São características das competências públicas:
A)

obrigatórias, renunciáveis, transferíveis, modificáveis e
imprescritíveis.

B)

obrigatórias, irrenunciáveis, transferíveis, modificáveis e
imprescritíveis.

C)

obrigatórias, irrenunciáveis, intransferíveis, imodificáveis e
imprescritíveis.

D)

obrigatórias, renunciáveis, intransferíveis, imodificáveis e
imprescritíveis.

E)

obrigatórias, renunciáveis, transferíveis, imodificáveis e
imprescritíveis.
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68. Dadas as questões sobre serviço público,
I. Serviço público é todo aquele prestado pela administração
ou por seus delegados, sob normas e controles estatais.
II. Serviços delegáveis são aqueles
queles que, por sua natureza ou
pelo fato de assim dispor o ordenamento jurídico,
comportam ser executados pelo Estado ou por particulares
colaboradores.
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72. É assegurado ao Estado, no sentido de dirigir sua pretensão
indenizatória contra o agente responsável pelo dano,
quando este tenha agido com culpa ou dolo:
A)

direito de ingresso.

B)

causa de pedir.

C)

prescrição.

D)

direito de regresso.

III. Os serviços públicos somente podem ser executados se
houver uma disciplina normativa que os regulamente.
regulament

E)

interesse de agir.

IV. Desestatizar significa retirar o Estado de certo setor de
atividades, ao passo que privatizar indica converter algo em
privado.
A)

II, III e IV, apenas.

73. São licitáveis unicamente objetos que possam ser fornecidos
por mais de uma pessoa, uma vez que licitação supõe
disputa, concorrência. Existe inviabilidade lógica deste
certame, por falta de seus pressupostos lógicos, em duas
hipóteses: objeto singular e quando
quan
somente há um
ofertante. Nos dois casos, há que se falar em

B)

II e III, apenas.

A)

dispensa e inexigibilidade de licitação.

C)

I, II e III, apenas.

B)

dispensa ou inexigibilidade de licitação.

D)

I, II, III e IV.

C)

exigibilidade de licitação.

E)

I, apenas.

D)

dispensa de licitação.

E)

inexigibilidade de licitação.

verifica-se que está(ão) correta(s)

69. Dados os itens seguintes sobre organização administrativa
da Administraçã Pública:
I. As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito
privado que executam serviços públicos em regime de
parceria com o Poder Público, formalizado por contrato de
gestão.

74. Indique a opção que não representa
repr
característica típica das
agências reguladoras.
A)

Seus dirigentes possuem estabilidade durante o período dos
mandatos, de forma a se falar em investidura a termo. É
ressalva a esta estabilidade o cometimento de falta grave
durante o período do mandato.
mandato

B)

III. Descentralização é o fato administrativo que traduz a
transferência da execução de atividade estatal a
determinada pessoa integrante ou não de Administração.

Elas possuem maior autonomia financeira, podendo auferir
rendas por meio da cobrança de taxas de fiscalização pelos
serviços prestados, cobrança de multas e celebração de
convênio.

C)

IV. Na desconcentração o serviço é centralizado e passa a ser
descentralizado.

Elas dirimem seus conflitos em última instância, restando
impedido o controle
role de sua atividade por parte do poder
judiciário.

D)

Por meio da deslegalização, elas podem inovar no
ordenamento jurídico sem o uso de leis em sentido estrito,
ou seja, submetidas ao processo legislativo, tendo em vista
o poder normativo técnico de que estão
es
investidas; contudo,
não podem avançar em matérias sujeitas à reserva legal.

E)

Possuem como objetivos a regulamentação, o controle e a
fiscalização da execução dos serviços públicos transferidos
ao setor privado.

II. O termo de parceria é o instrumento formalizado entre o
Poder Público e as organizações da sociedade civil de
interesse público para o desenvolvimento de ações
conjuntas.

Verifica-se que estão corretos
A)

I, II e III, apenas.

B)

I, III e IV, apenas.

C)

II, III e IV, apenas.

D)

I e III, apenas.

E)

I, II e IV, apenas.

70. “São pessoas jurídicas de direito público de capacidade
exclusivamente administrativa”:
A)

organizações sociais.

B)

autarquias.

C)

fundações privadas.

D)

empresas públicas.

E)

sociedades de economia mista.

75. Na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de
Licitações e Contratos, assinale a opção que não
corresponde à cláusula necessária à elaboração de
contratos a serem celebrados
ados pela Administração Pública.
A)

Os casos de rescisão.

B)

A obrigação de manutenção por parte do contratado da
compatibilidade
lidade com as obrigações por ele assumidas, bem
como das condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, até o início da execução do contrato.

C)

O preço e as condições de pagamento, os critérios, datadata
base e periodicidade do reajustamento de preços,
p
os
critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

D)

O objeto e seus elementos característicos.

E)

O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática e da categoria
econômica.

71. Não é espécie de recurso administrativo:
A)

reclamação.

B)

pedido de reconsideração.

C)

revisão.

D)

representação.

E)

coisa julgada.

Técnico do Ministério Público
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76. Assinale a opção que representa os princípios
constitucionais explícitos aplicáveis
icáveis à Administração Pública.
A)

Legalidade, motivo, forma, controle e disciplina.

B)

Legalidade,
eficiência.

hierarquia,

subsidiariedade,
adequação,

controle

C)

Legalidade,
e, subsidiariedade,
comodidade.

D)

Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

E)

Legalidade,
celeridade,
extracontratual e eficiência.

hierarquia,

eficiência

e

A)

Imperatividade.

B)

Presunção de legitimidade.

C)

Fato da administração.

D)

Autoexecutoriedade.

E)

Tipicidade.

para a aquisição de componentes ou peças de origem
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto
ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal
condição de exclusividade for indispensável para a vigência
da garantia

B)

na contratação de instituição brasileira incumbida regimental
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação
ecuperação social do preso, desde que a contratada
detenha inquestionável reputação ético-profissional
profissional e não
tenha fins lucrativos

C)

para obras e serviços de engenharia de valor até R$
15.000,00 (quinze mil reais), desde que se refiram a
parcelas de uma mesma
ma obra ou serviço ou ainda para
obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente.

D)

E)

A)

A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos)
da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. A fração
igual ou inferior a 15 (quinze) dias será considerada como
mês integral.

B)

O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de
50% (cinquenta
a por cento) em relação à hora normal de
trabalho.

C)

O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias,
que podem ser acumulados até o máximo de 02 (dois)
períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas
as hipóteses em que haja legislação específica.

D)

Além do vencimento, poderão ser pagas
pag
ao servidor
vantagens nominadas indenizações, gratificações e
adicionais.

E)

Constitui indenização ao servidor a ajuda de custo.

responsabilidade

78. Não é hipótese de licitação dispensável, na forma da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e
Contratos:
A)

80. Com relação ao regime de vantagens regulamentado pela
Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991, Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas,
Alag
assinale a
opção incorreta.

e

77. Assinale a opção que representa o atributo do ato
administrativo que fundamenta a demolição de residência
residên
que está prestes a desabar.

na contratação de instituição ou organização, pública ou
privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de
serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito
do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído
por lei federal.
na contratação de fornecimento ou suprimento de energia
elétrica
ca e gás natural com concessionário, permissionário ou
autorizado, segundo as normas da legislação específica.
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81. De acordo com a Lei nº 6.161, de 26 de junho de 2000, Lei
do Processo Legislativo Estadual, assinale a opção que não
corresponde
e à disciplina do recurso administrativo.
administrativo
A)

Têm legitimidade para interpor recurso administrativo
aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente
afetados pela decisão recorrida.

B)

Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para
interposição
ição de recurso administrativo, contado a partir da
ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

C)

O órgão competente para decidir o recurso poderá
confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou
parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua
competência. Se da aplicação do disposto neste artigo puder
decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser
cientificado para que formule suas alegações antes da
decisão.

D)

O recurso administrativo será dirigido à autoridade que
proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de
dez dias, encaminhá-lo-á à autoridade superior.

E)

O recurso administrativo tramitará no máximo por três
instâncias administrativas, salvo disposição
d
legal diversa.

82. Dadas as seguintes proposições,
I. Assembleia Estadual Constituinte Alagoana elaborou a
Constituição do Estado de Alagoas.
II. Os Municípios alagoanos constituem o Estado de Alagoas.
III. A Constituição Estadual deve respeitar as estipulações
contidas na Constituição Federal e nas leis federais.
IV. O Estado de Alagoas é unidade política-administrativa
política
da
República Federativa do Brasil com autonomia financeira.

79. O ato do processo licitatório que atribui ao vencedor o objeto
obje
da licitação é denominado de

verifica-se que estão
stão corretos os itens
A)

III e IV, apenas.

A)

pagamento.

B)

I, II e IV.

B)

julgamento.

C)

I e III, apenas.

C)

adjudicação.

D)

I, II e III.

D)

homologação.

E)

II e III, apenas.

E)

contratação.

Técnico do Ministério Público
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83. Com relação aos convênios administrativos, na forma
disciplinada na Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, é correto afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

assinado
ssinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará
ciência dele à Assembléia Legislativa ou à Câmara
Municipal respectiva.
oss saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de
instituições financeiras localizadas no território nacional,
nacional se a
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública,
quando a utilização deles verificar-se
se em prazos menores
que um mês.
quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos,
recur
no
prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias do evento, sob
pena da imediata instauração de tomada de contas especial
do responsável, providenciada pela autoridade competente
do órgão ou entidade titular dos recursos.
a celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou
entidades da Administração Pública depende de prévia
aprovação de competente plano de ação proposto pela
organização interessada.
a informação sobre as metas a serem atingidas é elemento
que deverá estar contido no contrato de gestão
ge
a ser
proposto pela organização interessada.

86. São catalogadas como garantias constitucionais expressas:
A)

Mandado de injunção e ação de improbidade.

B)

Habeas corpus e ação de desapropriação para reforma
re
agrária.

C)

Ação civil pública e mandado de injunção

D)

Habeas corpus coletivo e ação civil pública.

E)

Habeas data e mandado de injunção.
injunção

87. Dadas as proposições abaixo,
I. A legalidade, a impessoalidade e a moralidade são
princípios da administração pública.
II. A publicidade, a eficiência e a moralidade são princípios da
administração pública.
III. A eficiência, a legalidade e a oralidade são princípios da
administração pública.
IV. A publicidade, a moralidade e a legalidade são princípios da
administração pública.
verifica-se que estão
stão corretos os itens
A)

I e II, apenas.

B)

II e IV, apenas.

C)

I, II e IV.

D)

I, III e IV.

E)

II e III, apenas.

88. Assinale a opção correta.
A)

O quórum para aprovação de lei complementar e de lei
ordinária são iguais.

B)

Os Decretos legislativos e as Resoluções previstas
previs
na
Constituição Federal são de competência do Poder
Legislativo com a participação do Poder Executivo com
sanção ou veto.

C)

O Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Poder
Executivo.

D)

O Presidente da República não pode sancionar, nem pode
vetar, Emenda
menda Constitucional.

E)

A medida provisória não possui força de lei.

84. Com relação às emendas constitucionais, assinale a opção
correta.
A)

A Assembleia Legislativa de Alagoas pode propor, sozinha
ou conjuntamente, emenda à Constituição da República
Federativa do Brasil.

B)

As emendas
as de revisão constitucional foram elaboradas
respeitando-se
se o quórum de 3/5 (três quintos) do Congresso
Nacional em sessão conjunta.

C)

O Presidente da República não possui iniciativa para propor
emenda constitucional.

D)

Na constituição brasileira vigente o poder
der reformador pode
alterar qualquer cláusula constitucional, salvo as cláusulas
pétreas.

E)

Para a aprovação da emenda constitucional, exige-se
exige
votação com quórum de, no mínimo, 3/5 (três quintos) do
Congresso Nacional, em sessão conjunta.
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89. Dadas as proposições seguintes sobre
s
os direitos políticos,
I. É cabível a suspensão dos direitos políticos de agente
público decorrente de sentença condenatória transitada em
julgado, prolatada em ação civil de responsabilidade por
atos de improbidade administrativa.
II. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são formas de
exercício da soberania popular.
III. É vedada a cassação de direitos políticos.

85. Assinale a opção correta.
A)

Pertencem à União Federal as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios.

B)

As Constituições Estaduais regem os Municípios dos
respectivos Estados.

C)

Os Estados-membros
membros
Municípios.

D)

A Constituição Federal permite a criação de Tribunais,
Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

E)

são

formados

por

regiões

O Distrito Federal pode ser dividido em Municípios.

Técnico do Ministério Público
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IV. A idade mínima de trinta e cinco anos é condição de
elegibilidade para os cargos de Presidente, Vice-Presidente
Vice
da República, Governador e Vice-Governador
Vice
de Estado e
do Distrito Federal.
verifica-se que estão
stão corretos os itens:
A)

I, II e III, apenas.

B)

III e IV, apenas.

C)

II, III e IV, apenas.

D)

I e III, apenas.

E)

I, III e IV, apenas.
15

Concurso MPE-AL 2012

Prova tipo 6

29 – JAN – 2012

90. Analise as proposições abaixo e assinale a opção correta.

94. Sobre o Distrito Federal, é incorreto afirmar:

A)

Um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal preside o
Tribunal Superior Eleitoral.

A)

B)

Todo Estado-membro
membro cujo efetivo militar seja igual ou
superior a vinte
te mil integrantes terá o Tribunal de Justiça
Militar.

a Constituição Federal lhe atribui as competências
legislativas reservadas à União, aos Estados e aos
Municípios.

B)

poderá sofrer intervenção da União com o objetivo de pôr
termo a grave comprometimento da ordem pública.

C)

compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal.

D)

rege-se
se por
Legislativa.

E)

é vedada sua divisão em Municípios.

C)

A lei de organização judiciária do Estado Membro será de
iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça ou do
Governador do Estado, em caso de omissão.

D)

O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior
Supe
do
Ministério Público são presididos pelo Presidente do
Supremo Tribunal Federal.

E)

O Supremo Tribunal Federal é composto por onze Ministros
nomeados pelo Presidente da República dentre os Ministros
dos Tribunais Superiores.

91. Assinale a opção correta.
A)

Na ausência do membro do Ministério Público a função
ministerial pode ser exercida por um advogado legalmente
habilitado.

B)

A vitaliciedade é uma das garantias dos membros do
Ministério Público.

C)

A ação penal pública será exercida, excepcionalmente, pelo
Ministério Público.

lei

orgânica

pela

Câmara

95. O tratamento dispensado aos presos
p
é uma permanente
preocupação da ONU e da OEA. O Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos (1966) estatui, em seu art. 10.3,
que “o regime penitenciário consistirá em um tratamento
cujo objetivo seja a reforma e a reabilitação moral dos
prisioneiros
oneiros [...]. O Pacto de São José da Costa Rica (1969)
estabelece, em seu art. 5º, 2, que “Toda pessoa privada de
liberdade deve ser tratada com o respeito devido à
dignidade inerente ao ser humano”. Assinale a opção
incorreta.. A Constituição Federal veda,
veda sem qualquer
exceção, as penas
A)

de caráter perpétuo.

D)

O Defensor Público pode exercer a advocacia fora das
atribuições funcionais, excepcionalmente.

B)

de morte.

C)

de trabalhos forçados.

E)

Preside o Conselho Nacional do Ministério Público o
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

D)

cruéis.

E)

de banimento.

92. “A Constituição de 1988 trouxe para o Ministério Público
Públic
nacional notáveis avanços institucionais, seja no campo de
suas garantias, seja no de suas atribuições. A par de um
diferenciado posicionamento constitucional, concedeu-lhe
concedeu
destinação que dignifica e assegura sua indispensável
presença social; consagrou-lhe
lhe autonomia e independência;
conferiu relevantes garantias e predicamentos à instituição e
seus
agentes”
(Hugo
Nigro
Mazzilli,
Garantias
Constitucionais do MP, Justitia, 159:15). Assinale a opção
incorreta.. O Ministério Público da União compreende o

promulgada

96. Considere o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição de 1988:
“É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações
ções profissionais que a lei
estabelecer”. Com base na tradicional classificação de José
Afonso da Silva, sobre a eficácia e a aplicabilidade das
normas constitucionais, pode-se
pode
afirmar que o art. 5º, XIII,
da Constituição Federal é uma
A)

norma constitucional de eficácia limitada declaratória de
princípio institutivo.

B)

norma constitucional de eficácia contida e aplicabilidade
direta e imediata, mas possivelmente não integral.

C)

norma constitucional de eficácia limitada declaratória de
princípio
pio programático e institutivo.

D)

norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade
direta, imediata e integral.

93. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado no âmbito
da Reforma do Judiciário em 2004. Com relação ao CNJ,
CNJ é
correto afirmar que

E)

norma constitucional de eficácia limitada declaratória de
princípio programático.

A)

não possui ministro do Supremo Tribunal Federal em sua
composição.

97. Trata-se
se de função essencial da Defensoria Pública:

B)

compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
originariamente as ações contra o Conselho Nacional de
Justiça.

A)

Ministério Público do Trabalho.

B)

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

C)

Ministério Público Federal.

D)

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

E)

Ministério Público Militar.

A)

prestar
ar a consultoria e assessoramento jurídico ao Poder
Executivo.

B)

defender
efender judicialmente
populações indígenas.

os

direitos

e

interesses

das

C)

é composto por quinze membros com mandato de dois
anos, não sendo permitida recondução.

C)

promover
romover a orientação jurídica e a defesa dos indivíduos
considerados necessitados na forma da legislação brasileira.
brasileira

D)

seus membros serão processados e julgados pelo Senado
Federal nos crimes de responsabilidade.

D)

promover
romover privativamente a ação penal pública.

E)

E)

é órgão do Poder Executivo, integrando as funções
essenciais à Justiça.

defender,
efender, na condição de único legitimado, a ordem jurídica,
o regime democrático e os interesses sociais e individuais
indisponíveis.
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98. Dadas as afirmações abaixo
xo sobre as espécies normativas,
I. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que disponham sobre criação de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração.
II. Medidas provisórias podem dispor sobre matéria de direito
penal, processual penal e processual civil.
III. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura.
IV. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem
adotadas na organização, no preparo e no emprego das
Forças Armadas.
V. No âmbito federal, a iniciativa popular pode ser exercida
pela apresentação do projeto de lei ao Senado.
verifica-se que estão corretos os itens
A)

I, III e IV, apenas.

B)

III, IV e V, apenas.

C)

II, III e IV, apenas.

D)

I e III, apenas.

E)

I, III, IV e V.

99. Ao se dirigir a um Juiz por correspondência oficial, assinale
a opção correta do vocativo a ser empregado nessa
comunicação,, segundo o manual de redação oficial da
Presidência da República.
A)

Digníssimo Juiz.

B)

Meritíssimo Juiz.

C)

Doutor Juiz.

D)

Senhor Juiz.

E)

Excelentíssimo Senhor Juiz.

100. Considerando as fases e etapas da elaboração da Lei
Orçamentária Anual (LOA), a etapa “definição de MacroMacro
Diretrizes” faz parte da Fase
A)

legislativa.

B)

planejamento.

C)

avaliação.

D)

qualitativa.

E)

quantitativa.
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ATENÇÃO!
O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito,, sob pena
de eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer
isso no momento de sua saída em definitivo do Local de Prova.

Gabarito do Candidato
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

EDITAL Nº. 01, de 17 de outubro de 2011.
6.1 [...] Para os cargos de nível médio, o gabarito preliminar e as provas objetivas
serão divulgados, no endereço eletrônico: www.copeve.ufal.br,, a partir das
21 horas do dia 31/01/2012.
31/01/2012

GABARITO OFICIAL
www.fundepes.br
www.copeve.ufal.br

Técnico do Ministério Público

18

REALIZAÇÃO

www.fundepes.br

www.ufal.edu.br

www.mp.al.gov.br

www.copeve.ufal
copeve.ufal.br

