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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
-

Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
C D E
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitido o
uso de lápis, lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva - Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a sua Prova Discursiva - Redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de
Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

1.

Língua Portuguesa
Atenção:

Para responder às questões de números 1 a 9,
considere o texto abaixo.

Na literatura internacional da Ciência Política, é hoje
dominante o entendimento de que democracia é um arcabouço
institucional para a pacificação das lutas inerentes à conquista e
ao exercício do poder, não um padrão de sociedade fundado na

Considerando-se o contexto, mantêm-se as relações de
sentido e a correção gramatical substituindo-se
o

(A)

Assim por “Não obstante” (4 parágrafo).

(B)
(C)
(D)
(E)

quando por “enquanto” (2 parágrafo).
o
Mesmo por “Mediante” (4 parágrafo).
o
à medida que por “desde que” (4 parágrafo).
o
tal por “qualquer” (3 parágrafo).

o

_________________________________________________________

2.

igualdade socioeconômica substantiva. A democracia surge his-

De acordo com o contexto, o crescimento econômico
(A)

coexiste até mesmo com regimes antidemocráticos,
ainda que historicamente tenha apresentado índices
mais altos nas nações democráticas.

(B)

é capaz de garantir os avanços sociais da coletividade e fazer com que se ultrapassem desigualdades políticas, distribuindo renda, a despeito do regime político em vigor.

(C)

é visto como inerente ao arcabouço político fundador
das democracias, embora democracias fortalecidas
também apresentem níveis altos de estagnação econômica.

(D)

floresce paulatinamente nas democracias e recusa-se a transigir com as demandas políticas de regimes autoritários, que tendem, assim, a sucumbir à
estagnação financeira.

(E)

evolução da democracia representativa deve ser compreendida

é fator importante na manutenção da estabilidade
política dos sistemas democráticos, embora a própria democracia tenha surgido em meio a intensas
disparidades sociais.

como resultante de dois vetores. De um lado, a formação de

_________________________________________________________

toricamente em sociedades com profunda desigualdade, estratificadas, sendo muito mais causa que consequência da redução
das desigualdades sociais.
De fato, certa tensão entre os conceitos institucional e
substantivo da democracia existe por toda parte, mas articula-se
de maneira específica no pensamento de cada país. Durante
todo o século XX, a avaliação de que democracia só é “autêntica” quando estreitamente associada a avanços no plano da
igualdade foi compartilhada por correntes ideológicas diversas.
Endossar o conceito analítico da democracia como um
arcabouço político-institucional, a meu ver correto, não significa
que o corpo de hipóteses históricas e empíricas que explica a
consolidação da democracia como sistema em casos concretos
possa passar ao largo das desigualdades sociais e dos obstáculos culturais delas decorrentes. Como processo histórico, a

uma autoridade central capaz de arbitrar disputas de poder,

3.

inclusive mediante a elaboração de uma complexa aparelhagem
eleitoral; de outro, o crescimento econômico, com todas as im-

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

plicações para a elevação do piso de bem-estar e desconcentração das posições de privilégio, status. Num período dilatado
de tempo, tal processo propicia efetiva redistribuição de renda e
riqueza, facilita o surgimento econômico e político de uma classe média e torna mais provável o fortalecimento da “sociedade
Desde a Segunda Grande Guerra, o principal determi-

o

... que o corpo de hipóteses... (3 parágrafo)
o
... status... (3 parágrafo)
... que no início pareciam débeis... (último parágrafo)
o
... estratificadas... (1 parágrafo)
o
... que consequência... (1 parágrafo)

_________________________________________________________

4.

civil”.

O segmento em que se restringe o sentido do termo imediatamente anterior encontra-se em:

Considerando-se a pontuação do texto, atente para o que
se afirma abaixo.

nante da estabilidade democrática foi o crescimento econômico.

I. Uma vírgula pode ser inserida imediatamente após

Mesmo democracias que no início pareciam débeis foram se

central, sem prejuízo da coesão textual e da coro
reção gramatical. (3 parágrafo)

robustecendo à medida que ascendiam a níveis mais altos de
renda per capita, melhoravam seus níveis educacionais e con-

II. Fazendo-se as devidas alterações entre maiúsculas

seguiam atender as demandas básicas da população. Mas nada

e minúsculas, o sinal de dois-pontos pode ser colocado imediatamente após vetores, sem prejuízo da
o
correção e do sentido. (3 parágrafo)

assegura que a configuração de fatores relevantes para a
estabilidade permanecerá a mesma até, digamos, a metade do
presente século. Na América Latina, o regime democrático sabi-

III. Sem prejuízo da correção e do sentido, uma vírgula
pode ser inserida imediatamente após “autêntica”.
o
(2 parágrafo)

damente convive com níveis infamantes de desigualdade social,
corrupção e criminalidade, e se beneficia cada vez menos da
força moderadora de valores e instituições “tradicionais”. Assim,

Está correto o que se afirma APENAS em

até onde a vista alcança, a estabilidade e o vigor da democracia

(A)

dependerão muito do desempenho do sistema político e do

(B)

aprimoramento moral da vida pública.

(C)

(Adaptado de: LAMOUNIER, Bolivar. “Democracia: origens e
presença no pensamento brasileiro. In: Agenda cultural. São
Paulo, Cia. das Letras, 2009. p. 148-150)
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(D)
(E)

III.
I e II.
I e III.
I.
II e III.
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5.

... facilita o surgimento econômico e político de uma classe
média...

8.

O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de complemento que o do sublinhado acima está empregado em:
(A)

... o regime democrático sabidamente convive com
níveis infamantes...

(B)

... certa tensão entre os conceitos institucional e
substantivo da democracia existe por toda parte...

(C)

Mas nada assegura que a configuração de fatores...

(D)

... o principal determinante da estabilidade democrática foi o crescimento econômico.

(E)

A democracia surge historicamente em sociedades...

O segmento do texto reescrito com correção gramatical e
lógica encontra-se em:
(A)

Em um amplo período de tempo, o processo que se
fala, propicia redistribuição de renda e riqueza
efetiva, estimula o surgimento econômico e político
de uma classe média, viabilizando, assim o fortalecimento da “sociedade civil”.

(B)

A avaliação a qual a democracia só é “autêntica”
quando intimamente associada à progresso no plano
da igualdade foi compartilhada durante todo o século
XX por várias correntes ideológicas.

(C)

Sabe-se que o regime democrático convive com a
desigualdade social, a corrupção e a criminalidade,
de cujo nível é alto na América Latina, que, com o
passar do tempo, se beneficia menos da força
moderadora de valores e instituições “tradicionais”.

(D)

Um dos principais, senão o principal, determinante
da estabilidade democrática, tem sido, a partir da
Segunda Grande Guerra, o crescimento econômico.

(E)

Até onde se pode perceber, o desempenho do sistema político e o aprimoramento moral da vida pública
são, em grande parte, responsáveis pela estabilidade e pelo vigor da democracia.

_________________________________________________________

6.

O elemento que justifica a flexão verbal em destaque está
sublinhado em:
(A)

... é hoje dominante o entendimento de que democracia...

(B)

Mas nada assegura que a configuração de fatores
relevantes para a estabilidade permanecerá a mesma até, digamos, a metade do presente século...

(C)

... não significa que o corpo de hipóteses históricas e
empíricas que explica a consolidação da democracia
como sistema em casos concretos possa passar ao
largo...

(D)

(E)

_________________________________________________________

9.

Na América Latina, o regime democrático sabidamente
convive com níveis infamantes de desigualdade social...
O elemento sublinhado acima possui, no contexto, a
mesma função sintática que o sublinhado em:

De fato, certa tensão entre os conceitos institucional
e substantivo da democracia existe por toda parte,
mas articula-se de maneira específica...
Mesmo democracias que no início pareciam débeis
foram se robustecendo...

(A)

... foram se robustecendo à medida que ascendiam a
níveis mais altos de renda per capita...

(B)

... que a configuração de fatores relevantes para a
estabilidade permanecerá a mesma...

(C)

Mesmo democracias
débeis...

(D)

... sendo muito mais causa que consequência da
redução das desigualdades sociais.

(E)

... certa tensão entre os conceitos institucional e
substantivo da democracia existe por toda parte...

_________________________________________________________

7.

A redação de um livre comentário sobre o assunto do
texto, escrita com correção e lógica, encontra-se em:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Devido ao Iluminismo, à Revolução Francesa e a
outros processos correlatos, dos quais emerge a
figura do homem com um direito natural à felicidade,
o século XVIII é um momento decisivo na consolidação das democracias modernas.
Como qualquer outro tipo de Estado, o Estado democrático exerce o poder e quando necessário emprega a força; porém, o fazem dentro de restrições
constitucionais e de cultura política em geral severa.

que

no

início

pareciam

_________________________________________________________

10.

Considerando-se as recomendações do Manual de Redação da Presidência da República, está correta a redação
da frase que se encontra em:

A longo prazo, a evolução do sistema democrático-representativo pode ser compreendido como resultante não só do crescimento econômico, mas também do bom funcionamento das instituições eleitorais.

(A)

Considero que vossa senhoria deve estar satisfeito
com a pronta nomeação de vosso substituto.

(B)

Não cabem adotar medidas precipitadas e às quais
comprometam o andamento de todo o programa.

O plebiscitarismo, uma das vertentes da democracia,
provém de Rousseau e, como diversos intérpretes
tem assinalado, consiste na crença na superioridade
ética de um governo continuamente dependente da
legitimação pela massa dos cidadãos.

(C)

Segundo a minuta encaminhada anexo, o benefício-alimentação, será concedido a todos os servidores.

(D)

O Presidente da República, que tem competência
exclusiva nessa matéria, decidiu encaminhar o projeto.

(E)

Pelo aviso circular, recomendou-se aos Ministérios
que elaborasse planos de contenção de despesas,
bem como economizar energia.

Montesquieu, um dos grandes filósofos políticos e
escritor francês idealizou intelectualmente a democracia como um sistema institucional por meio do
qual se viabiliza competições políticas pacíficas.

CNMPD-Conhecimentos Básicos3
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Legislação de Interesse Institucional
11.

12.

13.

14.

o

De acordo com a Lei n 8.112/90, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no
interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Na hipótese do
servidor se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo:
(A)

será concedida ajuda de custo calculada sobre a remuneração do servidor, não podendo exceder a importância
correspondente a seis meses.

(B)

será concedida ajuda de custo calculada sobre a remuneração do servidor, não podendo exceder a importância
correspondente a dois meses.

(C)

será concedida ajuda de custo calculada sobre a remuneração do servidor, não podendo exceder a importância
correspondente a três meses.

(D)

não será concedida ajuda de custo havendo expressa vedação legal neste sentido.

(E)

será concedida ajuda de custo correspondente ao valor fixo referente ao último mês da remuneração do servidor.

Considere a seguinte situação hipotética: Constantino, advogado, é atualmente Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério
Público − CNMP. Seu mandato terminará em alguns meses. Neste caso, de acordo com o Regimento Interno do CNMP, o
exercício da advocacia por Constantino perante o Conselho é
(A)

vedado apenas no ano seguinte ao término do seu mandato.

(B)

permitido, a partir do mês subsequente ao término do seu mandato.

(C)

vedado, apenas nos seis meses subsequentes ao término do seu mandato.

(D)

permitido, a partir do término do seu mandato, não havendo restrição temporal.

(E)

vedado, nos dois anos subsequentes ao término do seu mandato.

Em eventual impedimento ou ausência do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público − CNMP ele será substituído
pelo
(A)

Presidente do Supremo Tribunal Federal.

(B)

Vice-Procurador-Geral da República.

(C)

Conselheiro mais idoso no momento do afastamento ou da ausência.

(D)

Corregedor Nacional do Ministério Público.

(E)

Conselheiro mais antigo no momento do afastamento ou da ausência.

Considere as seguintes Comissões:

I.
II.
III.
IV.

Comissão da Infância e Juventude
Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público
Comissão de Planejamento Estratégico
Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência

De acordo com o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público − CNMP, são Comissões Permanentes do
Conselho as indicadas em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15.

Mariazilda, servidora pública federal, recusou fé a documento público e, após regular processo administrativo, foi condenada a
pena de advertência. Dois meses após o trânsito em julgado dessa condenação, Mariazilda promoveu manifestação de
o
desapreço no recinto da repartição. Neste caso, de acordo com a Lei n 8.112/90, Mariazilda está sujeita à pena de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

I, II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, II, III e IV.
I, II e IV, apenas.
II e IV, apenas.

repreensão verbal.
suspensão de até 180 dias.
demissão.
suspensão de até 90 dias.
suspensão de até 120 dias.
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Raciocínio Lógico-Matemático
16.

3
são homens e, destes, a metade são
7
brasileiros. Sabendo que 6,25% das funcionárias mulheres dessa empresa são brasileiras, então, a porcentagem de funcionários
Uma empresa multinacional possui 420 funcionários (homens e mulheres) dos quais

(homens e mulheres) não brasileiros dessa empresa é de

17.

(A)

25%.

(B)

78%.

(C)

64%.

(D)

75%.

(E)

27%.

Renato recebeu um lote de 6.325 peças idênticas que devem ser organizadas em grupos de 73 peças. O menor número de
peças que ele terá que descartar do lote para que consiga fazer o maior número possível de grupos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18.

19.

13.
47.
38.
33.
26.

Nenhum bom investigador é acrítico (não crítico), e existem bons investigadores que são racionais. Do ponto de vista da lógica,
utilizando apenas as informações dessa implicação segue, necessariamente, que alguns
(A)
(B)

bons investigadores não são racionais.
investigadores não são bons.

(C)
(D)
(E)

racionais são acríticos.
racionais são críticos.
críticos não são racionais.

Quanto tempo faz que você não vê ou usa uma moeda de um centavo? Embora não sejam fabricadas desde 2004, elas
permanecem em circulação e, conforme apurou o Jornal do Comércio junto ao Banco Central, não há previsão de que sejam
retiradas do mercado. São 1,2 bilhão de unidades em circulação.
(Adaptado de: Jornal do Comércio, Porto Alegre, 28/02/2014)

De acordo com o dado fornecido no texto, se o Banco Central decidisse substituir o total de moedas de um centavo em
circulação por moedas de cinco centavos perfazendo o mesmo valor, em reais, das atuais moedas de um centavo em
circulação, seria necessário um total de moedas de cinco centavos igual a

20.

(A)
(B)
(C)
(D)

240 milhões.
24 milhões.
24 bilhões.
2,4 bilhões.

(E)

60 milhões.

o

Um biólogo observou no dia 1 de janeiro 7 novas bactérias em uma cultura. No dia 2 de janeiro, 3 novas bactérias foram
observadas na cultura. A cada dia subsequente, o biólogo verificou que o número de novas bactérias observadas era igual a
soma do número de novas bactérias observadas nos dois dias anteriores. Por exemplo, no dia 3 de janeiro foram observadas
10 novas bactérias, no dia 4 de janeiro foram observadas 13 novas bactérias, e assim por diante. Sabendo que nos dias 28 e
31 de janeiro foram observadas, respectivamente, 1.439.005 e 6.095.723 novas bactérias na cultura, então, o números de novas
bactérias observadas no dia 30 de janeiro foi
(A)

4.755.714.

(B)

3.534.728.

(C)

2.328.359.

(D)

4.656.718.

(E)

3.767.364.

CNMPD-Conhecimentos Básicos3
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24.

21.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
é

Noções de Direito Constitucional

(A)

o Procurador-Geral da República.

(B)

definido por meio de eleição dentre os membros do
Ministério Público que o integram, por maioria simples.

É assegurada na Constituição Federal a seguinte garantia
fundamental:
(A)

Homens e mulheres são absolutamente iguais em
direitos e obrigações.

(C)

o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

(B)

É plenamente livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão.

(D)

o Presidente do Senado Federal.

(C)

Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.

(E)

(D)

Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou
de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados
e de banimento.

definido por meio de eleição dentre os membros do
Ministério Público que o integram, por maioria absoluta.

(E)

_________________________________________________________

25.

É livre a manifestação do pensamento, inclusive pelo
anonimato.

_________________________________________________________

22.

Segundo a disciplina constitucional sobre a estabilidade
dos servidores públicos:
(A)

Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade,
o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral daquele cargo, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

(B)

O servidor público estável somente perderá o cargo
em razão de deficiência constatada de imediato em
procedimento de avaliação periódica de desempenho.

(C)

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo
de origem, sem direito a indenização, aproveitado
em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

(D)

São estáveis após dois anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

(E)

Como condição para a aquisição da estabilidade, é
facultativa a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.

Com relação à responsabilidade do Presidente da República, dispõe a Constituição Federal que, admitida a acusação por:
(A)

dois terços do Congresso Nacional, será submetido
a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal,
nas infrações penais comuns, ou perante a Câmara
dos Deputados, nos crimes de responsabilidade.

(B)

dois terços da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

(C)

maioria absoluta da Câmara dos Deputados, será
submetido a julgamento perante o Superior Tribunal
de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante
o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

(D)

maioria absoluta do Congresso Nacional, será
submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

(E)

maioria absoluta do Senado Federal, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o
Congresso Nacional, nos crimes de responsabilidade.

_________________________________________________________

23.

Com relação à organização do Poder Legislativo a Constituição Federal dispõe que:
(A)

(B)

(C)

6

Compete privativamente à Câmara dos Deputados
estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Compete privativamente ao Senado Federal resolver
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
É da competência exclusiva do Congresso Nacional
aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer
uma dessas medidas.

(D)

É exercido de forma tricameral pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados.

(E)

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em
cada Estado, Território e no Distrito Federal.

_________________________________________________________

26.

Compete ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar,
originariamente:
(A)

nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e
do Distrito Federal e, nestes e nos de responsabilidade, os Desembargadores dos Tribunais
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

(B)

o habeas corpus, mandado de segurança, habeas
data e mandado de injunção decididos em única
instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

(C)

o crime político.

(D)

a extradição solicitada por estado estrangeiro.

(E)

a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal e a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
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27.

Considere as seguintes afirmações:
Noções de Direito Administrativo

I. O Ministério Público é instituição permanente, es-

29.

sencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais difusos.

II. São princípios institucionais do Ministério Público a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Ato administrativo é:
(A)

realização material da Administração em cumprimento de alguma decisão administrativa.

(B)

sinônimo de fato administrativo.

(C)

manifestação bilateral de poder da Administração
pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar,
extinguir, declarar direitos e impor obrigações aos
administrados.

(D)

manifestação unilateral de vontade da Administração
pública que visa impor obrigações aos administrados ou a si própria ou alguma realização material em
cumprimento a uma decisão de si própria.

(E)

manifestação unilateral de vontade da Administração
pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar,
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos
administrados ou a si própria.

III. O Ministério Público da União tem por chefe o
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira,
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação
de seu nome pela maioria absoluta dos membros
do Senado Federal, para mandato de dois anos,
permitida a recondução.

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

_________________________________________________________

30.

Está correto o que consta APENAS em
(A)

III e IV.

(B)

I e III.

(C)

II e III.

(D)

I e II.

(E)

II e IV.

Corresponde a um dos princípios básicos da Administração pública a:
(A)

solidariedade.

(B)

legalidade.

(C)

precaução.

(D)

universalidade.

(E)

livre iniciativa.

_________________________________________________________

31.

_________________________________________________________

28.

Dispõe a Constituição Federal acerca do Conselho Nacional do Ministério Público que:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional apenas dentre os membros do Ministério Público que o integram.

É composto de quatorze membros nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional,
para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
Compete-lhe, dentre outras funções, rever, mediante
provocação, os processos disciplinares de membros
do Ministério Público da União ou dos Estados
julgados há menos de dois anos.
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(A)

integral.

(B)

supervisor.

(C)

delegado.

(D)

investigador.

(E)

corporativo.

_________________________________________________________

32.

Zelará pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal.
O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil é membro nato do Conselho.

Os agentes públicos subdividem-se em cinco espécies ou
categorias bem diferenciadas, dentre elas, o agente

Corresponde à espécie agente político:
(A)

Agentes Comunitários de Saúde.

(B)

Mesário da Justiça Eleitoral.

(C)

Dirigentes de empresas estatais.

(D)

Membros do Conselho Tutelar.

(E)

Membros do Ministério Público.

_________________________________________________________

33.

A Administração é dotada de poderes administrativos
dentre os quais figuram os poderes
(A)

militar, disciplinar, discricionário e hierárquico.

(B)

disciplinar, político, vinculado e hierárquico.

(C)

político, vinculado, hierárquico e de polícia.

(D)

disciplinar, discricionário, regulamentar e de polícia.

(E)

regulamentar, vinculado, disciplinar e militar.
7
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34.

37.

No tocante às formas de provimento de cargo público,
tem-se que:
(A)

(B)

(C)

Quanto às nulidades dos atos processuais, é correto
afirmar:

a recondução é a reinvestidura do servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens.

(A)

As citações e as intimações serão nulas, quando
feitas sem observância das prescrições legais.

(B)

Em regra é nulo o processo quando o Ministério Público não se manifestar em feito em que deva
intervir.

a readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades menos complexas e será efetivada em cargo de atribuições cuja
habilitação exigida não dependa de nível de escolaridade.

(C)

A anulação de um ato processual não prejudica a
validade dos atos que lhe forem subsequentes e que
dele dependam.

(D)

A nulidade dos atos processuais pode ser alegada
em qualquer oportunidade em que couber à parte
falar nos autos.

(E)

Quando a lei prescrever determinada forma, ainda
que com cominação de nulidade, o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.

o aproveitamento é decorrência obrigatória do retorno à atividade de servidor em disponibilidade e será
feito em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

(D)

a hipótese de reversão do aposentado voluntariamente depende de seu interesse desde que não
tenha 70 (setenta) anos de idade.

(E)

na hipótese de reintegração, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização caso não aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto
em disponibilidade.

_________________________________________________________

38.

Segundo as regras das comunicações dos atos processuais:
(A)

intimação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu
ou o interessado a fim de se defender.

(B)

para a validade do processo é indispensável a intimação inicial do réu.

(C)

a citação efetuar-se-á em qualquer lugar e circunstância em que se encontre o réu.

(D)

citação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos
atos e termos do processo, para que faça ou deixe
de fazer alguma coisa.

(E)

a intimação do Ministério Público, em qualquer caso,
será feita pessoalmente.

_________________________________________________________

35.

Dentre as modalidades de licitação, é correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Tomada de preço é a modalidade mais simples, destinada às contratações de pequeno valor, consistente na solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo, registrados ou não, para que presentem suas propostas, no prazo mínimo de cinco
dias úteis.
Pregão é a modalidade de licitação utilizável para a
venda de bens móveis inservíveis para a Administração, produtos legalmente apreendidos ou empenhados e também para os bens imóveis cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou de
dação em pagamento.

_________________________________________________________

39.

Concorrência é a cabível qualquer que seja o valor
de seu objeto, em que se admite a participação de
quaisquer interessados, registrados ou não, que
satisfaçam as condições do edital, convocados com
antecedência mínima de 45 ou 30 dias.
Concurso é destinado à escolha de trabalho técnico
ou artístico, predominantemente de criação intelectual. É usado comumente na seleção de projetos,
onde se busca a melhor técnica, e não o menor preço. Aos classificados pode-se atribuir prêmio ou
remuneração.
Convite é a licitação para contratos de valor estimado imediatamente superior ao estabelecido para a
tomada de preço, realizada entre interessados previamente cadastrados, observada a necessária qualificação.

36.
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(A)

às partes, aos advogados, aos órgãos do Ministério
Público, aos peritos e às testemunhas não é
facultado rubricar as folhas correspondentes aos
atos em que intervieram.

(B)

é possível lançar nos autos cotas marginais ou
interlineares desde que não ofensivas ao juiz ou a
qualquer das partes.

(C)

os atos das partes, consistentes em declarações
unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.

(D)

é facultada a utilização de abreviaturas nos atos e
termos do processo.

(E)

a desistência da ação produzirá efeito independentemente de homologação por sentença.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Noções de Direito Processual Civil

Segundo as regras do Código de Processo Civil:

40.

Quanto aos prazos para a prática dos atos processuais,
prescreve o Código de Processo Civil que:
(A)

o juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar tantos os prazos dilatórios como os
peremptórios, mas nunca por mais de trinta dias.

(B)

dentre outros, é peremptório o prazo para interposição de recurso, para apresentar resposta e para se
manifestar sobre o laudo pericial.

(C)

não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz,
será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato
processual a cargo da parte.

Os atos processuais do juiz
(A)

precisam ser provocados pelas partes.

(B)

podem ser praticados pelo escrivão, sem exceção,
desde que revistos pelo juiz.

(C)

se limitam a resolver questões incidentes no curso
do processo.

(D)

precisam conter relatório, os fundamentos e dispositivo, se consistentes em sentença.

(D)

salvo disposição em contrário, computar-se-ão os
prazos a partir do dia da intimação.

(E)

consistirão em sentenças, decisões ordinatórias e
despachos.

(E)

é possível às partes, desde que todas estejam de
acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios.
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44.
Noções de Administração
41.

Sobre os conceitos e práticas de gestão de pessoas na
Administração pública, considere:

I. Um cargo representa um grupo de deveres e de

O processo administrativo é composto por quatro funções
específicas: planejamento, organização, direção e controle. Sobre controle, considere:

II.

I. Um dos primeiros passos é estabelecer previamente os objetivos ou padrões que se deseja alcançar e
manter.

III.

II. Processo pelo qual são fornecidas informações de
retroação para manter as funções dentro de suas
respectivas trilhas.

Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III. Define meios para possibilitar a realização de resultados.
Está correto o que consta em
(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

I e III, apenas.

45.

O grau de descentralização é outra decisão importante no delineamento da estrutura; quanto mais
centralização maior será a falta de coordenação e
controle.

(B)

A formalização, explicitada em manuais de organização que descrevem níveis de autoridades e responsabilidades dos vários departamentos, assegura
que, na operação, não exista a estrutura informal.

(C)

A unidade de comando, princípio da administração
clássica, é aplicada em todos os tipos de estrutura
quando feito processo de departamentalização.

(D)

A definição precisa de direitos e obrigações dos membros da organização traduzidas em funções bem delineadas é uma característica de organizações mecanicistas.

(E)

identificando-lhes valor que justifique o custo da
operação.
II. A atual legislação brasileira garante a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, desde que providos de
datas e assinaturas.
III. A microfilmagem adequada permite a eliminação de
documentos públicos ou oficiais destinados à guarda permanente.
IV. Na elaboração da tabela de temporalidade há que
se observar os princípios da teoria das 4 idades,
que define parâmetros gerais para arquivamento e
destinação dos documentos de arquivo.
Está correto o que consta APENAS em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um dos pontos a observar na estrutura é a amplitude de controle. Quanto menor a amplitude de
controle, menor o número de níveis hierárquicos.

A estrutura organizacional por Projetos apresenta como
vantagem:
(A)

possibilita economia pelo uso racional dos equipamentos.

(B)

predispõe todos os participantes da organização
para a tarefa de satisfazer os clientes.

(C)

forma efetiva para conseguir resultados em problemas complexos.

(D)

economias de escala pelo uso integrado de pessoas,
máquinas e produção em massa.

(E)

permite fixar a responsabilidade pelo desempenho
no comportamento regional ou local.
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II, III e IV.
I e III.
III.
I e II.
I.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

43.

Atualmente vem ocorrendo a adoção de recursos tecnológicos para a preservação e conservação de documentos
de arquivo. Analise:

I. Os documentos devem ser previamente avaliados,

Sobre estrutura organizacional, é correto afirmar:
(A)

I e III.
II e III.
I e II.
II.
III.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

42.

atividades relacionados. Os deveres de um cargo,
de forma ideal, compreendem unidades de trabalho
similares e relacionadas.
Tarefas são atividades executadas por um ocupante de cargo, e função é um conjunto de atribuições
ou tarefas exercidas pelo ocupante do cargo.
A descrição de cargos deve ser extensa e detalhada, recomendam os autores do tema, pois servirá
de instrumento de consulta para vários usuários.

46.

Sobre as responsabilidades e atividades realizadas pela
unidade protocolizadora, considere:

I. Além de realizar as atividades de protocolo, a uni-

II.
III.

dade tem a incumbência de autuar processos, independentemente de sua denominação e posicionamento hierárquico na estrutura organizacional.
O método alfanumérico é incluído nas classes de
métodos básicos e padronizados de arquivamento.
Os documentos recebidos em envelopes fechados
deverão ser abertos pelo protocolo, desde que não
sejam particulares (documentos não endereçados à
instituição, e sim a um funcionário em particular) ou
sigilosos (ultrassecretos, secretos, confidenciais ou
reservados).

IV. O prazo de guarda de protocolos, em fase corrente,
é de 3 (três) anos.
Está correto o que consta APENAS em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, III e IV.
IV.
II e IV.
I e III.
II e III.
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47.

Na gestão por competências, a pessoa pode aumentar o
nível de complexidade de suas atribuições e responsabilidades sem mudar de cargo ou posição na empresa. Esse
processo é chamado de
(A)

core competence.

(B)

ampliação do espaço ocupacional.

(C)

crescimento de carreira.

(D)

novação.

(E)

nível de complexidade das tarefas.

51.

A técnica que engloba a identificação, a descrição, a nomenclatura e a classificação dos materiais é denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Taxonomia.
Escala.
SRP.
LEC.
Curva ABC.

_________________________________________________________

52.

Na tabela abaixo estão retratadas algumas ferramentas
utilizadas no mapeamento de processos e a respectiva definição de cada uma delas.
Ferramentas

Definição

_________________________________________________________

48.

O líder que adota a Teoria da Fixação de Metas proporciona recursos importantes para melhorar a motivação e o
desempenho dos funcionários. Sobre o assunto é correto
afirmar:

a

Blueprinting

I

(A)

O grau de dificuldade e a especificidade da meta são
itens estruturais da teoria.

b

SIPOC

II

(B)

A administração por objetivos (APO) é uma maneira
eficaz de reduzir a burocracia associada à fixação de
metas entre o subordinado e o superior hierárquico.

c

Fluxograma

III

(C)

O desempenho do funcionário aumentará na mesma
proporção da sua motivação.

d

Diagrama Espinha de Peixe

IV

(D)

As melhores metas têm uma expectativa de desempenho que a quase totalidade dos funcionários não
consegue atingir.

(E)

representação visual do processo, capaz de identificar
os pontos onde os problemas podem ocorrer e os
pontos de intervenção para
soluções.
ferramenta utilizada para
identificação das possíveis
causas de um determinado
problema (efeito) no processo.
mapa de todas as transações integrantes do processo de prestação de serviço.
identifica todos os elementos pertinentes de um projeto de melhoria de processo antes do trabalho começar.

A correta correlação entre ferramentas e sua respectiva
definição consta em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segundo a teoria da fixação de metas, a maioria das
metas advém de decisões impensadas.

a-III;
a-II;
a-IV;
a-II;
a-I;

b-IV;
b-IV;
b-I;
b-III;
b-IV;

c-I;
c-III;
c-II;
c-IV;
c-III;

d-II.
d-I.
d-III.
d-I.
d-II.

__________________________________________________________________________________________________________________

49.

53.

Os documentos referentes aos bens patrimoniais imóveis,
veículos, as formas de aquisição e alienação, bem como
os serviços de manutenção, limpeza e recuperação estão
contidos na classificação

Sobre Gestão de documentos, considere:

I. Compreende o planejamento e controle das atividades de produção, classificação e recuperação, avaliação, descrição e difusão, proteção e preservação
de documentos de arquivo.

(A)

020.

(B)

050.

documentos (especialmente os de guarda permanente).

(C)

070.

III. Arquivo Intermediário é o conjunto de documentos

(D)

030.

indispensáveis à manutenção das atividades cotidianas de uma administração, por isso seu acesso
deve ser fácil e rápido.

(E)

040.

IV. Dossiê é uma unidade de arquivamento constituída

II. Quanto ao manuseio, recomenda-se grampear os

_________________________________________________________

50.

de documentos relacionados entre si por assunto.

As organizações que possuem uma gestão da qualidade
utilizam-se de ferramentas da qualidade para a melhoria
contínua. Quando se necessita colher dados baseados na
observação amostral com o objetivo de definir um modelo,
deve-se utilizar:
(A)

Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Histograma.

IV.
I, II e IV.
II e IV.
II e III.
I e IV.

_________________________________________________________
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(B)

Diagrama de Dispersão.

(C)

Folha de Verificação.

(D)

Carta de Tendência.

(E)

Diagrama de Pareto.

54.

A operação de reunir os documentos classificados sob um
mesmo assunto corresponde a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ordenação.
Arquivamento.
Estudo.
Codificação.
Inspeção.
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55.

Nas compras do setor público, a licitação de bens e serviços para possíveis contratações futuras, durante um período máximo de um ano (podendo este ser prorrogado sob
determinadas condições e/ou reajustes), é uma característica exclusiva
(A)

do Convite.

(B)

da Concorrência.

(C)

do Pregão.

(D)

do Sistema de Registro de Preços.

(E)

da Tomada de preços.

58.

_________________________________________________________

56.

Sobre os métodos de Inventário, é correto afirmar:
(A)

Inventário por Amostra é um processo de contagem
física de um item, sempre que ele é movimentado.
Com isso, os itens com maior movimentação são
contados mais vezes.

(B)

Contagem de apenas alguns itens que representam
uma boa amostra do universo de itens da empresa é
chamado de Inventário Geral.

(C)

Uma vantagem do Inventário Geral é a credibilidade
nos estoques ao longo do ano.

(D)

Inventário dinâmico é a contagem física dos itens em
estoque feita de maneira contínua, programada de
acordo com a popularidade dos itens, a uma frequência pré-determinada.

(E)

A vantagem do Inventário Rotativo é a monitoração
contínua dos índices de acuracidade.

Sobre gestão de estoques, é INCORRETO afirmar:
(A)

(B)

Estoque máximo é igual à soma do estoque mínimo
e do lote de compra, podendo este ser lote econômico ou não.
A definição do estoque de segurança considera a
projeção estimada da demanda, o tempo de fornecimento e o nível de serviço.

(C)

Lote Econômico é a quantidade de compra ou fabricação capaz de equilibrar os custos de reposição e
de manutenção de estoques.

(D)

Tempo de Reposição é o tempo total transcorrido
desde a identificação da necessidade de reposição
do estoque até a colocação do material em disponibilidade para a área cliente.

(E)

_________________________________________________________

59.

São características dos líderes transformacionais:

I. Negocia a troca de recompensas por esforço, promete recompensas pelo bom desempenho, reconhece as conquistas.

II. Comunica suas altas expectativas, utiliza símbolos
para focar os esforços, expressa propósitos importantes de maneira simples.

III. Promove a inteligência, a racionalidade e a cuidadosa resolução de problemas.

De acordo com a classificação ABC, a Classe C representa o grupo com pequena porcentagem de itens responsáveis por grande porcentagem do valor global.

IV. Intervém apenas quando os padrões não são alcançados.

_________________________________________________________

57.

Está correto o que consta APENAS em

A prática de gerenciamento de processos de negócio pode
ser caracterizada como um ciclo de vida contínuo de etapas integradas: Planejamento; Análise; Desenho e Modelagem; Implementação; Monitoramento e Refinamento.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A etapa Análise,
(A)

é a fase que tem por objetivo realizar o desenho
aprovado do processo de negócio na forma de procedimentos e fluxos de trabalho documentados,
testados e operacionais; prevendo também a elaboração e execução de políticas e procedimentos
novos ou revisados.

III e IV.
II e III.
II e IV.
I e IV.
I e II.

_________________________________________________________

60.

Um bom arranjo físico de escritório permite que o trabalho
flua de forma mais fácil nos departamentos administrativos. Nesse sentido, é correto afirmar:
(A)

Cada posto de trabalho tem 3 tipos de superfícies: a
de circulação; de utilização e a estática/projeção,
que é representada pela sombra do equipamento
projetada no chão.

(B)

tem por objetivo entender os atuais processos organizacionais no contexto das metas e objetivos desejados.

(C)

é responsável pela transformação dos processos,
implementando o resultado da análise de desempenho.

(B)

Nos arranjos administrativos, recomenda-se colocar
as unidades que realizam tarefas inter-relacionadas
o mais distante possível.

(D)

desenvolve um plano e uma estratégia dirigida a
processos para a organização, na qual sejam analisadas suas estratégias e metas, fornecendo uma estrutura e o direcionamento para o gerenciamento
contínuo de processos centrados no cliente.

(C)

Quando o volume de serviço interno é muito maior
do que o atendimento de clientes, a distribuição em
“canto” – clientes ocupam canto – é a mais recomendada.

(D)

A distribuição em “C” (clientes envolvem funcionários) tende a ser usada quando o volume de trabalho
interno é igual ou maior do que o de atendimento.

(E)

Quando o volume de trabalho é menor que o de
atendimento a clientes, o arranjo mais recomendado
é a distribuição em “D” – funcionários envolvem os
clientes.

(E)

cria as especificações para os processos de negócios novos ou modificados dentro do contexto dos
objetivos de negócios, objetivos de desempenho de
processo, fluxo de trabalho, aplicações de negócios,
plataformas tecnológicas, recursos de dados, controles financeiros e operacionais e integração com
outros processos internos e externos.
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DISCURSIVA-REDAÇÃO
Atenção:
Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens:
“10.5 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b)
apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou
qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que,
de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 10.6
A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo
candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação pela banca examinadora. 10.7 Na Prova Discursiva-Redação,
deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de
pontos a serem atribuídos à Prova Discursiva-Redação. 10.8 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e
será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60
(sessenta) pontos.”
Instruções:
− NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação

Texto I
A preocupação com a garantia dos direitos humanos no plano internacional é extremamente recente, surgindo
como resposta às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Desde a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948), a questão da proteção a tais direitos alcançou um caráter supranacional.
No entanto, mesmo com toda a atenção dada ao tema na atualidade, são muitos os casos de violações no
mundo inteiro, refletindo a complexidade presente na busca pela emancipação da pessoa humana.
(Adaptado de: SILVA, Saulo Medeiros da Costa. Disponível em: jus.com.br)

Proposta
de Redação
Texto
II
O conceito de direitos humanos universais é uma ideia unificadora, algo que torna cada um de nós importante
(pouco importa onde vivamos e a que país pertençamos), algo que podemos todos partilhar (apesar da diversidade
dos sistemas jurídicos dos nossos respectivos países). E no entanto o tema dos direitos humanos frequentemente
degenera em campo de batalha no qual se defrontam diversas crenças e reivindicações. Tais oposições têm por
vezes sido consideradas “choques de civilizações” ou “batalha entre culturas”. Os partidários e os adversários dos
direitos humanos frequentemente utilizam argumentos culturais baseados nas tradições e nas crenças existentes em
determinada sociedade.

Texto II

Mas existirão efetivamente diferenças irredutíveis entre as tradições culturais e as crenças políticas do mundo?
É verdade que há dissensões no mundo, mas as linhas de divergência não coincidem com as fronteiras nacionais,
nem com a grande dicotomia entre o Oriente e o Ocidente. Isto aplica-se tanto às tradições do passado quanto às
prioridades e às aspirações atuais.
(Adaptado de: SEN, Amartya. Disponível em: dhnet.org.br)

Considerando as ideias contidas em

I e II acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo,

posicionando-se a respeito do tema: Direitos humanos e diversidade cultural.
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