INSTRUÇÕES GERAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL MÉDIO
OFICIAL DE PROMOTORIA I

I.

Nessa prova, você encontrará 8 (oito) páginas numeradas
sequencialmente, contendo 70 (setenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Português (30
questões), Matemática (15 questões), Noções de Direito
(15 questões) e Atualidades (10 questões).
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados,
com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das
questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova.
Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão
de respostas.
VI. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após
transcorridas duas horas do seu início, não podendo levar
o Caderno de Questões.
VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver
falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado,
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve
ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às
respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas
e esse caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager
ou similares.
Boa Prova!
PORTUGUÊS

Para as questões de 1 a 4, leia a reportagem abaixo.
Colégios autoritários

Ao ameaçar, fazer vista grossa para agressões em seus pátios
e expulsar alunos que tentam reparação judicial, três escolas
de elite do Rio dão aula de falta de cidadania e de civilidade
Francisco Alves Filho

Conhecidas pelo excelente nível de ensino, três escolas do Rio
de Janeiro preferidas pela elite deram nas últimas semanas
verdadeiras aulas de desrespeito às regras mais básicas de
cidadania. Denúncias feitas por alunos de agressões ou
constrangimentos graves foram tratadas por esses
estabelecimentos de forma arbitrária e só fez aumentar o
sofrimento das vítimas e seus pais. No tradicionalíssimo Colégio
São Bento, recordista de aprovação no Enem, um aluno de 6
anos foi agredido por um adolescente de 14, a direção da escola
escondeu o fato dos responsáveis e se mostrou mais preocupada
com o agressor. Na Escola Alemã Corcovado, depois de levar
empurrão de um professor, um aluno de 12 anos, seu irmão e
seus pais foram excluídos do estabelecimento. No pH, a
adolescente Jannah Nebbeling, 15 anos, acusa coordenadoras
de ameaçá-la por conta de uma comunidade virtual na qual
discutia conteúdos curriculares. “Iniciei uma ação contra o colégio
por coação, constrangimento e ameaça, além de danos morais”,
diz Andréa Coelho, mãe de Janna. Os outros dois casos também
foram parar nos tribunais. Para piorar, diretores criticaram direta
ou indiretamente os pais que foram à Justiça, como se nos limites
da escola vigorasse uma lei diferente da do restante do País.
O imbróglio mais comentado foi a abordagem dada pelo São
Bento, escola com 153 anos de existência, a uma sequência de
agressões sofrida pelo aluno de 6 anos. Ele apanhou de outro,

de 14 anos, no dia 26 de maio. Para justificar aos pais os
ferimentos na cabeça e na testa do menino, a diretoria da escola
informou que tudo não passara de um “acidente” causado por
simples brincadeira. A verdade logo veio à tona, mas a posição
do colégio continuou inadequada. O agressor foi punido com
apenas um dia de suspensão. “Eu e meu marido reivindicamos
a expulsão dele, até para garantir que meu filho tivesse segurança
para ir à escola. Isso não aconteceu e resolvemos procurar a
polícia para denunciar o colégio”, explica a advogada Viviane
de Azevedo, mãe da vítima. A reação do estabelecimento de
ensino foi equivocada. “Estão querendo transformar um acidente
educacional em um fato criminal”, reclamou Mário Silveira,
supervisor administrativo do São Bento, que tem mensalidades
em torno de R$ 2 mil. Silveira ainda se referiu ao agressor como
alguém que estaria “sendo mais punido do que o acidentado”.
“Num contato com a direção, ouvi que aquela era a maneira de
agir do São Bento e quem não estivesse satisfeito estaria livre
para sair”, recorda Viviane. “Entendi o recado e tirei meu filho
de lá.”
Na Escola Alemã Corcovado – onde, para ingressar, os pais têm
que desembolsar R$ 8 mil, além das mensalidades de R$ 2 mil –
a agressão teria partido de um mestre. Um estudante de 12 anos
reclama que, durante uma aula realizada no ano passado, foi
empurrado pelo professor alemão Jens Wiemer, que berrava
palavrões. O menino caiu e bateu com a cabeça e as costas no
chão. Os pais do garoto só souberam da agressão um mês
depois. Foram à polícia e ao Ministério Público. O professor foi
suspenso e voltou para a Alemanha. Algum tempo depois, os
pais da vítima passaram a notar que o menino era avaliado na
escola “com rigor exagerado e diferenciado em relação aos
colegas de sala”, segundo relata a ação. Depois de novo protesto,
veio a decisão mais surpreendente: tanto o aluno denunciante
quanto seu irmão e seus pais souberam há três meses que foram
excluídos da escola. “Essa decisão decorreu exclusivamente
das várias violações aos estatutos cometidas pela família”, relata
nota da escola à ISTOÉ. “Não decorreu do exercício legal e
regular da família de seu direito de denunciar o que achasse
devido às autoridades competentes.” Sob qualquer aspecto, uma
total inversão de valores.
No caso do curso pH, o diretor de ensino Rui Alves argumenta
que não houve ameaça à menina e, segundo ele, a comunidade
virtual que distribuiria uma “cola” associava o colégio a palavrões.
“A mãe tem todo o direito de ir à Justiça, mas isso é um assunto
pedagógico”, diz Alves. Doutor em pedagogia, o professor
Henrique Sobreira critica as escolas: “São atitudes de quem
promete uma educação para a cidadania e faz algo bem diferente”,
diz ele. A lição é a pior possível. “Quando escolas se acham
acima da lei, é compreensível que os alunos também passem
a pensar da mesma forma”, avalia o especialista.
1) Considere as afirmações que seguem.
I. A reportagem evidencia que as escolas mencionadas,
por serem tradicionais e rígidas, souberam como atuar
corretamente nos casos de agressão.
II. Fica clara, na matéria, a falta de atuação do governo nos
problemas ocorridos no ensino público brasileiro.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
2) Considere as afirmações que seguem.
I. Ao classificar o colégio como “tradicionalíssimo”, o repórter
enfatiza que se trata de um bom colégio, o que torna o
fato noticiado mais surpreendente.
II. De acordo com a entrevista do pedagogo especialista,
não punir o bullying pode comprometer a formação dos
jovens e crianças.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma

ibfc_04

1

3) O termo “imbróglio” significa:
a) confusão
b) agressão

c) decisão
d) comportamento

4) Considere o trecho abaixo e as afirmações que seguem.
Os pais do garoto só souberam da agressão um mês depois.
Foram à polícia e ao Ministério Público.
I. O uso do acento indicativo da crase justifica-se apenas
porque o verbo ir exige a preposição “a”.
II. O uso do advérbio “só” não interfere na informação e ele
poderia ser retirado sem qualquer alteração no sentido.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
5) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. ________ muitos candidatos para a vaga.
II. ________ dois anos que ela foi embora.
a) Deve haver – Faz
c) Devem haver – Faz
b) Deve haver – Fazem
d) Devem haver – Fazem
6) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.
O seu comportamento inadequado, implica a demissão com
justa causa.
I. Há um erro de regência verbal.
II. Há um erro na pontuação, a vírgula está empregada
incorretamente.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
7) Considere a oração abaixo e as afirmações que seguem.
Paulo, chegou tarde ontem?
I. A vírgula está empregada incorretamente.
II. Se a vírgula for retirada, o sentido será alterado.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
8) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
Você acha que ele está chateado __________ eu não o
convidei para o espetáculo?
a) por que
c) por quê
b) porque
d) porquê
9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
Enviamos ____ ela o livro que _______ tempos procurava.
a) à – há
c) a – há
b) à – a
d) a – a
10) Assinale a alternativa que indica corretamente a
substituição do nome destacado pelo pronome.
Não contei a Paulo a verdade.
a) Não contei-lhe a verdade.
b) Não lhe contei a verdade.
c) Não o contei a verdade.
d) Não contei-o a verdade.

Para as questões 11 e 12, considere o trecho da música de
Caetano Veloso.
Oração Ao Tempo
Caetano Veloso

És um senhor tão bonito
Quanto a cara do meu filho
Tempo tempo tempo tempo
Vou te fazer um pedido
Tempo tempo tempo tempo...
Compositor de destinos
Tambor de todos os rítmos
Tempo tempo tempo tempo
Entro num acordo contigo
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Tempo tempo tempo tempo...
Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo tempo tempo tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo tempo tempo tempo...
Que sejas ainda mais vivo
No som do meu estribilho
Tempo tempo tempo tempo
11) Considere as afirmações que seguem.
I. Predomina, na letra, o sentido figurado das palavras.
II. O autor faz do tempo seu interlocutor, dirigindo-se a ele
nos versos.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
12) Considere o verso e as afirmações que seguem.
Vou te fazer um pedido.
I. O pronome “te” poderia ser substituído por “a ti”.
II. O pronome “te” está se referindo ao “tempo”.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
13) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
O rapaz era ___________, desejava a rápida ________ social.
a) pretensioso – ascensão
c) pretensioso – ascenção
b) pretencioso – ascensão
d) pretencioso – ascenção
14) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.
Contratou-se profissionais mal qualificados.
I. Há um erro de concordância verbal, pois o correto seria
“contrataram-se”.
II. Há um erro ortográfico, pois o correto seria “mau”.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
15) Assinale a alternativa que indica a conjunção adequada
para substituir o termo destacada no período abaixo, sem
alteração de sentido.
Estava indisposto, por isso resolveu ficar em casa.
a) mas
c) portanto
b) pois
d) ainda

16) Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo
da crase está incorreto.
a) Fomos àquele barzinho movimentado.
b) À tarde, ele trabalha em outra empresa.
c) Agradeceram à todos os professores.
d) O espetáculo começa às 20 horas.
17) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.
Não se tratam de questões educacionais. Deve-se avaliar
melhor os fatores envolvidos.
I. O verbo “tratar” deveria estar no singular.
II. O verbo “dever” deveria estar no plural.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
18) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.
A foto foi enviada anexo ao documento, mas não conseguimos
visualizar-lhe.
I. O pronome “lhe” foi utilizado incorretamente.
II. Há um erro de concordância nominal, pois o correto seria
“anexa”.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
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19) Considere a oração abaixo e as afirmações que seguem.
É necessário umildade na vida.
I. Há um erro de concordância nominal, pois o correto seria
“necessária”.
II. Há um erro ortográfico na palavra “humildade”.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
20) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
Se ele ___________de tudo, ___________ muito bravo.
a) souber – ficará
c) saber – ficará
b) souber – ficaria
d) saber – ficaria
21) Assinale a alternativa em que todas as palavras devem
ser obrigatoriamente acentuadas.
a) melancia – remedio
c) ironico – conteudo
b) ironia – pagina
d) possivel – analise
22) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Não _________ acusações falsas contra teus amigos.
a) faz
c) faças
b) faça
d) faze
23) Considere o título abaixo, publicado na Folha de S. Paulo,
e as afirmações que seguem.
OAB repudia decisão de juiz que anulou união gay em Goiânia.
I. Repudia significa “apoia”.
II. Os dois verbos encontram-se no passado.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
24) Assinale a alternativa que indica a conjunção adequada
para preencher a lacuna.
_____________ nós tenhamos mais tempo, nós não
terminaremos o projeto no prazo.
a) Entretanto
c) Logo
b) Ainda que
d) Contudo

27) Considere as afirmações.
I. A moça ficou brava porque não se lembrou do rapaz.
II. O rapaz interpretou corretamente a resposta da moça.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
28) Considere as afirmações que seguem.
I. O pronome “isso” refere-se ao fato de a moça ter pegado
uma pedra.
II. No primeiro quadrinho, a próclise foi aplicada de forma
incorreta, mas é aceita porque a tirinha utiliza a oralidade.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
29) Considere o anúncio publicitário abaixo e as afirmações
que seguem. Leve em consideração que o produto é uma
pomada branca que combate a assadura no bebê, aderindo
à sua pele.
"Quem cuida de verdade não desgruda do bebê. Pomada
Hipoglós".
I. O publicitário explorou dois sentidos para o verbo
“desgruda”, utilizando-o também no sentido figurado.
II. O publicitário quis passar a mensagem que a pomada
cuida de verdade do bebê.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
30) Considere os quadrinhos abaixo e as afirmações que
seguem.

25) Assinale a alternativa que completa a lacuna.
Ao acordar na madrugada, percebi que ela ainda não
__________.
a) chegasse
c) tinha chego
b) tinha chegado
d) chegou
26) Considere o título abaixo, publicado pelo jornal O Estado
de S. Paulo, e as afirmações que seguem.
Barco teria localizado helicóptero na BA, diz Marinha
I. Não haveria qualquer alteração de sentido se o verbo fosse
trocado pela forma simples “localizou”.
II. Pelo título, percebe-se que o jornal não tem certeza do
fato.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
Para as questões 27 e 28, considere a tirinha abaixo.
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I. O efeito de humor é produzido pela oposição entre a
“memória” dos equipamentos e a do personagem.
II. A expressão “e olhe lá” revela que o próprio personagem
tem consciência da limitação do seu cérebro.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
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MATEMÁTICA

31) Numa fazenda, a principal fonte de renda é o plantio da
laranja. A colheita começou na segunda-feira; sabendo
que todos os dias são retiradas 10% da produção de
laranja existentes naquele dia, podemos dizer que ao final
da quinta-feira da mesma semana ainda havia na fazenda:
a) 65,61% da colheita
c) 32,9% da colheita
b) 34,39% da colheita
d) 10% da colheita

32) Para pintar um galpão, possuo 36 L de tinta. Com esta tinta
consigo pintar uma faixa de 126 m de comprimento por
60 cm de altura. Acrescentando 12 L de tinta e aumentando
a altura em mais 12 cm pintarei uma faixa de:
a) 140 m de comprimento
c) 78,75 m de comprimento
b) 98,81 m de comprimento
d) 20,16 m de comprimento

33) Numa fração, o denominador e o numerador são números
naturais, e seu produto é 224. Adicionando um ao seu
denominador e subtraindo um de seu numerador, os
termos desta fração tornam-se iguais. Nestas condições,
esta fração é equivalente a:
a) 4/7
b) 17/14
c) 7/8
d) 8/7

34) Num campeonato de cães adestrados, o número de
pessoas que assistiram ao campeonato era equivalente
a 4/5 do número de cães e o total entre pés e patas era
de 224. O número de cães adestrados neste campeonato
era de:
a) 32
b) 36
c) 40
d) 48
35) Amélia foi a uma loja comprar um celular e gostou de dois
modelos (A e B). Para o celular A, ela só possuía 75% do
valor para comprá-lo à vista. O vendedor ofereceu 5% de
desconto, mas mesmo assim faltavam R$76,00. O jeito
foi comprar o celular B, pois o que Amélia possuía era
suficiente para comprá-lo à vista sem desconto.O valor
gasto no celular B foi de:
a) R$385,00
c) R$304,00
b) R$380,00
d) R$285,00

36) Um pintor gasta 50 dias para pintar 2/3 de uma escola, ou
seja, para pintar 3/5 da mesma escola serão gastos:
a) 50 dias
b) 45 dias
c) 30 dias
d) 20 dias

37) Carlos e seus amigos juntos possuíam R$480,00 para
fazer um bolão na mega-sena. Antes de fazer o jogo, mais
seis amigos também entraram no bolão e o total passou
a ser R$600,00.O total de amigos que participaram do
bolão, incluindo Carlos, foi de:
a) 20
b) 30
c) 36
d) 48

38) O quociente de uma divisão é um número inteiro negativo.
O mesmo quociente também é obtido quando aumentamos
o dividendo em 3.078 e diminuímos o divisor em 19, em
relação à divisão inicial. Considerando o mesmo resto
para as duas divisões, este quociente vale:
a) -62
b) -81
c) -162
d) -324
39) Somando 2,33... e 3,11... podemos dizer que a terça parte
dessa soma vale:
a) 49/27
b) 49/9
c) 27/7
d) 54/8
40) Assinale a expressão que fornece o maior resultado:
a) 1000 + 0,01
c) 0,01/1000
b) 1000 . 0,01
d) 1000/0,01

41) A distância que um trem percorre durante 2h45min, numa
velocidade média de 160 km/h, é de:
a) 330km
b) 440km
c) 220km
d) 400km
42) Um professor disse ao seu aluno, a respeito de sua idade:
Hoje, minha idade é o quadrado da sua, mas daqui a 10
anos, serei 30 anos mais velho que você. O aluno tem:
a) 10 anos
b) 8 anos
c) 6 anos
d) 3 anos
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43) Carol pagou sua dívida a Ana no valor de R$125,00, com
22 notas. Utilizou para este pagamento notas de R$5,00
e R$10,00. O número de notas de R$5,00 utilizadas foi de:
a) 20
b) 19
c) 18
d) 17
44) Um livro que custa R$28,16 dá um lucro de 12% sobre
o preço de venda. Este livro está sendo vendido ao
preço de:
a) R$29,00
c) R$31,96
b) R$30,12
d) R$32,00
45) Uma milha marítima tem 1.852 m. A velocidade de um
navio é dada em nós, ou milha/hora. Por conta destas
informações, um torpedo que tem a velocidade igual a
30 nós possui aproximadamente:
a) 56 km/h
c) 16 km/h
b) 30 km/h
d) 12 km/h

NOÇÕES DE DIREITO
DIREITO PENAL

46) A conduta do servidor público que desvia bem público
para fins particulares, dele se aproveitando pessoalmente,
constitui o crime de:
a) apropriação indébita.
b) usurpação de função pública.
c) emprego irregular de verbas ou rendas públicas.
d) peculato.
47) Analise as assertivas a seguir:
I. Quando a falsidade ideológica é cometida por servidor
público prevalecendo-se do cargo que ocupa, o crime
caracterizado é o de excesso de exação.
II. O servidor público que revela fato de que tem conhecimento
em razão do cargo e que deva permanecer em segredo
pratica o delito de tráfico de influência.
III. O servidor público que patrocina interesse privado perante
a administração pública valendo-se do cargo que ocupa
pratica o crime de advocacia administrativa.
IV. A conduta do servidor público de devassar sigilo de proposta
de concorrência pública constitui o crime de violação de
sigilo funcional.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas os itens II e III estão incorretos.
b) apenas os itens I, II e IV estão incorretos.
c) apenas os itens III e IV estão incorretos.
d) apenas o item I está incorreto.

48) O servidor público que executa ato de ofício contra
disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal pratica o crime de:
a) concussão.
c) peculato furto.
b) prevaricação.
d) desvio de função.
DIREITO PROCESSUAL PENAL

49) No que se refere aos crimes de ação penal pública
condicionada à representação, é correto afirmar que:
a) a contagem do prazo decadencial de seis meses para
representação tem por termo inicial a data de ocorrência
do fato delituoso.
b) a representação, em regra, será retratável até o recebimento
da denúncia pelo magistrado.
c) o prazo decadencial para o exercício do direito de
representação interrompe-se com o recebimento da
denúncia e com a prolação da sentença penal condenatória.
d) nos crimes de ação penal pública condicionada à
representação, caso ocorra o falecimento da vítima, o
direito de representação passará ao cônjuge, ascendente,
descendente ou irmão.
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50) Analise as assertivas a seguir:
I. Verificando o órgão do Ministério Público a ausência de
elementos para o oferecimento de denúncia contra o
investigado, remeterá imediatamente os autos do inquérito
policial ao Procurador-Geral de Justiça, o qual determinará
o seu arquivamento ou designará outro membro do parquet
para promover a ação penal.
II. É defeso ao Ministério Público desistir da ação penal
proposta, exceto quando for autor de ação penal privada
subsidiária da pública.
III. A denúncia será oferecida no prazo de cinco dias quando
o acusado estiver preso provisoriamente e em trinta dias
quando estiver solto.
IV. A morte do acusado, para fins de declaração de extinção
da punibilidade pelo crime cometido, somente pode ser
provada por meio da respectiva certidão de óbito.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens I, II e III estão incorretos.
b) Apenas os itens I e IV estão incorretos.
c) Todos os itens estão corretos.
d) Todos os itens estão incorretos.

51) Considera-se fundamento para rejeição da denúncia
oferecida pelo Ministério Público:
a) a ausência de rol de testemunhas no corpo da exordial
acusatória.
b) a inexistência de cota introdutória com descrição
pormenorizada do fato delituoso e esclarecimento da
autoria.
c) a ausência de justa causa para o exercício da ação penal
pública.
d) a presença de pressupostos processuais imprescindíveis
ao exercício da ação penal.

DIREITO CONSTITUCIONAL

55) Com suporte nos direitos e garantias individuais previstos
na Constituição Federal, analise as assertivas a seguir:

I. A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional
absoluta, admitindo-se, como exceção, o acesso às
dependências da casa alheia apenas nos casos de desastre
ou para prestar socorro.
II. A cobrança de taxas de pedágio para circulação em
rodovias estaduais ou federais viola a garantia constitucional
de liberdade de locomoção no território nacional.
III. O direito de petição aos órgãos públicos é assegurado
pela Constituição Federal, não podendo seu exercício ser
condicionado ao pagamento de taxas.

IV. Por expressa previsão constitucional, não há crime ou
pena sem lei anterior que os defina.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas os itens I e IV estão corretos.

b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I e III estão corretos.

d) Apenas os itens III e IV estão corretos.
56) No que se refere às disposições constitucionais relativas aos
servidores públicos, podemos afirmar corretamente que:

a) a proibição de acumular cargos públicos remunerados é
aplicável apenas aos servidores públicos estatutários,
efetivos e estáveis.

b) os servidores públicos fiscais da administração fazendária
não dispõem de qualquer precedência sobre os demais
setores da administração, pois cada órgão exerce suas
atividades nos limites de suas atribuições.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

52) O Ministério Público intervirá como fiscal da lei nas ações
cíveis que versarem sobre:
a) litígios coletivos pela posse da terra rural.
b) contratos individuais firmados entre sujeitos maiores e
capazes que tenham por objeto a locação de imóveis rurais
ou urbanos.
c) anulação de títulos de crédito extraviados ou destruídos.
d) reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente
de veículos.

53) No que tange aos prazos processuais, o Código de
Processo Civil dispõe expressamente que:
a) são contados incluindo o dia do começo e excluindo o dia
do vencimento, considerando-se prorrogado o prazo até
o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em
feriado.
b) não havendo previsão legal expressa e não determinando
ao juiz prazo para a prática de ato processual a cargo da
parte, será considerado o prazo de dez dias como regra
geral.
c) o Ministério Público dispõe de prazo em dobro para recorrer,
contado tal prazo a partir da intimação pessoal do membro
do parquet.
d) o prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz interrompe-se
nos feriados e finais de semana, voltando a fluir a partir
do primeiro dia útil subsequente.

54) Assinale a alternativa correta levando em conta o que
dispõe o Código de Processo Civil:
a) Quando a lei considerar obrigatória a intervenção
processual do Ministério Público como fiscal da lei, sua
não atuação nos autos gerará a nulidade do processo.
b) O órgão do Ministério Público não poderá ser
responsabilizado civilmente quando agir com dolo ou fraude
no estrito exercício de suas funções constitucionais.
c) O Ministério Público, por exercer função essencial à justiça
prevista constitucionalmente, encontra-se em patamar de
supremacia em relação às demais partes processuais.
d) Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público terá vista
dos autos antes das partes, prescindindo a sua intimação
dos demais atos do processo.

c) a prática de ato de improbidade administrativa pelo servidor
público impõe, dentre outras sanções, a perda do cargo
público e a obrigação de ressarcimento do erário.
d) é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para concessão de aposentadoria a servidores públicos,
mesmo àqueles que exercem atividade de risco.

57) Com base nas disposições constitucionais relativas ao
Ministério Público e nas previsões da Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado de São Paulo (Lei Estadual
nº. 734/93), analise as assertivas a seguir:
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I. Ao membro do Ministério Público que ingressou na carreira
após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988,
é vedado o exercício de qualquer outra função pública,
mesmo que em disponibilidade, exceto uma de magistério.

II. Ao Ministério Público, em concurso com as Defensorias
Públicas dos Estados e da União, é afeta a função de
promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção
dos interesses difusos e coletivos.
III. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional
e administrativa, cabendo-lhe propor ao Poder Legislativo
a criação e a extinção de seus cargos, bem como a fixação
e o reajuste dos vencimentos de seus membros.

IV. São consideradas Promotorias Criminais aquelas cujos
cargos que as integram têm suas funções definidas para
a esfera penal, exclusivamente, sem distinção entre
espécies de infração penal ou de órgão jurisdicional com
competência fixada exclusivamente em razão da matéria.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas os itens III e IV estão corretos.
b) Apenas os itens I e II estão corretos.

c) Apenas os itens II e IV estão corretos.

d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
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DIREITO ADMINISTRATIVO

58) São atribuições dos Oficiais de Promotoria, previstas no
Ato nº. 664/2010-PGJ-CGMP-CSMP:
a) realizar, em sede de inquérito civil, as diligências ou atos
necessários ao regular processamento do feito, mesmo
sem determinação expressa do presidente da investigação,
exceto os atos de mero expediente.
b) adotar as providências para que os documentos sigilosos
sejam envelopados, lacrados e rubricados pelo Promotor
de Justiça que presidir o procedimento investigatório, se
possível na presença do interessado ou responsável, com
vista à preservação do sigilo.
c) presidir as audiências e reuniões designadas pelo Promotor
de Justiça para instrução dos procedimentos administrativos.
d) promover a remessa dos autos ao arquivo, de ofício, quando
ausentes os elementos suficientes para propositura da
ação civil pública.
59) No que se refere à escrituração de livros, documentos e
outros papeis de interesse da Promotoria de Justiça, podese afirmar corretamente que:
a) os livros obrigatórios serão aqueles confeccionados segundo
o modelo oficial do Ministério Público e serão abertos,
numerados, autenticados e encerrados pelo Oficial de
Promotoria, mediante a lavratura dos respectivos termos.
b) nos ofícios, requisições, notificações e comunicações devem
constar o número do procedimento e a indicação da
Promotoria de Justiça remetente com endereço completo,
inclusive o número do Código de Endereçamento Postal e
o telefone.
c) Nos registros dos autos e na expedição dos ofícios,
requisições e notificações, o Oficial de Promotoria deve utilizar
os impressos e papéis confeccionados segundo modelo
oficial do Poder Judiciário e juntar cópia nos autos.
d) deverão ser evitados erros, omissões, emendas, rasuras,
borrões ou entrelinhas, efetuando-se, quando necessário,
as devidas ressalvas, após a subscrição do ato, de forma
legível e sem necessidade de autenticação.

60) Assinale a alternativa que consigna corretamente as
espécies de sanções disciplinares previstas no Estatuto
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
(Lei Estadual nº. 10.261/68):
a) Demissão, demissão a bem do serviço público, repreensão,
suspensão, multa e cassação de aposentadoria ou
disponibilidade.
b) Repreensão verbal, retratação, demissão, exoneração,
expulsão e multa.
c) Demissão a bem do serviço público, expulsão por ato de
indignidade, repreensão, suspensão e perda de
aposentadoria.
d) Repreensão, suspensão dos vencimentos, aposentadoria
compulsória, demissão a bem do serviço público e multa.

ATUALIDADES
61) Muammar Gaddafi é considerado um dos piores ditadores
do mundo. Ele não hesitou em usar as Forças Armadas
em repressão aos protestos iniciados em fevereiro de
2011. Em relação ao ditador descrito anteriormente,
assinale a alternativa correta.
a) Diz respeito ao comandante supremo da Tunísia, no poder
após golpe militar (apoiado pela antiga URSS) na década
de 1970.
b) Gaddafi está há 41 anos exercendo, de forma tirana e
ditatorial, o poder na Líbia.
c) Mesmo após a repressão, o povo egípcio conseguiu
derrubar Gaddafi do poder e hoje o Egito é governado por
uma equipe de transição até as novas eleições, marcadas
para novembro de 2011.
d) Alçado de forma democrática ao poder na década de 1980,
Gaddafi vem, através de sucessivas reeleições, mantendose no poder, algo que é considerado pelos analistas
internacionais, uma forma velada de ditadura.
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62) Acerca da manchete “Dilma modifica política de Lula e
vota contra o Irã” publicada na capa do jornal Folha de
São Paulo do dia 25 de março de 2011, onde o país votou
favoravelmente, no Conselho de Direitos Humanos da
ONU, à designação de um relator para investigar denúncias
de violação de direitos humanos no Irã. Sobre a
modificação da política mencionada na manchete, assinale
a alternativa correta.
a) Essa modificação diz respeito à política de apoio ao Irã
durante os anos de governo Lula e diz respeito,
exclusivamente à questão dos direitos humanos naquele
país.
b) Essa modificação é em relação à constante retaliação do
governo brasileiro às ações iranianas contra refugiados
no norte da África, fugidos das recentes manifestações
naquela região.
c) Essa modificação está relacionada aos sucessivos apoios
brasileiros, durante os anos do governo Lula, a um acordo
sobre o programa nuclear iraniano.
d) A modificação política mencionada na manchete fala sobre
a mudança de comportamento do governo Dilma em
relação ao Irã, pois, no governo Lula, o Brasil sempre
esteve ao lado do Irã, apontando claramente um apoio aos
interesses dos EUA.

63) No dia 24 de maio de 2011, o Congresso Nacional aprovou
o novo Código Florestal após diversos embates entre as
bancadas ambientalista e ruralista. Acerca do Código
Florestal brasileiro, é incorreto afirmar que:
a) O Código Florestal, em vigor desde 1965, reúne um
conjunto de leis que visam à preservação das florestas.
Porém, ele não foi seguido pela maioria dos produtores
rurais. Estima-se que 90% estejam em condições
irregulares. O principal objetivo das mudanças é regularizar
a situação desses produtores.
b) Fica, pelo novo Código, instituído que as APPs (Áreas de
Proteção Permanente, que é a proteção da vegetação
original) em margens de rios será de 30m em rios de até
10 m de largura.
c) O novo Código prevê a continuidade de atividades agrícolas
nas APPs.
d) O novo Código obriga o reflorestamento por espécies
originais das áreas desmatadas, mesmo aquelas ocorridas
até julho de 2008.

64) No dia 1º de maio de 2011, o presidente dos EUA discursou
afirmando ter matado o terrorista Osama bin Laden. Sobre
Osama bin Laden e sua morte, assinale a alternativa
correta.
a) Bin Laden, que era paquistanês, foi morto em uma mansão
na cidade de Abbottabad, próxima a Riad, capital da Arábia
Saudita.
b) A morte de Osama encerra a luta contra o terrorismo global.
c) A operação que matou o terrorista contou com o apoio
logístico do governo paquistanês que é colaborador histórico
do governo norte-americano.
d) Osama bin Laden foi morto no dia 1 de maio de 2011 por
forças especiais da Marinha dos Estados Unidos. Ele estava
escondido em uma cidade próxima à Islamabad, capital
do Paquistão.

65) Sobre a manchete “Senado revê acordo, e Paraguai
ganhará mais por Itaipu”, publicada no jornal Folha de
São Paulo, do dia 12/05/2011, assinale a alternativa correta.
a) Diz respeito ao acordo bilateral, firmado entre Brasil e
Paraguai, em que as parcelas pagas pelo governo brasileiro
pelo empréstimo concedido pelo Paraguai para a
construção da usina hidrelétrica de Itaipu.
b) Está relacionada à triplicação do valor pago pelo Brasil
pela energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu e que
não é utilizada pelo país vizinho.
c) Fala sobre a dívida que o Brasil tem com o Paraguai
relacionada ao acordo entre os dois países que estipulava
que o Brasil consumiria toda a energia gerada pela usina,
sendo que, após a revisão do acordo, o Paraguai terá
direito a 1/3 da energia gerada.
d) Trata da liberação concedida pelo governo brasileiro, para
que o Paraguai possa comercializar livremente o excedente
energético gerado por Itaipu.
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66) Em março de 2011, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) divulgou que o Brasil cresceu 7,5% em 2010.
Sobre esse crescimento, assinale a alternativa correta.
a) O crescimento diz respeito ao PIB (Produto Interno Bruto) do
país, significando que, no ano em questão, a soma (em valores
monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos
cresceu 7,5% em relação ao ano anterior.
b) O crescimento está relacionado à média da variação do PIB
nos últimos três anos, que representou 7,5% a mais que no
triênio anterior.
c) O crescimento de 7,5% divulgado pelo IBGE foi em relação
à população brasileira, resultado obtido após o Censo de
2010.
d) Ao dizer que o Brasil cresceu 7,5% em 2010, o IBGE mostrou
que o Brasil aumentou sua extensão territorial.

67) Analise o texto abaixo.
“Um terremoto de 9 graus na escala Richter, o mais forte registrado
no Japão, causou um tsunami que devastou a costa nordeste
do país no dia 11 de março de 2011. Ondas de até 10 metros de
altura arrastaram tudo o que encontravam pela frente – navios,
casas, carros, barcos e pessoas. O número de mortos ultrapassou
a casa dos 4 mil, a maioria na província de Miyagi, localizada
próxima ao epicentro. Mais de 9 mil continuam desaparecidas.
Cidades inteiras foram destruídas. Em outras localidades faltam
água, luz, alimentos e combustível.”
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/atualidades/tragedia-no-japao-tremor-arrasacidades-e-provoca-crise-nuclear.jhtm. Acessado em 18/07/2011.

Sobre a tragédia anunciada no texto, assinale a alternativa
correta.
a) O número de mortos no Japão foi muito alto, pois naquele
país a estrutura é muito frágil e eles não possuem mecanismos
de prevenção contra acidentes naturais dessa magnitude.
b) Países próximos ao Japão, como Indonésia, Coréia do Sul,
China e Madagascar, também sofreram os mesmos efeitos
do terremoto.
c) O tremor também provocou explosões na estrutura de reatores
nucleares do complexo de Fukushima, uma das 25 maiores
usinas nucleares do mundo.
d) O Japão está localizado no “Anel de Fogo do Atlântico”, que
concentra as maiores atividades sísmicas do mundo.

68) No último dia 29 de abril, quase um terço da população
mundial parou para ver o casamento entre o Príncipe Willian
com a plebéia Kate Middleton. Sobre a monarquia britânica
e o evento em questão, assinale a alternativa incorreta.
a) O príncipe Willian é o segundo na linha de sucessão da coroa
britânica, atrás de seu pai, o príncipe Charles. Mas os
escândalos envolvendo Charles, que não goza de popularidade
entre os súditos ingleses, já colocam Willian como favorito
(entre os súditos) para a sucessão da rainha Elizabeth II.
b) O sistema político em vigor no Reino Unido é a monarquia
constitucional. A rainha é soberana sobre os quatro países
que compõem o reino - Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte
e País de Gales - e 14 territórios ultramarinos.
c) A principal função da monarquia britânica é da chefia do
Parlamento, tendo poder de veto em votações polêmicas, o
chamado “voto de minerva real”.
d) Para a monarquia britânica, o casamento é uma promessa
de recuperação do luxo perdido com os escândalos envolvendo
a separação do príncipe Charles e a princesa Diana, pais de
William.

69) Analise o texto abaixo.
“O STF (Supremo Tribunal Federal) anulou, no dia 23 de
março, a validade da Lei da Ficha Limpa nas eleições
passadas. Com isso, 149 candidatos impedidos de tomar
posse devido a condenações judiciais poderão assumir os
cargos em todo o Brasil.”

Publicado em http://educacao.uol.com.br/atualidades/lei-da-ficha-limpa-stf-decideque-so-vale-a-partir-de-2012.jhtm, (acessado em 16/06/2011).

Sobre a “Lei da Ficha Limpa”, analise as afirmativas a
seguir.
I. A Lei foi aprovada em 2010 e tornou mais rigorosos os
critérios determinantes das candidaturas a cargos públicos
no Brasil.
II. A Lei não entrou em vigor para as eleições de 2010 pois
o STF julgou que seria necessário mais uma eleição para
os candidatos se adaptarem às novas regras.
III. O STF anulou a validade da Lei para as eleições de 2010
pois, segundo a Constituição Federal, as mudanças
relacionadas à legislação federal, só são válidas se
promulgadas um ano antes das eleições.
Assinale a alternativa que indique as afirmações corretas.
a) I e II.
b) II e III
c) I e III
d) I, somente.

70) Analise o texto abaixo.
“O pior deslizamento da história do país deixou 710 mortos
em quatro cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Um
total de 13,8 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas.
O número de vítimas é maior que o registrado em
Caraguatatuba, em 1967 (436 mortos).”

Publicado em http://educacao.uol.com.br/atualidades/tragedia-no-rio-o-maior-desastrenatural-do-pais.jhtm, (acessado em 16/06/2011).

Sobre a tragédia mencionada no texto, assinale a
alternativa correta.
a) Aconteceu na região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro
e foi provocada pelas intensas chuvas do mês de janeiro
de 2011.
b) Foi motivada, exclusivamente, pelas chuvas, normais no
verão fluminense.
c) Além das chuvas (acima da média para o período), as
ocupações irregulares, associadas às condições geológicas
da região, provocaram tal tragédia.
d) O governo federal liberou, de forma imediata, R$ 780
milhões para a reconstrução dos municípios afetados, valor
inferior ao investimento necessário às obras de prevenções
de enchentes.

Realização:
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