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INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 

 
1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do Ministério Público; 

2 – A prova contém 80 questões que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora, com 
questões de múltipla escolha A, B, C, D, E. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – Esse simulado é uma auto avaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-MP-RS-15-05  
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

01. Considerando as regras da Lei 8.666/1993, é correto 
afirmar que as compras, sempre que possível, devem: 

a) atender ao princípio da diversificação.  

b) ser subdivididas em tantas parcelas quantas 
necessárias, buscando-se aproveitar as peculiaridades 
do mercado, visando economicidade. 

c) buscar preços semelhantes aos do setor privado.   

d) balizar-se pelas condições de aquisição e pagamento 
peculiares da Administração Pública.  

e) ser processadas através do procedimento de 
manifestação de interesse. 

 

02. Nos termos previstos na Constituição Federal, a 
responsabilidade civil regida pela teoria do risco 
administrativo NÃO alcança danos provocados por 
agentes de: 

a) órgãos públicos da administração direta, como o 
Ministério Público.  

b) autarquias. 

c) tribunais de justiça. 

d) qualquer empresa pública. 

e) órgãos do Poder Executivo.  

 

03. No tocante às regras legais sobre improbidade 
administrativa, marque a afirmativa correta. 

a)  No caso de dano ao erário, perderá o agente público os 
bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

b)  A aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/1992 
depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público. 

c)  Admite-se conduta culposa nos atos de improbidade 
que importam lesão ao erário. 

d)  As disposições da Lei de Improbidade Administrativa 
são aplicáveis apenas a agentes públicos. 

e)  O ressarcimento integral do dano só se efetiva com o 
trânsito em julgado da sentença condenatória. 

 

04. No que se refere aos agentes públicos, assinale a 
alternativa correta à luz das regras constitucionais: 

a) é permitida a acumulação de dois cargos de 
natureza técnica ou científica.  

b) a proibição de acumular cargos abrange autarquias, 
fundações, mas não empresas públicas e sociedades 
de economia mista exploradoras de atividade 
econômica. 

c) em exceção ao princípio da vedação à acumulação 
remunerada de cargos, membros do Ministério 
Público estão autorizados a exercerem uma função 
de magistério. 

d) é vedado ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

e) são vitalícios após três anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público.                                    

 

05. A respeito da organização administrativa brasileira, é 
INCORRETO afirmar que:  

a) Segundo a teoria do órgão, a conduta dos agentes 
públicos é imputada à pessoa jurídica a qual 
pertencem.  

b) Na descentralização por serviços, são criadas 
entidades para desempenho de atividades 
administrativas. 

c) Autarquia é pessoa jurídica de direito público criada 
por lei para desempenhar atividades típicas da 
Administração pública, cujo pessoal submete-se ao 
regime único e possui imunidade tributária recíproca. 

d) Tanto empresas públicas como sociedades de 
economia mista têm a criação autorizada por lei e 
possuem personalidade de direito privado. 
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e) Órgãos colegiados são aqueles que possuem 
capacidade processual para atuar na defesa de suas 
prerrogativas institucionais. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Nelma Fontana 

06. O inciso XV do artigo 5º da Constituição Federal 
estabelece que “é livre a locomoção no território 
nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens”. Conforme classificação de José Afonso 
da Silva quanto à aplicabilidade das normas 
constitucionais, o inciso citado é norma constitucional 
de  

a) eficácia contida. 

b) eficácia plena. 

c) eficácia limitada. 

d) eficácia absoluta. 

e) eficácia programática. 

 

07. O conceito de “Constituição” como “norma pura”, 
“pura obrigação”, “puro dever-ser”, conforme 
posicionamento doutrinário, relaciona-se à concepção 
de Constituição em  

a) Sentido Político. 

b) Sentido Sociológico. 

c) Sentido Jurídico. 

d) Sentido Ontológico. 

e) Sentido Culturalista. 

 

08. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, assinale 
a opção correta. 

a) O sindicato é legitimado a fazer a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, nas 
questões judiciais e extrajudiciais, independentemente 
de autorização expressa do associado. 

b) Os tratados internacionais sobre direitos humanos são 
incorporados automaticamente ao ordenamento 
jurídico brasileiro com força de emenda à Constituição. 

c) Para que possam concorrer a outros cargos, os titulares 
de mandatos eletivos do Executivo e do Legislativo 
deverão renunciar aos seus cargos até seis meses antes 
do pleito.  

d) Partidos políticos têm personalidade jurídica de direito 
público, razão pela qual devem prestar contas à Justiça 
Eleitoral periodicamente. 

e) Os cargos de Ministro de Estado, Oficiais das Forças 
Armadas e os da Carreira Diplomática só podem ser 
ocupados por brasileiros natos. 

 

09. A respeito da organização político-administrativa do 
Estado, aponte a alternativa correta. 

a) Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, é inconstitucional a lei estadual que disponha 
sobre porte de arma de fogo, por invadir matéria da 
competência da União. 

b) As terras devolutas são bens da União. 

c) A Constituição Federal proíbe que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios mantenham com cultos 
religiosos ou igrejas qualquer tipo de aliança, uma vez 
que o Estado é laico. 

d) Compete aos municípios organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, incluído o de gás 
canalizado.  

e) Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 
compete aos estados o poder de fechar fronteiras e o de 
regulamentar o transporte intermunicipal para realizar 
barreiras sanitárias eficazes no controle à pandemia 
causada pela COVID-19. 

 

10. A EC 45/2004 criou o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), para controlar a atuação administrativa 
e financeira do Ministério Público e o cumprimento dos 
deveres funcionais de seus membros. A respeito desse 
órgão, indique a assertiva INCORRETA. 
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a) O CNMP compõe-se de quatorze membros nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a 
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para 
um mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

b) Na composição do CNMP, constam dois advogados e 
dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. 

c) Cabe ao CNMP rever, de ofício ou mediante 
provocação, os processos disciplinares de membros do 
Ministério Público da União ou dos Estados julgados há 
menos de um ano. 

d) O Corregedor nacional será escolhido pelo CNMP, em 
votação secreta, dentre os membros do Ministério 
Público que o integram, vedada a recondução. 

e) Cabe ao CNMP, conforme redação da Constituição 
Federal, avocar processos disciplinares em curso, 
determinar a remoção, a disponibilidade ou 
aposentadoria compulsória a membros do Ministério 
Público, além de aplicar outras sanções administrativas. 

 

DIREITO PENAL 
Antônio Pequeno 

11. O Direito Penal brasileiro considera como momento 
do cometimento do crime 

a) desde o seu planejamento.  

b) quando atingido o resultado pretendido.  

c) o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 
momento do resultado.  

d) quando chega ao conhecimento das autoridades 
competentes.  

e) o momento do cometimento do crime é irrelevante 
para o Direito Penal 

 

12. Segundo dispõe o artigo 7º, inciso I, do Código Penal, 
fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no 
estrangeiro, o crime 

a) de genocídio, ainda que o agente seja estrangeiro e não 
resida no Brasil.  

b) contra o patrimônio do Presidente da República.  

c) contra a liberdade de Ministro das Relações Exteriores.  

d) contra o patrimônio de fundação instituída pelo Poder 
Público.  

e) contra a vida de empregado de Sociedade de Economia 
Mista. 

 

13. Quando um sujeito dispara um projétil de arma de 
fogo contra um indivíduo, mas acaba ferindo 
mortalmente apenas o sujeito que se encontrava ao 
lado, ele responderá por 

a) homicídio consumado e por tentativa de homicídio.  

b) duplo homicídio.  

c) homicídio culposo.  

d) homicídio por dolo eventual.  

e) homicídio como se tivesse acertado o destinatário 
pretendido. 

 

14. No Direito Penal brasileiro, o chamado estado de 
necessidade é 

a) causa de agravamento da pena.  

b) causa de exclusão de ilicitude.  

c) quando o agente pratica o delito para satisfazer uma 
necessidade pessoal.  

d) causa de perdão judicial.  

e) quando o agente atua em legítima defesa. 

 

15. Em relação aos crimes praticados por funcionário 
público contra a administração em geral, assinale a 
alternativa correta.  

a) Se o funcionário público se apropria de bem particular 
de quem tem a posse em razão do cargo, comete furto e 
não peculato, pois esse último só se configura em caso 
de subtração de bem público.  
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b) Ao contrário do furto, o peculato admite a figura 
culposa.  

c) É pressuposto da prevaricação a obtenção de vantagem 
econômica.  

d) Considera-se funcionário público, para os efeitos 
penais, apenas quem exerce cargo, função ou emprego 
público de forma efetiva e remunerada. 

e) A pena será aumentada da metade quando os autores 
dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de 
cargos em comissão ou de função de direção ou 
assessoramento de órgão da administração direta, 
sociedade de economia mista, empresa pública ou 
fundação instituída pelo poder público.   

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Priscila Silveira 

16. No que diz respeito ao Inquérito Policial, assinale a 
resposta correta: 

a) o inquérito policial deve ser instaurado através de 
relatório e encerrado mediante portaria da autoridade 
policial. 

b) em razão do princípio da oralidade do processo, não há 
necessidade de serem as peças do inquérito policial 
reduzidas a escrito ou datilografadas. 

c) no inquérito policial, o ofendido, ou seu representante 
legal, e o indiciado poderão requerer qualquer 
diligência, que será realizada, ou não, a juízo da 
autoridade. 

d) poderá ser arquivado pela autoridade policial, desde 
que fique comprovada a inexistência do fato ou que o 
fato não constituía crime. 

e) como responsável pela instauração do inquérito 
policial, a Autoridade Policial deve agir em qualquer 
hipótese, somente por requisição de Membro do 
Ministério Público de quem é subordinada. 

 

17. Sobre a ação penal é correto afirmar: 

a) O acordo de não persecução penal será formalizado por 
escrito ou oral e será firmado pelo membro do 
Ministério Público, pelo investigado e pelo juiz.    

b) A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do 
ofendido, não poderá ser aditada pelo Ministério 
Público, vez que é o titular da ação penal pública.  

c) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa 
do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação 
pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre 
o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os 
elementos de convicção. 

d) Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado 
confessado formal e circunstancialmente a prática de 
infração penal sem violência ou grave ameaça e com 
pena mínima inferior a 2 (dois) anos, o Ministério 
Público poderá propor acordo de não persecução penal, 
desde que necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime, mediante o preenchimento das 
condições ajustadas cumulativa e alternativamente. 

e) Se o crime for praticado em detrimento do patrimônio 
ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal 
será pública condicionada à representação.  

 

18. De acordo com as regras estabelecidas pelo Código de 
Processo Penal com relação à citação e à intimação, 
assinale a opção correta:  

a) A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu 
estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a 
houver ordenado; por carta precatória quando o réu 
estiver fora do território da jurisdição do juiz 
processante; e por carta rogatória se estiver no 
estrangeiro. Em nenhum caso a prescrição será 
suspensa. 

b) O réu poderá ser citado por hora certa, aplicando-se ao 
processo penal as regras estabelecidas no Código de 
Processo Civil, no caso em que o réu se oculta para não 
ser citado. 

c) Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, ficarão suspensos o processo mas 
não o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 
determinar a produção antecipada das provas 
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consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 
preventiva, respeitado o disposto no art. 312. 

d) O processo não seguirá sem a presença do acusado 
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no 
caso de mudança de residência, não comunicar o novo 
endereço ao juízo, suspendendo-se o processo e a 
prescrição até que o réu seja encontrado. 

e) a citação do miliar será feita pessoalmente pelo oficial 
de Justiça e pelo chefe do respectivo serviço.  

 

19. Sobre o tema Sujeitos Processuais no Direito 
Processual Penal, assinale a alternativa correta: 

a) Do despacho que admitir, ou não, o assistente da 
acusação, caberá recurso, devendo, de qualquer modo, 
constar dos autos o pedido e a decisão. 

b) Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo 
processo os juízes que forem entre si parentes, 
consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 
terceiro grau, inclusive, bem como amigos íntimos ou 
inimigos capitais. 

c) A suspeição não poderá ser declarada nem 
reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de 
propósito der motivo para criá-la. 

d) Nenhum acusado, com exceção do foragido, será 
processado ou julgado sem defensor. 

e) O assistente será admitido enquanto não tiver sido 
exarada a sentença e receberá a causa no estado em 
que se achar.  

 

20. Nos termos do Código de Processo Penal, acerca do 
procedimento relativo aos processos da competência do 
Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta. 

a) O Conselho de Sentença será constituído por 7 (sete) 
dos jurados sorteados dentre os alistados. 

b) O sorteio dos jurados será realizado a portas abertas 
pelo juiz, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o 
número de 23 (vinte e três) jurados para a reunião 
periódica ou extraordinária. 

c) O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de 
mais de um processo, no mesmo dia, se as partes os 
aceitarem e, neste caso, os jurados deverão prestar um 
novo compromisso legal. 

d) O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma 
hora para cada, e de meia hora para a réplica e outro 
tanto para a tréplica. 

e) Verificando que se encontram na urna as cédulas 
relativas aos jurados presentes, o juiz presidente 
sorteará sete dentre eles para a formação do Conselho 
de Sentença. À medida que as cédulas forem sendo 
retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e o Ministério 
Público e, depois dele, a defesa poderão recusar os 
jurados sorteados, até três cada parte, sem motivar a 
recusa. 

 

DIREITO CIVIL 
Paulo Sousa 

21. Serão registrados em registro público, exceto: 

a) a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do 
juiz; 

b) a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

c) a emancipação em razão do exercício de emprego 
público efetivo; 

d) a sentença declaratória de ausência e de morte 
presumida; 

e) os nascimentos, casamentos e óbitos. 

 

22. De acordo com o Código Civil, somente se 
consideram interessados para requerer a sucessão 
provisória: 

a) o cônjuge não separado judicialmente; 

b) os herdeiros presumidos, legítimos ou 
testamentários; 

c) os que tiverem sobre os bens do ausente direito 
dependente de sua morte; 

d) os credores de obrigações vencidas e não pagas; 
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e) o Ministério Público. 

 

23. O prazo para requerer a anulação da venda de 
ascendente a descendente, salvo se os outros 
descendentes e o cônjuge do alienante 
expressamente houverem consentido, é: 

a) decadencial, de dois anos; 

b) prescricional, de dois anos; 

c) decadencial, de quatro anos; 

d) prescricional, de quatro anos; 

e) prescricional, de cinco anos. 

 

24. Em relação ao instituto da servidão, é incorreto 
afirmar que: 

a) o dono de uma servidão pode fazer todas as obras 
necessárias à sua conservação e uso, e, se a servidão 
pertencer a mais de um prédio, serão as despesas 
rateadas entre os respectivos donos; 

b) quando a obrigação incumbir ao dono do prédio 
serviente, este poderá exonerar-se, abandonando, 
total ou parcialmente, a propriedade ao dono do 
dominante; 

c) as obras necessárias à conservação e ao uso da 
servidão devem ser feitas pelo dono do prédio 
dominante, se o contrário não dispuser 
expressamente o título; 

d) constituída para certo fim, a servidão pode, ainda, 
ser ampliada para abranger um outro, desde que 
parecido; 

e) nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de 
menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa. 

 

25. Em relação ao pagamento indevido, é incorreto 
afirmar que:  

a) todo aquele que recebeu o que lhe não era devido 
fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe 

àquele que recebe dívida condicional antes de 
cumprida a condição; 

b) não se pode repetir o que se pagou para solver 
dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente 
inexigível; 

c) não terá direito à repetição aquele que deu alguma 
coisa para obter fim ilícito, imoral, ou proibido por 
lei; 

d) se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o 
tiver alienado em boa-fé, por título oneroso, 
responde somente pela quantia recebida; 

e) àquele que voluntariamente pagou o indevido é 
presumido o direito ao ressarcimento. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Ricardo Torques 

26. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos 
tribunais em todo o território nacional, conforme as 
disposições do Código de Processo Civil. Sobre a 
jurisdição e a ação, pode-se afirmar: 

a) São condições da ação exigidos pelo Código de Processo 
Civil: interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do 
pedido. 

b) Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 
próprio, exceto quando for autorizado pelo titular do 
direito. 

c) Em caso de substituição processual, o substituído 
poderá intervir como assistente litisconsorcial. 

d) O interesse do autor pode limitar-se à declaração da 
existência, inexistência ou modo de ser de uma relação 
jurídica. A autenticidade ou falsidade de documentos 
deve ser analisada apenas como questão incidental. 

e) Admite-se a ação meramente declaratória, desde que 
não tenha ocorrido violação do direito. 

 

27. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real 
sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de 
domicílio do réu. Considerando as disposições sobre 
competência territorial, assinale a alternativa correta: 
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a) Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no 
foro de domicílio do autor. 

b) Quando autor e réu não tiverem domicílio no Brasil, a 
ação deverá ser proposta na capital do Estado onde por 
último residiram. 

c) Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele 
poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro 
de domicílio do autor. 

d) Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes 
domicílios, serão demandados no foro de domicílio do 
autor. 

e) A execução fiscal será proposta no foro da capital do 
Estado membro. 

 

28. As nulidades processuais dizem respeito à ineficácia 
do ato ou da relação processual causada pela não 
observância da lei. De acordo com a gravidade, a 
nulidade poderá ser absoluta ou relativa. É correto 
afirmar que: 

a) A nulidade, absoluta ou relativa, deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão. 

b) A parte que deu causa à nulidade de determinado ato 
não poderá pleitear a decretação do vício. 

c) A nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade 
em que couber à parte falar nos autos, ainda que se 
trate de vício que pode ser decretado de ofício pelo juiz. 

d) É nulo de pleno direito o processo quando o membro 
do Ministério Público não for intimado a acompanhar o 
feito em que deva intervir. 

e) O erro de forma do processo acarreta a sua anulação ab 
initio. 

 

29. Após a apresentação da petição inicial, o juiz poderá 
julgar liminarmente improcedente o pedido. Com base 
no Código de Processo Civil, pode-se afirmar: 

a) A citação do réu é obrigatória para que o magistrado 
possa julgar liminarmente o pedido. 

b) O recurso cabível da decisão é o agravo de instrumento. 

c) O recorrente deverá requerer expressamente que o 
magistrado exerça o juízo de retratação. 

d) Não havendo retratação do juiz, o processo seguirá seu 
trâmite normalmente, sendo intimado o réu da 
realização da audiência de conciliação ou mediação. 

e) Se o pedido contrariar enunciado de súmula do 
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça ou do Tribunal de Justiça local, o pedido poderá 
ser julgado liminarmente improcedente. 

 

30. A contestação é, por excelência, a peça de defesa do 
réu, sendo correto afirmar que: 

a) O prazo para apresentação será de 15 (quinze) dias, 
contado da audiência de conciliação ou de mediação, 
quando não houver autocomposição. 

b) Havendo litisconsórcio passivo, o termo inicial para 
apresentação da contestação será contado da data de 
apresentação do último pedido de cancelamento da 
audiência de conciliação ou mediação. 

c) Excetuada a incompetência relativa, o juiz poderá 
conhecer de ofício as demais matérias preliminares 
passíveis de alegação pelo réu. 

d) Havendo convenção de arbitragem entre as partes, esta 
sempre prevalecerá sobre a jurisdição estatal. 

e) Havendo alegação de incompetência absoluta ou 
relativa, a contestação deve ser protocolada no foro 
onde tramita a ação, embora este possa ser modificado 
posteriormente caso a alegação de incompetência seja 
aceita pelo juízo. 

 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 
Tiago Zanolla 

À luz da Lei Complementar nº 10.098/1994, que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado 
do Rio Grande do Sul, julgue os itens a seguir 

31. Josefina foi nomeada para ocupar o cargo de analista 
do MP. A instituição lhe entregou uma lista solicitando 
vários documentos. 
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Com  base nas informações constantes na Lei n. 
10.098/1994, julgue os itens a seguir acerca dos 
requisitos para o ingresso no serviço público. 

a) Josefina deverá se submeter a inspeção médica 
realizada por instituição privada. 

b) Caso seja julgada temporariamente inapta, Josefina 
será eliminada do certame. 

c) Josefina dever ter idade mínima de 18 anos na data do 
início do exercício. 

d) Josefina deverá apresentar comprovante de quitação 
eleitoral e militar. 

e) Poderão ser exigidos exames suplementares de acordo 
com a natureza do cargo de Josefina. 

 

32. De acordo com a Lei Complementar nº 10.098/1994, 
que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis 
do estado do Rio Grande do Sul, são requisitos para 
ingresso no serviço público, EXCETO: 

a) Nacionalidade brasileira 
b) Ter idade mínima de dezoito anos. 
c) Estar quite com as obrigações militares, eleitorais e 

fiscais. 
d) Possuir aptidão física. 
e) Escolaridade exigida para o cargo 

 
33. De acordo com a Lei Complementar nº 10.098/1994, 

que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis 
do estado do Rio Grande do Sul, não é forma de 
provimento 

a) Nomeação 
b) Reversão   
c) Reintegração 
d) Aproveitamento 

e) Promoção 
 
34. Jonas, motorista do MP-RS, sofreu grave acidente em 

serviço, perdendo parte da movimentação dos braços. 
Após um longo tratamento, ainda recuperou parte dos 
movimentos, mas não pode voltar a dirigir.  Como Jonas 
era muito ativo, começou a ajudar alguns colegas em 
atividades administrativas. 

Para regular a situação funcional de Jonas, o ato de 
provimento adequado é 

a) Reversão 
b) Readaptação 
c) Aposentadoria 

d) Reintegração 
e) Recondução 
 
35. Marcos foi nomeado no dia 15 de março para ocupar 

cargo de técnico do MP. Após tomar posse no dia 25 de 
março, Marcos desistiu de iniciar o exercício no cargo. 
Nessa situação,  

a) Marcos será exonerado 
b) Marcos será demitido 

c) O ato de nomeação será inválido 
d) O ato de nomeação será sem efeito 
e) O ato de nomeação será insubsistente. 
 

 
 
 
 

DIREITO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

Tiago Zanolla 

36. Acerca da composição e natureza do Conselho 
Nacional do Ministério Público, assinale a opção correta. 

a) O CNMP é composto por 14 Ministros. 

b) O CNMP é órgão de controle externo do Ministério 
Público. 

c) O CNMP conta com quatro representantes  dos MPs 
Estaduais. 

d) O CNMP possui funções jurisdicionais e administrativas. 

e) O CNMP pode rever, de ofício ou mediante provocação, 
os processos disciplinares de membros do Ministério 
Público da União ou dos Estados julgados há mais de um 
ano. 
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37. Acerca dos Princípios do Ministério Público, assinale a 
opção correta 

a) Os limites do princípio da independência funcional do 
Ministério Público, encontram-se circunscritos pelo 
respeito à Constituição da República e às leis. 

b) O princípio da indivisibilidade deriva da autonomia 
administrativa. 

c) Pelo princípio do promotor natural, um membro está 
vinculado a decisão de outro. 

d) A vitaliciedade é o princípio que garante a 
independência de atuação do membro. 

e) Pelo princípio da unidade, os membros podem 
substituir-se uns aos outros. 

 

38. De acordo com a Lei Estadual n. 7.662/1982, a 
autonomia do Ministério Público  consiste em 

a) a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de 
vencimentos. 

b) a funcional, o promotor natural e a vitaliciedade. 

c) a independência funcional, a unidade e a 
indivisibilidade. 

d) a indivisibilidade, a autonomia orçamentária e a 
inamovibilidade. 

e) a administrativa, a funcional e a financeira. 

 

39. De acordo com a Lei Estadual n. 7.662/1982, é órgão 
de Execução do Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

a) Procuradoria-Geral de Justiça 

b) Colégio de Procuradores de Justiça 

c) Conselho Superior do Ministério Público 

d) Corregedoria-Geral do Ministério Público 

e) Centros de Apoio Operacional 

 

40. De acordo com a Lei Estadual n. 7.662/1982, o 
Procurador-Geral de Justiça  

I - será nomeado pelo Governador do Estado 

II - o mandato será de 2 (dois) anos 

III - deve ser encolhido dentre os Membros do Ministério 
Público com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício 
na carreira e, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de 
idade implementados até a data da eleição 

IV- A indicação será  em lista tríplice. 

V -  Tomará posse em sessão pública e solene do Colégio 
de Procuradores. 

Está correto o assinalado em  

a) I, II, III e IV, apenas 

b) II, IV e V, apenas 

c) I, II, III e V, apenas 

d) I, II, IV e V, apenas 

e) Todas estão corretas 

 

DIREITO AMBIENTAL 
André Rocha 

41. A Lei nº 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente. Sobre a Lei nº 9.605/98, 
assinale a alternativa correta. 

a) As penas restritivas de direitos são autônomas e 
substituem as privativas de liberdade quando se tratar 
de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de 
liberdade inferior a cinco anos. 

b) É uma circunstância que atenua a pena a comunicação 
subsequente da degradação ambiental causada pelo 
agente. 

c) É uma circunstância que agrava a pena a reincidência 
nos crimes de qualquer natureza, quando não constitui 
ou qualifica o crime. 

d) Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade 
competente deve observar a gravidade do fato, os 
antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da 
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legislação de interesse ambiental e a situação econômica 
do infrator, no caso de multa. 

e) Nos crimes previstos na referida Lei, a suspensão 
condicional da pena pode ser aplicada nos casos de 
condenação a pena privativa de liberdade superior a três 
anos. 

 
42. De acordo com a Lei nº 9.985/2000, o grupo das 

Unidades de Proteção Integral é composto pelas 
seguintes categorias de unidade de conservação, exceto: 

a) Parque Nacional. 
b) Reserva de Fauna. 

c) Refúgio de Vida Silvestre. 
d) Monumento Natural. 
e) Estação Ecológica. 
 
43. Consoante o art. 50 da Lei nº 9.433/97, conhecida 

como Lei das Águas, por infração de qualquer disposição 
legal ou regulamentar referente à execução de obras e 
serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos 
hídricos, ou pelo não atendimento das solicitações 
feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, 
fica sujeito a uma série de penalidades. Em relação à 
penalidade de multa, assinale a alternativa que 
corresponde à correta previsão da Lei nº 9.433/97. 

a) A multa poderá ser simples ou diária, deverá ser 
proporcional à gravidade da infração e terá valor mínimo 
de R$ 100,00 (cem reais) e máximo de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). 

b) Em caso de reincidência, o valor da multa aplicada será 
triplicado. 

c) A multa poderá ser simples ou diária, deverá ser 
proporcional à gravidade da infração e terá valor mínimo 
de R$ 100,00 (cem reais) e máximo de R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais). 

d) Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a 
serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde 
ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos 
de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada 
nunca será inferior a dois terços do valor máximo 
cominado em abstrato. 

e) A multa poderá ser simples ou diária, deverá ser 
proporcional à gravidade da infração e terá valor mínimo 

de R$ 100,00 (cem reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais). 

 
44. Assinale a alternativa que corretamente traz uma 

definição prevista na Lei nº 6.938/81, que institui a 
Política Nacional de Meio Ambiente. 

a) meio ambiente é definido como a atmosfera, as águas 
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o 
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 
biosfera, a fauna e a flora. 

b) poluição é definida como a alteração adversa das 
características do meio ambiente que direta ou 
indiretamente prejudique a saúde, a segurança e o bem-
estar da população. 

c) poluidor é definido como a pessoa física responsável 
diretamente por atividade causadora de degradação 
ambiental. 

d) recursos ambientais são definidos como o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 
em todas as suas formas. 

e) degradação da qualidade ambiental é definida como a 
alteração adversa das características do meio ambiente. 

 
45. No que concerne ao licenciamento ambiental, assinale 

a alternativa correta. 
a) Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão 
executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito nacional ou regional. 

b) O licenciamento ambiental é o ato administrativo pelo 
qual o órgão ambiental competente, estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental 
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa 
física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental. 

c) Um impacto ambiental regional é todo e qualquer 
impacto ambiental que afete diretamente (área de 
influência direta do projeto), no todo ou em parte, o 
território de dois ou mais municípios. 
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d) No caso de empreendimentos e atividades cuja área de 
influência abranja dois ou mais municípios, o 
licenciamento ambiental poderá correr sob dois níveis 
de competência: municipal e estadual.  

e) A licença de instalação autoriza a operação da atividade 
ou empreendimento, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com 
as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinados para a operação. 

 
 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
Alexandre Herculano 

46. Indivíduo não reincidente que semeie, para consumo 
pessoal, plantas destinadas à preparação de pequena 
quantidade de produto capaz de causar dependência 
psíquica se sujeita à penalidade imediata de 

a) perda de bens e valores. 

b) medida educativa de internação em unidade de 
tratamento. 

c) advertência sobre os efeitos das drogas. 

d) admoestação verbal pelo juiz. 

e) prestação pecuniária 

 

47. Conforme dispõe a Lei n° 10.826, de 2003, a posse 
irregular de arma de fogo de uso permitido (possuir ou 
manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 
munição, de uso permitido, em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua 
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local 
de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 
legal do estabelecimento ou empresa) constitui crime 
sancionável com a seguinte pena: 

a) detenção, de 1 a 2 anos, e multa. 

b) reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. 

c) detenção, de 1 a 3 anos, e multa. 

d) reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. 

e) reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. 

 

48. No que se refere a organização criminosa, assinale a 
opção correta, com base na Lei n.º 12.850/2013. 

a) É circunstância elementar da organização criminosa a 
finalidade de obtenção de vantagem de qualquer 
natureza mediante a prática de infrações penais, 
consumando-se com a prática, pelos membros da 
organização, de quaisquer ilícitos com penas máximas 
superiores a quatro anos. 

b) É circunstância elementar da organização criminosa a 
estrutura ordenada, caracterizada pela divisão formal de 
tarefas entre os membros da sociedade criminosa. 

c) Organização criminosa é crime comum, não exigindo 
qualidade ou condição especial do agente, mas terá 
pena aumentada se houver concurso de funcionário 
público e a organização valer-se dessa condição para a 
prática de infrações penais. 

d) Organização criminosa não configura um tipo penal 
incriminador autônomo, mas meramente a forma de 
praticar crimes. 

e) A associação estável e permanente de três ou mais 
pessoas para a prática de crimes é requisito para a 
configuração de organização criminosa. 

 

49. A respeito da Lei no 9.455/1997 (Lei da Tortura), 
assinale a alternativa correta. 

a) A consumação se dá com o emprego de meios 
violentos, ocasionando sofrimento físico ou mental, 
englobando, inclusive, o mero aborrecimento, o qual é 
apto a configurar o crime de tortura. 

b) A tortura-castigo exige uma relação de guarda, poder 
ou autoridade entre o sujeito ativo e o passivo. 

c) A diferenciação entre a tortura e os maus-tratos é o 
elemento subjetivo. No crime de maus-tratos, não há o 
animus corrigendi, disciplinandi, já no crime de tortura, 
o agente tem esse ânimo, além de agir com ódio, com 
vontade de ver um sofrimento desnecessário, com 
sadismo. 
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d) O objeto jurídico tutelado pela norma penal no crime 
de tortura é apenas a integridade corporal e a saúde 
física. 

e) O dolo específico não constitui elementar fundamental 
para a configuração das modalidades do crime de 
tortura previstas no art. 1o da Lei no 9.455/1997. 

 

50. Após um acidente de trânsito, o condutor do veículo 
prestou pronto e integral socorro à vítima. Neste caso, 
NÃO pode ser aplicada a este condutor a: 

a) imposição de prisão em flagrante, mas é permitida a 
exigência de fiança e a apreensão do veículo 

b) imposição de prisão em flagrante e apreensão do 
veículo, mas é permitida a exigência de fiança 

c) imposição de prisão em flagrante, bem como a 
exigência de fiança 

d) exigência de fiança, bem como a apreensão de veículo 

e) imposição de prisão em preventiva 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Adriana e Luiz 

 

TEXTO I - Excesso de informações pode prejudicar 
memória e tomadas de decisões 

Celular no bolso, computador no trabalho, televisão em 
casa e todos sempre de olho no que está acontecendo 
ao redor. A população vive conectada, mas, segundo o 
cardiologista Carlos Alberto Pastore, em entrevista ao 
programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, o excesso de 
informações pode prejudicar o bom funcionamento do 
cérebro e causar danos à memória e às tomadas de 
decisões. 

"Não há dúvida de que a aquisição de informações 
aumentou exponencialmente, e o cérebro não está 
dando mais conta. A nossa memória passa a não ser 
mais tão confiável e somos obrigados a tomar decisões a 
cada instante. O que os cientistas estão percebendo é 
que o cérebro tem um limite para tomar decisões e, pior 
ainda, não determina prioridades." 

De acordo com o médico, até atividades aparentemente 
simples, como a resolução de transações bancárias e a 
compra de passagens aéreas pela internet, podem levar 
a uma exaustão. "Você acha lindo fazer tudo pela 
internet, mas é você quem está trabalhando em função 
disso e tem que ser muito ágil e rápido. Essas 
informações realmente exigem um trabalho mental 
enorme. Depois a gente reclama que tem crise de 
pânico, depressão, ansiedade. Não tem jeito. O espaço 
mental tem limite." 

Um estudo deste ano encomendado pela empresa de 
segurança cibernética Kaspersky Lab diz que as pessoas 
estão sofrendo de "amnésia digital". Segundo o 
trabalho, o fenômeno acontece quando se esquece de 
uma informação, pois há a confiança de que ela está 
armazenada em um aparelho digital e será lembrada 
para você. 

A pesquisa contou com 6 mil homens e mulheres entre 16 
e 55 anos em oito países europeus. Ao contrário do que 
se possa imaginar, a amnésia não afeta os jovens e 
nativos digitais em maior proporção. Pessoas mais 
velhas foram mais atingidas. Entre os participantes 
adultos, cerca de 60% se lembraram do telefone da casa 
em que viviam quando tinham 10 anos, mas não dos 
números dos filhos ou do trabalho sem antes olhar em 
algum aparelho.  Um terço deste total não se recordava 
do telefone do cônjuge. 

A maioria dos entrevistados, ou 79,5%, admitiu que usa a 
internet como uma extensão do cérebro, porém, se 
esquecer de uma informação não é necessariamente 
ruim para eles. O estudo mostrou que 30% das pessoas 
não se importam em perder dados desde que possam 
achar tudo online de novo. Entretanto, as mulheres e os 
jovens são os grupos que mais ficariam tristes se 
perdessem esse conteúdo, em especial porque grande 
parte das memórias armazenadas nos aparelhos digitais 
nunca poderiam ser recuperadas. 

Quando confrontados com alguma pergunta, 36% iriam 
procurar a resposta na web antes de tentar lembrar-se 
dela e 24% se esqueceriam de uma informação que 
aprenderam online assim que fosse utilizada. 

Filtro. O psiquiatra Mário Louzã, do Hospital das Clínicas 
em São Paulo, afirma que o grande desafio é saber 
selecionar o que interessa. "A informação tem que ser 
metabolizada para se tornar conhecimento. Tem de 
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haver um filtro. Nosso sistema de memória a arquiva 
conforme a importância", diz. 

Ele explica que toda atitude implica uma análise e uma 
tomada de conduta adequada perante os dados que se 
tem. Se o cérebro encontrar dificuldade nesse processo, 
a pessoa fica paralisada. "O que faz com que a gente 
decida é a relevância das informações." 

Louzã diz que os estudos feitos até hoje são inconclusivos 
para saber se uma eventual sobrecarga chega a causar 
transformações físicas no sistema nervoso, mas é 
possível perceber perdas e ganhos de habilidades devido 
a hábitos. Um exemplo é a facilidade de as crianças 
mexerem em smartphones e jogos eletrônicos, porém, 
com a perda da capacidade de brincar com objetos sem 
representações definidas e fantasiá-los em um universo 
lúdico. 

Para evitar esgotamentos, quando uma pessoa fica 
excessivamente estressada, podendo gerar inclusive 
sintomas físicos, Pastore recomenda um desligamento 
da rotina. "Acho que temos que criar algumas situações 
em que nos afastemos. Eu chamo de reset cerebral. É 
você andar em um lugar e sair do circuito, às vezes 
mudar de ares durante o fim de semana." 

O publicitário Marcos Rodrigues leva uma "vida frenética", 
pois faz parte de um coletivo de ocupação urbana, uma 
pós-graduação na Universidade de São Paulo (USP), um 
curso no Museu da Imagem e do Som e ainda colabora 
com uma Organização Não Governamental (ONG) nos 
fins de semana. Mesmo assim, resolveu desacelerar com 
pequenas medidas após sentir que estava chegando ao 
limite. "Comecei a perceber que quanto mais ficava 
quieto, mais produzia. Tentei ficar mais calmo. É uma 
autoconsciência, é perceber que está se suicidando 
lentamente. Alcancei isso com a maturidade por meio da 
música, lendo, indo para o sítio e evitando ficar virando 
noites. Ainda não estou no ideal, fumo como uma vaca, 
mas estou tentando. Tenho tentado aproveitar o doce 
frescor de não fazer nada", conclui.  

(Luciana Amaral - O Estado de S. Paulo. Disponível em 
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-
estar,excesso-de-informacoes-pode-prejudicar-
memoria-e-tomadas-de-decisoes,10000000331. 
Adaptado) 

 

51. Considerando a função, a estrutura e a linguagem do 
texto apresentado, é correto afirmar que: 

a) é um artigo de opinião, uma vez que o texto apresenta 
um posicionamento acerca do excesso de informações 
defendido através de argumentos consistentes, fazendo 
uso da norma culta da língua. 

b) é uma crônica, trazendo fatos do cotidiano de forma 
descontraída e com uma linguagem simples, a fim de 
debater demandas comuns à sociedade. 

c) é uma notícia, em que se predomina o uso denotativo 
da linguagem e tem a função de informar com clareza 
sobre determinado fato. 

d) é um relato, gênero textual marcado pela narração de 
fatos e experiências pessoais. 

e) é uma resenha, ou seja, um texto opinativo 
caracterizado pela brevidade de seus relatos através do 
uso da norma-padrão da língua. 

 

52. Em relação às ideias contidas no texto, assinale a 
alternativa correta. 

a) Os mais jovens, que já nasceram submersos em 
tecnologia, sofrem um maior desgaste mental. 

b) Os inúmeros dispositivos de armazenamento que 
possuímos atualmente parece ter contribuído 
positivamente para nossa saúde mental. 

c) Para evitar o cansaço mental, é importante exercitar o 
cérebro, mantendo-o sempre ativo e produtivo, 
estabelecendo rotinas. 

d) A presença da tecnologia afetou nossa capacidade de 
memorização. 

e) Os prejuízos trazidos pelo excesso de informação são 
inevitáveis, uma vez que estamos cercados por 
estímulos. 

 

53. Em “Entretanto, as mulheres e os jovens são os grupos 
que mais ficariam tristes se perdessem esse conteúdo” 
(6º parágrafo), as conjunções em destaque indicam, 
respectivamente, ideias de  
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a) concessão e hipótese 

b) oposição e condição 

c) adição e consequência 

d) concessão e conformidade 

e) contraste e justificativa 

 

54. Referente aos processos de formação de palavras, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) No excerto “[...] o bom funcionamento do cérebro (...). 
(...) a aquisição de informações aumentou 
exponencialmente”, os termos destacados formaram-se 
a partir do mesmo processo, ou seja, derivação sufixal.  

(  ) Em “uma eventual sobrecarga chega a causar 
transformações”, o substantivo destacado formou-se 
por composição por justaposição, isto é, houve a junção 
da preposição "sobre" com o substantivo "carga" sem 
qualquer prejuízo de ambas as palavras. 

(  ) No excerto “(...) resolveu desacelerar com pequenas 
medidas”, o termo em destaque é resultado de uma 
derivação parassintética, pois a retirada do afixo  "des-" 
ou "-r" resulta em uma palavra inexistente. 

(  ) Em “(...) como a resolução de transações bancárias e a 
compra de passagens aéreas pela internet (...)”, o termo 
destacado formou-se por derivação regressiva, uma vez 
que houve a supressão do segmento "r" final.  

a) V - F - F - V 

b) V - V - V - F 

c) F - V - F - V 

d) V - F - V - V 

e) F - V - V - F 

 

55.  Na Língua Portuguesa, a palavra “SE” pode pertencer 
a várias categorias gramaticais. Tal termo pode, por 
exemplo, funcionar como parte integrante do verbo. 

Assinale a alternativa em que o 'se' apresenta uma outra 
possibilidade de funcionamento.  

a) cerca de 60% se lembraram do telefone da casa (5º 
parágrafo) 

b) 30% das pessoas não se importam em perder dados (6º 
parágrafo) 

c) A informação tem que ser metabolizada para se tornar 
conhecimento (8º parágrafo) 

d) se esquecer de uma informação não é necessariamente 
ruim para eles (6º parágrafo) 

e) para saber se uma eventual sobrecarga chega a causar 
transformações físicas no sistema nervoso (10º 
parágrafo) 

 

56. Considerando as regras de acentuação da Língua 
Portuguesa, analise os excertos que seguem e assinale a 
alternativa que apresenta, em destaque, palavras 
acentuadas pela mesma razão de "histórias" e "código", 
respectivamente.  

a) "De acordo com o médico, até atividades 
aparentemente simples, como a resolução de transações 
bancárias" 

b) "(...) e tem que ser muito ágil e rápido." 

c) "Não há dúvida de que a aquisição de informações 
aumentou exponencialmente (...)." 

d) "O publicitário Marcos Rodrigues leva uma "vida 
frenética" (...)." 

e) "Nosso sistema de memória a arquiva conforme a 
importância." 

 

57. Considere o seguinte excerto: 

"O que os cientistas estão percebendo é que o cérebro tem 
um limite para tomar decisões" 

Sobre o uso do termo em destaque, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 
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I - Os itens em destaque recebem a mesma classificação 
morfológica. 

II - O termo “o” tem as mesmas funções – sintática e 
semântica – em suas duas ocorrências, podendo ser 
classificado como adjunto adnominal. 

III - Na primeira ocorrência, o item destacado pode ser 
classificado como pronome; já no segundo, passa a 
pertencer à classe dos artigos. 

a) Apenas I e II 

b) Apenas II e III 

c) Apenas III 

d) Apenas I e III 

e) Nenhum item está correto 

 

58. Assinale a alternativa que apresenta uma explicação 
INCORRETA quanto ao emprego da vírgula.  

a) Em "Celular no bolso, computador no trabalho, 
televisão em casa e todos sempre de olho no que está 
acontecendo ao redor.", as vírgulas foram empregadas 
para separar elementos sintaticamente equivalentes em 
uma enumeração. 

b) Em "Não há dúvida de que a aquisição de informações 
aumentou exponencialmente, e o cérebro não está 
dando mais conta", a vírgula foi empregada para marcar 
a supressão de um termo. 

c) Em "A população vive conectada, mas, segundo o 
cardiologista Carlos Alberto Pastore, (...) o excesso de 
informações pode prejudicar o bom funcionamento do 
cérebro.", a vírgula colocada após os vocábulos "mas" e 
"Pastore" foram utilizadas para isolar um termo 
intercalado. 

d) Em "o fenômeno acontece quando se esquece de uma 
informação, pois há a confiança de que ela está 
armazenada", o uso da vírgula é obrigatório, uma vez 
que a oração coordenada é introduzida por uma 
conjunção adversativa. 

e) Em "Para evitar esgotamentos, (...) Pastore recomenda 
um desligamento da rotina.", a vírgula foi empregada 

para marcar o deslocamento da oração adverbial para o 
início do período. 

 

59. "O excesso de informações pode prejudicar o bom 
funcionamento do cérebro e causar danos à memória e 
às tomadas de decisões". No excerto apresentado, o 
acento grave, indicativo de crase, foi empregado por 
qual razão?  

a) Devido à regência da palavra "danos", que exige a 
preposição "a". 

b) Devido à junção da preposição "a", evocada pela 
palavra "danos", com o artigo que antecede a palavra 
feminina "memória". 

c) Devido ao trecho "à memória" corresponder a uma 
expressão adverbial de base feminina.  

d) Por causa da união da preposição "a", que rege o 
vocábulo "danos", com o pronome oblíquo "a", que 
acompanha "memória". 

e) Pela regência do verbo causar, que exige, além do 
complemento direto, um complemento indireto. 

 

60. "Alcancei isso com a maturidade por meio da música, 
lendo, indo para o sítio e evitando ficar virando noites. 
Ainda não estou no ideal, fumo como uma vaca, mas 
estou tentando. Tenho tentado aproveitar o doce 
frescor de não fazer nada". Os recursos expressivos 
encontrados no trecho destacado podem ser 
classificados respectivamente como: 

a) comparação e metáfora 

b) metonímia e catacrese 

c) comparação e sinestesia 

d) hipérbole e catacrese 

e) metáfora e sinestesia 

 

TEXTO II: O Uso da Internet como recurso pedagógico 
para os docentes de História 
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A educação pressupõe a utilização de meios de 
comunicação social (as mídias). Quando os alunos e 
professores estão distantes, pelo menos uma tecnologia 
de comunicação é necessária para fazer o contato. A 
integração dos meios de comunicação gera também 
uma progressiva fusão das atividades intelectuais e 
industriais do campo da informação. Jornalistas das 
redações dos grandes jornais e agências de informação, 
artistas, comunidade estudantil e pesquisadores 
trabalham diante de uma tela de computador (FONSECA 
FILHO, 2007). 

Diga-se de passagem que as mudanças ocorridas com o 
advento do computador na vida da humanidade 
contribuíram para o crescimento de diversos setores da 
economia mundial. Centenas de pessoas usam o 
computador na força de trabalho, na escola, instituições 
públicas e privadas. Além disso, houve integração entre 
várias mídias no campo comercial, industrial, cultural e 
social. 

O papel da escola no século XXI, diante dessas mudanças 
com advento da informática, é fazer com que os meios 
de comunicação disponíveis na escola estejam em 
condições de sustentar as necessidades dos alunos e 
professores e mantê-los interessados pelos assuntos 
pedagógicos e científicos, inseridos no contexto escolar, 
com a utilização de instrumentos capazes de transmitir 
os acontecimentos do mundo real no momento em que 
estes acontecem. 

Desse modo, o computador deve estar inserido em 
atividades essenciais, tais como aprender a ler, escrever, 
compreender textos, entender gráficos, contar, 
desenvolver noções espaciais etc. Nesse sentido, a 
Informática na escola passa a ser parte da resposta a 
questões ligadas à cidadania. 

Foram investigadas práticas de docentes de História na 
utilização da internet como recurso pedagógico durante 
as aulas realizadas no Laboratório de Informática 
Educacional-LIED. Constatou-se que esse recurso 
desperta maior interesse dos alunos por diversos temas 
de conhecimento histórico e possibilita a utilização de 
diversos dispositivos com materiais lúdicos, livros 
digitais, atividades on-line, sites e aplicativos 
educacionais. De forma geral, os profissionais da área 
consideram o uso da internet como uma proposta 
pedagógica fundamental para a melhoria do ensino e do 
rendimento escolar. 

A partir das investigações feitas in loco no LIED da Escola 
Estadual Professor Antonio Ferreira Lima Neto em 
Macapá, foi possível constatar que a internet é um 
recurso que apresenta auxílio a professores e alunos. A 
maioria dos profissionais usam a rede mundial de 
computadores para seu planejamento de aula; os 
discentes estão utilizando as ferramentas interativas on-
line e publicadas em sites de interação social, como 
YouTube, MySpace, Facebook e Google, durante as 
atividades de História. 

Nesse contexto, o papel do docente é despertar o 
interesse do aluno pelo saber histórico. As justificativas 
para a utilização da internet nas aulas de História são 
fundamentais para o aprendizado. Verificou-se nas 
observações in loco que o profissional precisa estar 
preparado para o uso da internet e deve ter apoio da 
escola para sua formação científica e técnica destinada à 
informática educacional. 

(Francinei A. da Costa e Clarice C. da Silva. O Uso da 
Internet como recurso pedagógico para os docentes de 
História, na Escola Estadual Professor Antonio Ferreira 
Lima Neto em Macapá-AP. Disponível em partes.com.br. 
Acessado em: 07.10.2020. Adaptado) 

 

61. É correto afirmar que o texto faz referência ao uso de 
tecnologia no ensino, enfocando características como: 

a) A capacidade de integração para o desenvolvimento de 
atividade intelectual. 

b) Recurso único para a melhoria do ensino na atualidade. 

c) A falta de concentração do aluno gerada pelo uso de 
redes sociais nas aulas de história. 

d) Uma ferramenta essencial para a vida profissional do 
docente, mas dispensável para as atividades com os 
alunos. 

e) Uma possibilidade de intermediação para o futuro do 
ensino a distância. 

 

62. De acordo com a interpretação do texto, assinale a 
alternativa correta. 
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a) Por fazer parte do seu cotidiano, o profissional de 
educação já domina as técnicas necessárias para 
utilização da Internet como recurso pedagógico, o que 
agiliza o processo de implementação. 

b) Apesar de pesquisas apontarem o sucesso da 
implementação de tecnologias nas salas de aulas, 
depreende-se do texto que profissionais de educação 
não estão de acordo com esse processo. 

c) A escola deve atuar na integração das novas tecnologias 
aos recursos pedagógicos a fim de despertar interesse 
nos alunos. 

d) O texto já apresenta resultados bem completos com 
aplicação nas mais diferentes áreas do saber escolar.  

e) A inserção das mídias no processo de ensino-
aprendizagem é algo novo, mas parece promissor. 

 

63. Leia as frases a seguir: 

• Desse modo, o computador deve estar inserido em 
atividades essenciais (4º parágrafo) 

• A maioria dos profissionais usam a rede mundial de 
computadores para seu planejamento (6º parágrafo) 

• Quando os alunos e professores estão distantes (1º 
parágrafo) 

 
Os termos em destaque estabelecem, respectivamente, as 

seguintes relações de sentido com os demais elementos: 

a) conclusão, finalidade, tempo 

b) causa, finalidade, circunstância 

c) conclusão, motivo, tempo 

d) ênfase, finalidade, circunstância 

e) moderação, finalidade, tempo 

 

64. Considere os seguintes excertos: 

"(...) foi possível constatar que a internet é um recurso 
que apresenta auxílio a professores e alunos."  

"A maioria dos profissionais usam a rede mundial de 
computadores para seu planejamento de aula (...)." 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

I - o vocábulo que possui a mesma funcionalidade 
sintática em suas duas ocorrências. 

II - A forma verbal "usam" poderia ser grafada 
corretamente no singular. 

III - "Dos profissionais" funciona como adjunto adnominal 
de "maioria".  

IV - Os trechos "A rede mundial de computadores" e "que 
a internet é um recurso que apresenta auxílio a 
professores e alunos" exercem a mesma função 
sintática. 

a) F - F - V - V 

b) V - F - F - V 

c) F - F - V - F 

d) F - V - V - V 

e) V - V - F - F 

 

65. Em relação ao seguinte excerto: “Quando os alunos e 
professores estão distantes, pelo menos uma tecnologia 
de comunicação é necessária para fazer o contato.” 
assinale a alternativa correta. 

a) "Alunos" é o núcleo do sujeito do verbo "estão". 

b) "Necessária" é complemento da forma verbal "é". 

c) A vírgula depois de "distantes" é facultativa. 

d) Há, nesse excerto, três orações 

e) "De comunicação" exerce a função de complemento 
nominal. 

 

66. Em relação à tipologia textual, no texto II, há o 
predomínio do tipo 

a) descritivo 

b) injuntivo 



 20 
Simulado MP-RS – Analista do Ministério Público – Especialidade Direito 15/05/2021 

 

c) dissertativo 

d) prescritivo 

e) narrativo 

 

67. Assinale a alternativa que reescreve corretamente o 
seguinte excerto:  "Foram investigadas práticas de 
docentes de História (...)". 

a) Práticas de docentes de História foi investigada. 

b) Investigaram-se práticas de docentes de História 

c) Docentes de História investigaram suas práticas 

d) Investigarão práticas de docentes de História. 

e) Investigou-se práticas de docentes de História 

 

68. A Redação Oficial pode ser entendida como a maneira 
pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e 
atos normativos. Com base no Manual de Redação 
Oficial da Presidência da República, cuja terceira edição 
foi publicada em 2018, aplicado à Administração Pública 
Federal, assinale a alternativa correta. 

a) O pronome de tratamento "Vossa Excelência" é 
utilizado exclusivamente para se dirigir ao Presidente da 
República. 

b) Nas comunicações oficiais endereçadas a juízes, o 
vocativo correto a ser empregado é "Excelentíssimo 
Senhor Juiz", seguido sempre de vírgula. 

c) Ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, a 
abreviatura correta para o pronome de tratamento 
empregado é "V. Exa." 

d) O cabeçalho dos expedientes é utilizado em todas as 
páginas do documento e deve ser centralizado. 

e) Ao Ministro de Estado, é correto utilizar o vocativo 
"Senhor Ministro". 

 

69. Aviso, Ofício e Memorando se distinguiam por suas 
finalidades. No entanto, houve uma unificação e esses 
expedientes passaram a adotar uma única diagramação 

chamada de padrão ofício. Quanto a esse padrão, 
assinale a alternativa correta. 

a) O fecho deve ser alinhado à margem direita ao final da 
comunicação 

b) No endereçamento, deverão constar os seguintes 
elementos alinhados à esquerda: vocativo, nome, cargo 
e endereço. 

c) Devem-se priorizar a utilização de negrito, itálico e 
letras maiúsculas para destacar trechos importantes do 
expediente. 

d) Quando o tratamento destinado ao receptor for Vossa 
Senhoria, o endereçamento a ser empregado é “A sua 
Senhoria o Senhor [nome]” ou “A sua Senhoria A 
Senhora [nome]”. 

e) Quanto ao fecho, deve ser empregado 
"respeitosamente" para autoridades de mesma 
hierarquia. 

 

70. Em relação aos aspectos gerais dos expedientes 
oficiais, assinale a alternativa correta.  

a) A concisão é um atributo das comunicações oficiais que 
diz respeito ao mínimo de informações que deverão 
estar contidas nos expedientes, a fim de evitar textos 
excessivamente longos. 

b) Na redação de súmulas, dado seu caráter técnico, 
devem-se empregar, sempre que possível, uma 
linguagem própria do Direito, com vocabulário bastante 
rebuscado e dotado de jargão técnico. 

c) O emprego de advérbios que retirem a rigidez dos 
expedientes, como "encarecidamente", deve ser 
estimulado, pois a cordialidade é um atributo 
importante para uma boa comunicação. 

d) As comunicações administrativas devem atender a um 
nível de formalidade e adotar um padrão oficial de 
linguagem.  

e) A objetividade relaciona-se à ideia de conduzir o leitor 
ao contato mais direto com o assunto e com as 
informações, sem subterfúgios, foco direto na 
informação principal. 
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INFORMÁTICA 
Ranielison Passos 

71. Os browsers web são utilizados em computação para 
que o usuário interaja com os sites criados em HTML. 
Várias páginas da internet utilizam Pop-ups, que é 
corretamente classificado como: 

a) Vídeos reproduzidos em navegadores de internet, 
como, por exemplo, o YouTube; 

b) Um recurso que ao abrir uma página ela emite uma 
janela menor, onde pode ser exposto informações, 
propagandas e anúncios; 

c) Softwares instalados junto ao navegador, aumentando 
sua capacidade de execução de atividades; 

d) Recurso de segurança que previne contaminação de 
malwares durante os acessos a páginas web; 

e) Forma de navegação que não salva no computador as 
informações das visitações, como o histórico de acesso, 
por exemplo. 

 
72. O aplicativo Google Chrome possui um sistema que 

permite ao usuário salvar o endereço dos sites 
preferidos. Para isso, poderá ser utilizado o comando em 
atalho ou clicando no ícone corresponde. Essa ação é 
conhecida como:  

a) Favoritos. 
b) Página Inicial. 
c) Histórico. 
d) Downloads. 
e) Guias. 
 
73. A respeito dos conceitos de internet, identifique a 

alternativa INCORRETA. 
a) Em endereço de e-mail o caractere @ não é opcional. 
b) Link é a vinculação de informações em uma página na 

internet. 
c) Upload determina o processo contrário do download, 

com arquivos sendo transferidos do computador do 
usuário para a internet. 

d) Website é um conjunto de endereços de correio 
eletrônico e é mais conhecido pelo nome site. 

e) Ao enviar um e-mail, os e-mails informados no campo 
Cco, não serão visualizados 

 
74. Durante o processo de edição de planilhas no Excel 

365, se a célula A1, que contém a fórmula =G4, for 
copiada e colada na linha seguinte, a referência é 
alterada para =G5. Para evitar que o Excel faça a 
modificação é correto utilizar a sintaxe: 

a) =G$=4$ 
b) =%G%4 
c) =*G4* 
d) =$G$4 
e) =/G4/ 
 
75. Dentre os vários recursos disponíveis na guia 

Referências do editor de texto Word, versão de 
instalação padrão da plataforma 365, qual recurso não 
se encontra nessa guia: 

a) Nota de Rodapé. 
b) Novo Comentário. 
c) Notas de Fim. 
d) Sumário. 
e) Atualizar Sumário. 
 
76. Sobre os conceitos de backup, é correto afirmar que 

um bom procedimento de cópia consiste em 
a) duplicar os arquivos copiados no dispositivo, para 

garantir a restauração quando necessário. 
b) manter os arquivos copiados no mesmo computador 

dos arquivos originais. 
c) evitar longo espaço de tempo entre as cópias 

realizadas. 
d) sempre copiar os arquivos em CDs-ROM, que são 

mídias mais confiáveis. 
e) não testar a recuperação dos arquivos, para não 

corromper os dados copiados. 
 
77. Sobre os tipos de malware, considere a afirmativa 

abaixo. 
1. O ______ é um software malicioso desenvolvido por 

programadores que infecta o sistema, faz cópias de si 
mesmo e tenta se espalhar para outros computadores, 
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utilizando-se de diversos meios, normalmente para 
danificar a funcionalidade do sistema contaminado. 

2. O malware ________ atua nos mais populares 
navegadores de Internet, alterando a página inicial, 
instalando barras de ferramentas e até impedindo que o 
usuário acesse determinados sites. 

As lacunas são preenchidas, respectivamente, por: 
a) Trojan e Backdoor 
b) Worm e Spyware 
c) Vírus e Hijacker 
d) Ransomware e Rootkit 
e) Botnet e Keylogger 
 
78. Qual das alternativas abaixo apresenta um dispositivo 

de saída de um computador? 
a) Joystick. 
b) Monitor 
c) Teclado. 
d) Mouse. 
e) Scanner 
 
79. Graças ao avanço da tecnologia à internet possibilita 

comunicação por áudio, vídeo, arquivos, entre outros 
elementos de comunicação. Nesse contexto, a 
comunicação por voz através da internet, sem a 
necessidade de cobrança por pulsos de ligação, é 
conhecida como um serviço: 

a) DLS. 
b) VoIP. 
c) TCP/IP. 
d) QoS. 
e) CSMA/CD. 
 
80. Analise o texto abaixo: 
Aprimorado para o Windows 10, o recurso ............. 

protege tudo, de documentos a senhas, criptografando 
toda a unidade na qual o Windows e seus dados estão. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto: 

a) Shake 
b) BitLocker 
c) Device Stage 

d) Windows Search 
e) Windows Defender 
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