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Simulado 
Simulado PGE-RS 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este provão conta com questões focadas no concurso da PGE-RS; 

2 – A prova contém 40 questões que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil dos últimos 
concursos da PGE-RS. 

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 8:30 às 13:30 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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia 
Concursos. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-PGE-RS-21-11  

      
                 
 
        
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/provao-de-bolsas-escrevente-tj-sp/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/provao-de-bolsas-escrevente-tj-sp/
https://bit.ly/Simulado-PGE-RS-21-11
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Rafael Freitas 

 

Exigências da vida moderna 

Luís Fernando Veríssimo 

 

Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por 
causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma 
laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem 
açúcar para prevenir a diabetes. 

Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E 
uriná-los, o que consome o dobro do tempo. 

Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos 
(que ninguém sabe bem o que é, mas que, aos bilhões, 
ajudam a digestão). 

Cada dia uma Aspirina previne infarto. 

Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco 
estabiliza o sistema nervoso. 

Um copo de cerveja, para… não lembro bem para o que, mas 
faz bem. 

O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao 
mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. 

Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. 
Fibra suficiente para fazer um pulôver. 

Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves 
diariamente. 

E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes cada 
garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia… 
E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. 

Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da 
banana, da laranja, das seis refeições e enquanto tiver 
dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a 
língua e bochechar com Plax. 

Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para 
colocar um equipamento de som, porque entre a água, a 
fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. 

Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito 
por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma. Sobram 
três, desde que você não pegue trânsito. 

As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV 
por dia. Menos você, porque todos os dias você vai 
caminhar ao menos meia hora (por experiência própria, 
após quinze minutos, dê meia volta e comece a voltar, ou a 
meia hora vira uma). 

E você deve cuidar das amizades, porque são como uma 
planta: devem ser regadas diariamente, o que me faz  

pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. 

 

Deve-se estar bem informado também, lendo dois ou três 
jornais por dia para comparar as informações. 

Ah! E o sexo! Todos os dias, tomando o cuidado de não se cair 
na rotina. Há que ser criativo, inovador para renovar a 
sedução. Isso leva tempo – e nem estou falando de sexo 
tântrico. 

Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar 
roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de 
estimação. 

Na minha conta são 29 horas por dia. A única solução que me 
ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo! 

Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim 
você toma água e escova os dentes. 

Chame os amigos junto com os seus pais. 

Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua 
mulher… na sua cama. 

Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um 
Danoninho e se sobrarem 5 minutos, uma colherada de 
leite de magnésio. 

Agora tenho que ir. 

É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã, 
tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal… 
Tchau! 

https://www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-de-
luis-fernando-verissimo 

 

01. De acordo com as ideias do texto, marque a 
alternativa incorreta entre as seguir.  

a) Há um tom irônico no texto ao falar de tantas 
obrigações diárias, como se alimentar bem, dormir, 
relacionar-se, informar-se, entre outros.   

b) O texto traz informações de ações desejáveis no 
decorrer de um dia.   

c) Se as atividades somam, juntas, mais de 24 horas, 
não há, segundo o texto, possibilidade de adequação.  

d) No 11º parágrafo, em "... massagear a gengiva, 
escovar a língua e bochechar com Plax", o autor usou 
uma metonímia ao substituir o produto (enxaguante 
bocal) pela marca (Plax). Esse tipo de linguagem é 
aceito por se tratar de um texto coloquial.  

e)  O narrador do texto é o único personagem.  

  

02. Com relação à intenção comunicativa, pode-se 
afirmar que o texto "Exigências da vida moderna": 
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a) traz opiniões do autor a cerca de um tema do 
cotidiano a partir de uma ótica pessoal.  

b) traz assunto de interesse geral e comum no dia a dia 
de todos: ter uma vida boa e saudável. Para tanto, usa 
linguagem formal. 

c) é uma crônica publicada em revista científica 
buscando atingir um público específico.  

d) é um texto de opinião típico de um editorial de 
revista que propõe ao leitor uma discussão a mais 
sobre o assunto principal da mídia. 

e) quer convencer o leitor de que a opinião do autor é 
a mais correta.  

 

03. Observem as frases a seguir retiradas do texto: 

Todos os dias deve-se comer fibra. 

Muita, muitíssima fibra. 

Fibra suficiente para fazer um pulôver. 

Marque a alternativa que, mantendo o sentido original, 
a livre reescrita traz a junção dessas três orações em 
um só período com perfeita concordância nominal 
entre os termos.  

a) Todos os dias deve-se comer fibra, muito delas, 
suficientes para fazer um pulôver. 

b) Muita, muitíssima fibra todos os dias, deve-se comer, 
a suficiente para fazer um pulôver.  

c) Muitas, muitíssimas fibra, todos os dias deve-se 
comer o suficiente para fazer um pulôver.  

d) Todos os dias, deve-se comer muita, muitíssima 
fibra, o suficiente para fazer um pulôver.  

e) Fibra suficiente para fazer um pulôver, todos os dias, 
muito, muitíssimas fibras devem-se comer. 

 

04. Com relação a trechos retirados do texto, marque a 
afirmativa correta.  

a) Em “E você deve cuidar das amizades, porque 
são como uma planta: devem ser regadas 
diariamente”, o adjetivo “regadas” pode ser colocado 
no singular para concordar com “planta”.  

b) Em “Todos os dias deve-se tomar um Yakult 
pelos lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, 
mas que aos bilhões, ajudam a digestão)”, o “a” antes 
de “digestão” deveria estar craseado. 

 

 

c) Em “Também precisa sobrar tempo para 
varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você 
não tenha um bichinho de estimação”, alterando 
“roupa” por “roupas”, haverá substancial mudança de 
sentido. 

d) Em “Por exemplo, tomar banho frio com a boca 
aberta” é facultativo o uso da crase em “a boca”.  

e) Em “Beba o vinho, coma a maçã e a banana 
junto com a sua mulher”, é possível a troca de “junto” 
por “juntas” mantendo a coerência textual.  

 

05. Complete as lacunas com a opção correta: 

Mesmo estando______________ tonta, senhora M. não 
deixava de dizer injúrias _____________ para 
escandalizar quem passava e podia entender a 
referência _____________ que fizera de tudo pela moça. 
Senhora M. estava há horas ali no meio da rua, ____ 
beira do caminho.  

a) meio – bastantes – àquela – à.  

b) meio – bastante – aquela – à. 

c) meia – bastantes – àquela – à.  

d) meio – bastantes – aquelas – a.  

e) meio – bastante – àquelas – à.  

 

Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O 
medo está por trás do fracasso, da doença e das relações 
humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do 
passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O 
medo é um pensamento em sua mente e você tem medo 
dos seus próprios pensamentos. 

Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhes 
dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que 
vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não 
há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do 
menino foi tão real como se houvesse de fato um homem 
debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso 
em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. 
Da mesma forma, a maioria dos seus medos não têm base 
na realidade. Constitui apenas um conglomerado de 
sombras sinistras e as sombras não têm realidade. 

Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta, disse: Faça aquilo 
que você receia e a morte do medo será certa. 

Quando você afirma positivamente que vai dominar seus 
receios e chega a uma decisão definitiva em sua mente 
consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em 
resposta à natureza do seu pensamento. 
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Trecho do best-seller “O Poder do Subconsciente” - Título 
do original norte-americano: 

The Power of your Subconscious Mind - Dr. Joseph Murphy 

Ano de lançamento: 1963 

 

06. Está correta a redação deste livre comentário 
sobre o texto:  

a) Se enfrentarmos o medo visando à vitória, ele 
morrerá.  

b) Segundo à parte da obra de Murphy, um menino 
pode ficar paralisado diante da ameaça de haver um 
homem mal debaixo da cama dele.  

c) É à partir do medo que ficamos paralisados.  

d) Quando afirmamos que vamos dominar o medo e 
chegamos a decisão certa e definitiva, somos capazes 
de vencê-lo.  

e) O poder do subconsciente flui em resposta a incrível 
verdade do nosso pensamento.  

 

07. “Quando você afirma positivamente que vai 
dominar seus receios e chega a uma decisão definitiva 
em sua mente consciente, liberta o poder do 
subconsciente, que flui em resposta à natureza do 
seu pensamento. 

Os três vocábulos destacados (quando, que, que) são, 
respectivamente:  

a) conjunção coordenativa, conjunção integrante e 
conjunção integrante.  

b) conjunção integrante, conjunção integrante e 
conjunção explicativa.  

c) conjunção causal, conjunção relativa e pronome 
relativo.  

d) conjunção temporal, conjunção causal e conjunção 
integrante.  

e) conjunção subordinativa, conjunção integrante e 
pronome relativo.  

 

08. Na frase: Durante o tempo de aula anterior, caso os 
discentes ...... (iniciar) a leitura do texto com maiores 
detalhes e com rigor, certamente ...... (poder) ter 
percebido erros que ...... (prevalecer) nas escritas de 
hoje. 

 

 

As lacunas do texto podem ser preenchidas 
corretamente, na ordem em que aparecem no texto, 
por:  

a) iniciassem - poderiam - prevaleceriam 

b) iniciem - poderão – prevalecem 

c) iniciassem - poderão – prevalecessem 

d) iniciem - podem – prevalecem 

e) iniciassem - poderiam – prevalecem 

 

09. Leia: 

Enquanto estava viajando, voltei às escolas nas quais 
estudei durante a vida toda. No passeio percebi que 
senti saudades, ainda que o período escolar não 
tenha sido fantástico para mim.  

Sem prejuízo para a correção e para o sentido original, 
os termos grifados acima (nas quais / ainda que) 
podem ser corretamente substituídos, 
respectivamente, por:  

a) em que / embora.  

b) à qual / como. 

c) cujas / embora. 

d) em que / pois. 

e) de que / dessa forma.  

 

10. Marque a alternativa a seguir na qual o "que" 
possui a mesma função sintática que na seguinte 
frase: "A casa que você chama de sua".   

a) “O on-line” passa a ser, desde que a normalidade foi 
cancelada, o “novo normal”. 

b) O auditor comprovou que há discrepância nos 
dados.  

c) O docente quer que o aluno volte.  

d) produzo centenas de textos de aproximadamente 
três linhas, arrisco-me em organizações que deixarão 
todos os itens da minha residência ainda mais difíceis 
de serem encontrados. 

e) Estar atento mais do que cuidar de tudo, é fazer tudo 
com consciência.  

 

11. A oração "Também será avaliada pelos deputados 
a proposta" está na voz passiva analítica. Passando  
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para a voz ativa e para a voz passiva sintética, temos, 
respectivamente:  

a) Os deputados também avaliarão a proposta 
/Avaliam-se também a proposta. 

b) Os deputados também avaliaram a proposta / 
Avaliar-se-á também a proposta.    

c) A proposta também será avaliada / Avalia-se 
também a proposta. 

d) Os deputados também avaliarão a proposta / 
Avaliar-se-á também a proposta.  

e) Os deputados também avaliará a proposta / Avalia-
se também a proposta. 

 

12. Leia o trecho a seguir e marque a alternativa 
correta quanto ao uso das vírgulas destacadas no 
texto.  

"Candidatos e candidatas de todo o Brasil participaram, 
neste domingo (07/11), do 15º concurso público de provas 
e títulos para provimento de cargos na classe inicial da 
carreira de procurador do Estado do Rio Grande do Sul. No 
total, (1) 1915 candidatos realizaram a prova da “Fase 
Objetiva” na Faculdade Uniritter Campus FAPA, em Porto 
Alegre. O certame, (2) que teve início às 9h, foi encerrado 
às 14h10, e teve um percentual de abstenção de 24,49%. O 
gabarito está previsto para sair nesta quinta-feira (11/11), 
junto com o resultado desta etapa.  

O procurador-geral do Estado, Eduardo Costa, (3) que 
esteve no local e acompanhou o andamento da realização 
da prova, (4) salientou que as questões foram muito bem 
elaboradas pela Banca sob a supervisão da Comissão do 
Concurso". 

Fonte: https://www.pge.rs.gov.br/concurso-procurador-
do-estado-mais-de-1-9-mil-candidatos-compareceram-

na-fase-objetiva-deste-domingo-07 

 

a) A vírgula (1) foi usada para isolar um sintagma 
deslocado e é indispensável para o entendimento do 
que se diz e para manter a correção gramatical.  

b) As vírgulas (2) e (4) foram usadas pelo mesmo 
motivo.  

c) A vírgula (3) foi usada indevidamente.  

d) A vírgula (4) poderia ter sido substituída por um 
travessão.  

e) Das 4 vírgulas destacadas no texto, duas são 
facultativas.  

 

 

13. Em "O procurador-geral do Estado, Eduardo Costa, 
que esteve no local e acompanhou o andamento da 
realização da prova, salientou que as questões 
foram muito bem elaboradas pela Banca sob a 
supervisão da Comissão do Concurso", o trecho em 
destaque exerce função sintática de:  

a) Complemento nominal 

b) Objeto indireto  

c) Objeto direto  

d) Sujeito sintático 

e) predicativo do sujeito.  

 

14. A cidade era minúscula. Não tinha mais que trinta 
casas mortas e uma igrejinha velha no centro da 
praça. Algumas casas nem sequer tinham telhado; 
outras, invadidas pelo mato, incompletas, sem 
paredes. Era custoso acreditar que vivesse alguém 
naquele lugar ermo.  

No texto transcrito, o sujeito da oração “Era custoso” é 

a) o segmento “acreditar que vivesse alguém naquele 
lugar ermo”. 

b) o trecho “alguém naquele lugar ermo”. 

c) o termo “custoso”. 

d) classificado como indeterminado.  

e) oculto e se refere ao período “A cidade era 
minúscula”.  

 

15. Entre o uso do vocábulo “para” nas alternativas a 
seguir, expressa-se noção de finalidade em: 

a) Certos papéis alavancam a carreira de alguns 
artistas iniciantes para o topo do mercado. 

b) Não conseguir puxar a cantora para o terreno 
familiar não é o maior dos problemas. 

c) A cantora estava no palco de onde não 
desceu para rebolar nenhuma vez. 

d) Ele pede para a avó, contando com a ajuda dos 
orixás. 

e) Há resistência do público para quem sua obra se 
dirige. 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Emerson Bruno 

 

16. A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos, EXCETO: 

a) A soberania 

b) A cidadania. 

c) A dignidade da pessoa humana. 

d) O pluralismo político. 

e) Os valores sociais do trabalho e do interesse público. 

 

17. Conforme o Art. 5º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato. 

b) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem. 

c) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos 
da lei. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar. 

 

18. Conforme o Art. 5º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, são características do 
Tribunal do Júri. 

a) plenitude de defesa. 

b) soberania do veredictos. 

c) competência para julgar os crimes dolosos contra a 
vida. 

d) sigilo das votações. 

e) competência para julgar os crimes dolosos e 
culposos contra a vida. 

 

 

 

19. De acordo com o previsto na Constituição Federal 
de 1988, são bens da União, EXCETO: 

a) Os recursos minerais, exceto os do subsolo. 

b) As cavidades naturais subterrâneas e os sítios 
arqueológicos e pré-históricos. 

c) Os potenciais de energia hidráulica. 

d) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

e) Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

 

20. Em relação às funções essenciais à justiça, são 
ramos do Ministério Público da União, EXCETO: 

a) o Ministério Público Federal. 

b) o Ministério Público Militar. 

c) o Ministério Público Eleitoral. 

d) o Ministério Públicos do Distrito Federal e 
Territórios. 

e) o Ministério Público do Trabalho. 

 

 

NOÇÕES DOS DIREITO ADMINISTRATIVO 

Antônio Daud 

 

21. Julgue os itens a seguir sobre o processo 
administrativo regulamentado pela lei estadual 
15.612/2021 e assinale a alternativa correta. 

a) Da revisão do processo administrativo poderá 
resultar agravamento da sanção. 

b) A desistência ou renúncia do interessado prejudica 
o prosseguimento do processo administrativo. 

c) Após o término da etapa de instrução, a 
Administração tem o prazo de até trinta dias para 
decidir sobre o processo administrativo, salvo 
prorrogação por igual período expressamente 
motivada. 

d) É impedido de atuar em processo administrativo o 
servidor ou autoridade que tenha amizade íntima ou 
inimizade notória com algum dos interessados ou 
com os respectivos cônjuges.  

e)  O comparecimento do administrado não supre as 
irregularidades de intimação nula. 
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22. Suponha que o governador do Estado do Rio 
Grande do Sul pretenda criar autarquia para 
desempenhar certas atividades administrativas com 
maior eficiência. Nesse sentido, examine as seguintes 
afirmativas: 

I. A autarquia integra o conjunto de entidades 
paraestatais do Estado. 

II. A criação da entidade depende exclusivamente da 
edição de decreto.  

III. A criação da autarquia é hipótese de 
descentralização administrativa, mediante outorga. 

IV. A entidade não se submete ao controle por 
subordinação. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  

b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.  

 

23. Assinale a alternativa que descreve corretamente 
um atributo do poder de polícia: 

a) discricionariedade, característica observada em 
todo ato de polícia.  

b) coercibilidade, que, quando presente, faz com que o 
conteúdo do ato de polícia seja imposto ao particular 
independentemente de sua concordância.  

c) vinculação, atinente aos contornos da liberdade do 
agente público competente para prática de atos de 
polícia. 

d) autoexecutoriedade, que afasta os atos de polícia do 
controle judicial. 

e) especialização na prevenção e repressão das 
infrações criminais. 

 

24. Em relação à responsabilidade extracontratual do 
Estado, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A responsabilidade estatal sob a teoria objetiva não 
alcança todas as empresas públicas e sociedades de 
economia mista.   

b)  A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviço público é 

 

 objetiva tanto em relação a usuários como a não-
usuários do serviço. 

c)  É prescritível a ação de reparação de danos à 
Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 

d) São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao 
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na 
Lei de Improbidade Administrativa. 

e) A responsabilidade civil do Estado sob a teoria 
objetiva requer demonstração da existência de 
vínculo específico entre o poder público e a vítima.  

 

25. Acerca dos princípios da Administração Pública, 
julgue os itens a seguir: 

I. O princípio da impessoalidade veda a promoção 
pessoal dos agentes públicos por meio da publicidade 
de atos, obras e campanhas dos órgãos públicos. 

II. Com base no princípio da autotutela, órgãos do 
Poder Judiciário podem revogar os seus próprios 
atos. 

III. O princípio da especialidade refere-se aos órgãos 
especializados decorrentes da desconcentração 
administrativa. 

Sobre essas assertivas, pode-se afirmar que: 

a)  I e III são verdadeiras.   

b)  I, II e III são verdadeiras.   

c)  I e II são verdadeiras. 

d)  II e III são verdadeiras. 

e)  Apenas a III é verdadeira. 

 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

Géssica Ehle 

 

26. Considerando as disposições da Lei Complementar 
Estadual nº 11.742/02, é correto afirmar que: 

a) As funções de chefia, assessoramento e direção 
próprias da Procuradoria-Geral do Estado serão 
providas por ato do Governador do Estado. 

b) São alguns dos órgãos que compõem a estrutura da 
Procuradoria-Geral do Estado: - órgãos de direção 
superior; órgãos de execução com diversas funções e 
órgão central de apoio administrativo. 
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c) Uma das funções institucionais da Advocacia de 
Estado é promover a ação de inconstitucionalidade 
ou representação para fins de intervenção da União e 
dos Estados. 

d) Ao Procurador-Geral do Estado compete, dentre 
outras atribuições, exercer a representação 
extrajudicial do Estado do Rio Grande do Sul, 
independentemente de designação pelo Governador 
do Estado. 

e) É função institucional da Advocacia de Estado o 
exercício da representação judicial das fundações de 
direito público, quando convier ao interesse público, 
será implementado mediante ato do Procurador-
Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior. 

 

27. Considerando as disposições da Constituição 
Estadual sobre a Advocacia-Geral do Estado, é 
INCORRETO afirmar que: 

a) Compete à Procuradoria-Geral do Estado promover 
a unificação da jurisprudência administrativa do 
Estado. 

b) A Advocacia do Estado tem como órgão central a 
Procuradoria-Geral do Estado, vinculada diretamente 
ao Governador do Estado e integrante de seu 
Gabinete. 

c) O estatuto dos Procuradores do Estado será disposto 
por meio de Lei Complementar que terá, dentre 
outros, o princípio da irredutibilidade de 
vencimentos, sujeitos, entretanto, aos impostos 
gerais, inclusive os de renda e extraordinários. 

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer 
outra função pública, salvo uma de médico, ou de 
magistério. 

e) O Estado será citado na pessoa de seu Procurador-
Geral.  

 

28. De acordo com o Decreto nº 42.819, de 14 de 
janeiro de 2004, sobre a a estrutura orgânica da 
Procuradoria-Geral do Estado,  

I. A Procuradoria-Geral do Estado terá como função 
básica, dentre outras, realizar processos 
administrativo-disciplinares no âmbito da 
administração pública estadual, emitindo parecer 
nos que devam ser encaminhados à decisão final do 
Governador do Estado. 

 

 

II. A Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do 
Estado é órgão colegiado de exame, deliberação e 
pronunciamento. 

III. Quanto ao Órgão Central de Apoio Administrativo e 
ao seu Departamento de Administração, tem sob sua 
competência manter, em sua estrutura, o Comitê de 
Supervisão e Acompanhamento de Estágio para 
Estudantes - COSAE; propiciando-lhe os meios 
necessários ao seu bom funcionamento. 

Dentre as assertivas, está (ão) correta (s): 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) I e II. 

d) I e III. 

e) II e III. 

 

29. Em observância ao que refere a Lei Complementar 
Estadual nº 11.742/2002, julgue o item incorreto. 

a) O Procurador do Estado tem assegurada presença e 
voz em todas as instâncias administrativas de 
deliberação acerca de seus atos e pronunciamentos 
oficiais. 

b) O atendimento às requisições dos Procuradores do 
Estado, por parte das autoridades administrativas, 
civis ou militares, deve ocorrer dentro do prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, se outro prazo não 
houver sido fixado Todas as autoridades 
administrativas, civis ou militares. 

c) No exercício de suas funções e dentro das comarcas 
que atuar, o Procurador do Estado poderá dispor e 
utilizar livremente, de instalações próprias e 
condignas nos prédios dos fóruns. 

d) Constitui prerrogativa do Procurador do Estado, 
desde que nos limites da independência funcional, a 
inviolabilidade pelo teor de suas manifestações 
oficiais. 

e) A carreira de Procurador de Estado é composta de 
quatro classes: inicial, intermediária, final e superior. 
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ESTATUTO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Géssica Ehle 

 

30. Conforme a Lei Complementar n° 10.098/1994, 
são formas de provimento do cargo público, exceto: 

a) nomeação 

b) readaptação 

c) reintegração 

d) promoção 

e) aproveitamento 

 

31. Seguindo o que preceitua a Lei Complementar n° 
10.098/1994, sobre os deveres do servidor, assinale 
a alternativa incorreta. 

a) o servidor deve representar contra ilegalidade, 
omissão ou abuso de poder. 

b) é o próprio servidor quem deve providenciar para 
que esteja sempre em dia no seu assentamento 
individual, seu endereço residencial e sua declaração 
de família. 

c) é dever do servidor cumprir as ordens superiores, 
mesmo quando manifestamente ilegais. 

d) atender com presteza o público em geral, prestando 
as informações requeridas, guardando aquelas 
protegidas por sigilo. 

e) deixar de lado suas preferências pessoais e tratar 
com urbanidade as partes. 

 

32. A Lei Complementar n° 10.098/1994, Estatuto e 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Rio Grande do Sul, traz como proibições 
ao servidor público: 

I. Atender pessoas na repartição para tratar de 
interesses particulares, em prejuízo de suas 
atividades, sem a autorização de seu superior 
hierárquico. 

II. Entregar-se a atividades político-partidárias em 
qualquer momento, enquanto investido em cargo 
público. 

III. Exercer quaisquer atividades que sejam 
incompatíveis com o exercício do cargo ou função e 
com o horário de trabalho. 

 

Dentre as assertivas, está (ão) correta (s): 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

33. Acerca das penalidades e do processo 
administrativo disciplinar, de acordo com a Lei nº 
10.098/94, julgue a assertiva correta: 

a) A advertência não resta prevista pelo Estatuto, 
sendo a repreensão a primeira providência possível, 
mesmo quando a falta funcional tiver reduzida 
gravidade e, por sua natureza, não demandar 
aplicação de pena. 

b) A suspensão, que não poderá exceder a 90 (noventa) 
dias, poderá ser convertida em multa na base de 50% 
(cinquenta por cento) por dia de remuneração, 
quando houver conveniência para o serviço. 

c) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público estadual ou prática de infração 
funcional é obrigada a promover sua apuração 
imediata, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se 
tornar corresponsável. 

d) A sindicância deverá ser concluída no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias úteis, podendo ser prorrogado por 
novos 30 (trinta) dias úteis. 

e) O prazo para a conclusão do processo administrativo 
disciplinar não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, para que se garanta o contraditório e a ampla 
defesa do acusado. 

 

 

INSTRUMENTOS LEGAIS QUE ABORDAM E 

NORMATIZAM QUESTÕES LIGADAS Á EQUIDADE 
DE GÊNERO E IGUALDADE RACIAL 

Lilian Novakoski 

 

34. Considerando o regramento previsto na Lei nº 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica contra 
a mulher, analise as seguintes assertivas: 

I - Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade 
conjugal ou daqueles de propriedade particular da 
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 mulher, a restituição de bens indevidamente 
subtraídos pelo agressor à ofendida não é uma das 
medidas que o juiz poderá, liminarmente, 
determinar. 

II - Verificada a existência de risco atual ou iminente à 
vida ou à integridade física ou psicológica da mulher 
em situação de violência doméstica e familiar, ou de 
seus dependentes, o agressor será imediatamente 
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com 
a ofendida pelo delegado de polícia ou policial na falta 
de delegado, quando município não for sede de 
comarca.   

III - Configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial em 
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação. 

IV - É possível a aplicação, nos casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, de penas de 
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem 
como a substituição de pena que implique o 
pagamento isolado de multa. 

Estão corretas as assertivas 

a) I e III 

b) II e III 

c) II e IV 

d) I, III e III 

e) III e IV 

 

35. No que refere-se a Igualdade Racial, prevista na Lei 
Federal 12.288/2010 e Lei Estadual do Rio Grande do 
Sul número 13.694/2011, julgue as alternativas e 
assinale a INCORRETA: 

a) As políticas públicas deverão implementar 
programas e ações que visem medidas reparatórias e 
compensatórias para os negros pelas sequelas e 
consequências advindas do período da escravidão e 
das práticas institucionais e sociais que contribuíram 
para aprofundar as desigualdades raciais presentes 
na sociedade. 

b) É discriminação racial ou étnico-racial, conforme 
legislação federal, toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 

 

 origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em 
igualdade de condições, de direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro 
campo da vida pública ou privada. 

c) É obrigatório, no ensino fundamental e ensino 
médio, público e provado, o estudo da história Geral 
da África e da população negra no Brasil.  

d) É obrigatório o ensino da capoeira, nas instituições 
públicas e privadas brasileiras, pelos capoeiristas e 
mestres tradicionais, pública e formalmente 
reconhecidos. 

e) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias. 

 
 

 
INFORMÁTICA 

Raphael Lacerda 

 

36. No Libre Office. Calc, qual é a função usada quando 
precisa-se localizar algo em linhas de uma tabela ou 
de um intervalo. 

a)  SEARCH() 

b) PESQUISAR() 

c) GOOGLE() 

d) PROXIMO() 

e) PROCV() 

 

37. Atalho utilizado para acessar o gerenciador de 
tarefas 

a) ALT + TAB 

b) CONTROL + F1 

c) COMMAND + DEL 

d) ALT + DEL 

e) CONTROL+Alt+Del;  

 

38. Qual é o novo navegador padrão da Microsoft a 
partir do Windows 10. 

a) Thor 
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b) Internet Explorer 

c) Edge 

d) Firefox 

e) Safari 

 

39. Assinale a alternativa correta 

I - Ransonware se propaga por meio da inserção de 
cópias 

II - Phishing sequestra arquivos do HD, criptografa-os e 
que posteriormente exige dinheiro de sua vítima em 
troca  

III - Uma forma de evitar o ataque de ransonware é 
fazer uso de Firewalls do Windows apenas, sem se 
preocupar com e-mails maliciosos. 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) nenhuma das anteriores 

 

40. É uma técnica que consiste em alterar campos do 
cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que ele 
foi enviado de uma determinada origem quando, na 
verdade, foi enviado de outra 

a) Back Doors. 

b) Overflowed. 

c) Criptodevil. 

d) Spoofing. 

e) Dumpster Diving. 
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Preencha o Gabarito! 

https://bit.ly/Simulado-PGE-RS-21-11  
 

NÃO É ASSINANTE? 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 
 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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