
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ConCurso PúbliCo

004. Prova objetiva

Agente de PromotoriA – seCretAriA

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 80 questões objetivas.

�	Confira	seu	nome	e	número	de	inscrição	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	4	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

25.08.2013	|	tarde
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.

(www.chargeonline.com.br. Adaptado)

01. Tendo como referência a norma-padrão da língua portuguesa, 
a lacuna na fala da personagem deve ser preenchida com

(A) inexistia

(B) não se viu

(C) não haviam

(D) faltaram

(E) estava ausentes

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 08.

Na Flip, como na Copa

RIO DE JANEIRO – Durante entrevista na Festa Literária 
Internacional de Paraty deste ano, o cantor Gilberto Gil criticou 
as arquibancadas dos estádios brasileiros em jogos da Copa das 
Confederações.

Poderia ter dito o mesmo sobre a plateia da Tenda dos Au-
tores, para a qual ele e mais de 40 outros se apresentaram. A 
audiência do evento literário lembra muito a dos eventos Fifa: 
classe média alta.

Na Flip, como nas Copas por aqui, pobre só aparece “como 
prestador de serviço”, para citar uma participante de um protesto 
em Paraty, anteontem.

Como lembrou outro dos convidados da festa literária, o me-
xicano Juan Pablo Villalobos, esse cenário é “um espelho do que 
é o Brasil”.

(Marco Aurélio Canônico, Na Flip, como na Copa. Folha de S.Paulo, 
08.07.2013. Adaptado)

02. No texto e na charge, está inscrita uma crítica

(A) à qualidade dos serviços prestados pelos funcionários 
das obras, seja na Flip seja para a Copa.

(B) à publicidade exagerada para que as pessoas menos fa-
vorecidas usufruam os bens culturais sociais.

(C) à ausência de pessoas menos favorecidas como cida-
dãos participantes dos eventos esportivos no Brasil.

(D) à organização dos eventos literários e esportivos que 
gastam além da conta com as obras.

(E) ao pouco empenho que as pessoas no Brasil fazem para 
vivenciar a agenda cultural nacional.

03. Nas palavras do mexicano Juan Pablo Villalobos, fica evi-
dente que o Brasil é um país em que

(A) as diferenças sociais ainda são bastante acentuadas.

(B) o repúdio às diferenças não ecoa na voz dos artistas.

(C) as desigualdades sociais são pouco percebidas.

(D) o esporte funciona como minimizador das diferenças.

(E) a cultura esportiva é mal vista pela classe média alta.

Para responder às questões de números 04 e 05, considere a frase 
final do texto:

… esse cenário é “um espelho do que é o Brasil”.

04. O termo espelho está empregado em sentido

(A) figurado, significando qualidade.

(B) próprio, significando modelo.

(C) figurado, significando advertência.

(D) próprio, significando símbolo.

(E) figurado, significando reflexo.

05. No trecho, usam-se as aspas para

(A) marcar o discurso indireto.

(B) indicar a fala irônica do autor.

(C) introduzir o discurso direto.

(D) suavizar o sentido do enunciado.

(E) marcar pejorativamente o enunciado.
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08. Conforme os sentidos do texto, eliminando-se o sinal de 
dois-pontos, a frase final do parágrafo admite a seguinte re-
dação:

(A) A audiência do evento literário lembra muito a dos 
eventos Fifa, talvez, classe média alta.

(B) A audiência do evento literário lembra muito a dos 
eventos Fifa, qual seja, classe média alta.

(C) A audiência do evento literário lembra muito a dos 
eventos Fifa, até mesmo classe média alta.

(D) A audiência do evento literário lembra muito a dos 
eventos Fifa, no entanto, classe média alta.

(E) A audiência do evento literário lembra muito a dos 
eventos Fifa, ainda que classe média alta.

Para responder às questões de números 09 e 10, leia o texto.

A Justiça determinou, no início da noite de ontem, a suspen-
são da construção do viaduto sobre as avenidas Antônio Sales e 
Engenheiro Santana Júnior, pela Prefeitura de Fortaleza. A deci-
são suspendeu também os cortes das árvores do Parque do Cocó 
para a execução da obra. Antes mesmo da decisão, também na 
noite de ontem, o Município já havia se pronunciado, por meio 
da assessoria de comunicação, afirmando compromisso de sus-
pender as obras, devido a questionamento da Superintendência 
do Patrimônio da União (SPU).

(www.opovo.com.br, 23.07.2013. Adaptado)

09. Os termos “já” e “devido”, em destaque, conforme o contexto 
em que estão empregados, expressam, correta e respectiva-
mente, sentido de

(A) tempo e comparação.

(B) modo e consequência.

(C) afirmação e comparação.

(D) tempo e causa.

(E) afirmação e condição.

10. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o tempo 
verbal composto em – havia se pronunciado – equivale a

(A) se pronunciara.

(B) se pronuncia.

(C) se pronunciava.

(D) se pronunciou.

(E) se pronunciaria.

06. Observe as passagens textuais:

Na Flip, como nas Copas por aqui… (3.º parágrafo)
Como lembrou outro dos convidados da festa literária… (4.º 
parágrafo)

Conforme o contexto em que estão empregados, os termos 
em destaque remetem, correta e respectivamente, ao sentido 
de

(A) causa e comparação.

(B) comparação e conformidade.

(C) conformidade e causa.

(D) consequência e comparação.

(E) condição e causa.

Considere o 2.º parágrafo do texto para responder às questões de 
números 07 e 08:

Poderia ter dito o mesmo sobre a plateia da Tenda dos Autores, 
para a qual ele e mais de 40 outros se apresentaram. A audiência do 
evento literário lembra muito a dos eventos Fifa: classe média alta.

07. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho está 
correta quanto à regência e ao uso ou não do acento indi-
cativo da crase, de acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa.

(A) Poderia ter dito o mesmo em relação à plateia da Tenda 
dos Autores, em cuja ele e mais de 40 outros estiveram 
presentes. A audiência do evento literário afigura-se 
muito a dos eventos Fifa.

(B) Poderia ter dito o mesmo em relação a plateia da Tenda 
dos Autores, aonde ele e mais de 40 outros estiveram 
presentes. A audiência do evento literário parece-se 
muito a dos eventos Fifa.

(C) Poderia ter dito o mesmo em relação à plateia da Tenda 
dos Autores, que ele e mais de 40 outros estiveram pre-
sentes. A audiência do evento literário assemelha-se 
muito na dos eventos Fifa.

(D) Poderia ter dito o mesmo em relação a plateia da Tenda 
dos Autores, de que ele e mais de 40 outros estiveram 
presentes. A audiência do evento literário parece muito 
com a dos eventos Fifa.

(E) Poderia ter dito o mesmo em relação à plateia da Tenda 
dos Autores, na qual ele e mais de 40 outros estiveram 
presentes. A audiência do evento literário assemelha-se 
muito à dos eventos Fifa.
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12. No texto, a autora argumenta que, no Brasil,

(A) o bom senso tem dominado quando se trata da saúde 
das pessoas, pois os médicos, na maioria das vezes, 
esforçam-se por uma boa comunicação.

(B) as dificuldades de comunicação entre pacientes e médi-
cos já são flagrantes e tenderão a intensificar-se com a 
chegada dos profissionais estrangeiros.

(C) os profissionais atuam de forma distinta do que se vê 
nas experiências internacionais, o que concorre para um 
atendimento mais rápido e eficiente.

(D) a proficiência da língua é uma questão secundária, uma 
vez que aqui, normalmente, utilizam-se subterfúgios de 
comunicação, como o “portunhol”.

(E) a comunicação é bastante precária, porque normalmen-
te os médicos acabam por não se preocupar com as 
questões de saúde da população.

13. Ao citar a experiência da Alemanha, a autora pretende

(A) minimizar problemáticas advindas de eventuais contra-
tempos de comunicação dos estrangeiros.

(B) mostrar que a barreira linguística, problema em outros 
países, inexiste no Brasil.

(C) ironizar as considerações do ministro e enfatizar a im-
portância dos médicos estrangeiros.

(D) justificar a relevância da perspectiva do ministro da 
Saúde sobre os direitos da população.

(E) relativizar o ponto de vista do ministro da Saúde sobre 
a questão do domínio da língua.

14. No trecho – … essa dificuldade já existe no Brasil mesmo 
com médicos e pacientes falando português… – (3.º pará-
grafo), o termo em destaque assume o sentido de

(A) dúvida e equivale a “talvez”.

(B) afirmação e equivale a “realmente”.

(C) inclusão e equivale a “também”.

(D) intensidade e equivale a “inclusive”.

(E) oposição e equivale a “apesar de”.

11. Leia a charge.

(www.chargeonline.com.br)

Na charge, o efeito de humor decorre de

(A) uma relação de oposição entre os termos “médico” e 
“Cuba”.

(B) uma resposta sem sentido sobre o que foi perguntado.

(C) um termo empregado em sentido figurado: “Cuba”.

(D) um trocadilho com os termos “Cuba” e “incubadora”.

(E) um termo fora do contexto da conversa: “incubadora”.

Leia o texto para responder às questões de números 12 a 15.

Barreira da língua

A barreira da língua e dos regionalismos parece um mero 
detalhe em meio a tantas outras questões mais sérias já levan-
tadas, como a falta de remédios, de equipes e de infraestrutura, 
mas não é.

Como é possível estabelecer uma relação médico-paciente, 
um diagnóstico correto, se o médico não compreende o paciente 
e vice-versa?

Sim, essa dificuldade já existe no Brasil mesmo com médi-
cos e pacientes falando português, mas ela só tende a piorar com 
o “portunhol” que se vislumbra pela frente.

O ministro da Saúde já disse que isso não será problema, que 
é mais fácil treinar um médico em português do que ficar espe-
rando sete ou oito anos até um médico brasileiro ser formado.

Experiências internacionais, porém, mostram que não é tão 
fácil assim. Na Alemanha, mesmo com a exigência da proficiên-
cia na língua, um estudo constatou atraso de diagnósticos pelo 
fato de o médico estrangeiro não conseguir entender direito os 
sintomas de pacientes.

Além disso, há queixa dos profissionais alemães, que se 
sentem sobrecarregados por terem de atuar como intérpretes dos 
colegas de fora.

Nada contra a vinda dos estrangeiros, desde que estejam aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, porém, se três semanas de trei-
namento, como aventou o ministro, é tempo suficiente para isso.
(Cláudia Collucci, Barreira da língua. Folha de S.Paulo, 03.07.2013. Adaptado)
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ao homem acuado, que a esse não nos matem. Porque sei que ele 
é o meu erro. E de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às 
vezes é apenas o erro, e eu sei que não nos salvaremos enquanto 
nosso erro não nos for precioso. Meu erro é o meu espelho, onde 
vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo 
como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei, e vi a matéria 
de vida, placenta e sangue, a lama viva.

Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não 
amá-lo, se ele viveu até o décimo terceiro tiro o que eu dormia? 
Sua assustada violência. Sua violência inocente – não nas conse-
quências, mas em si inocente como a de um filho de quem o pai 
não tomou conta.

(Clarice Lispector, Para não esquecer. Adaptado)

16. Observe a imagem.

(Cartaz do filme de Aurélio Teixeira, em 1967.  
Em: http://jornalrecomeco.blogspot.com.br)

Comparando as informações do texto de Clarice Lispector 
com o cartaz do filme, entende-se que, no imaginário social, 
Mineirinho era considerado um

(A) homem ilustre.

(B) cidadão injustiçado.

(C) ser humano comum.

(D) bandido perigoso.

(E) ladrão incauto.

17. De acordo com o texto, as sensações contraditórias que o 
narrador vê no rosto da cozinheira se explicam

(A) pela antipatia que esta nutria por Mineirinho, reforçada 
com a morte desse homem.

(B) pelo estilo de vida que Mineirinho levou e a forma 
como aconteceu a sua morte.

(C) pela forma reticente e polida de o narrador referir-se à 
indesejada morte de Mineirinho.

(D) pelo medo de comemorar a morte de Mineirinho e ser 
mal vista pelos patrões.

(E) pela vontade que nutria de que Mineirinho matasse a 
todos sem distinção, ricos e pobres.

15. Considere o parágrafo final do texto:
Nada contra a vinda dos estrangeiros, desde que estejam aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, porém, se três semanas de trei-
namento, como aventou o ministro, é tempo suficiente para isso.
Mantendo-se os sentidos originais, ele está corretamente re-
escrito de acordo com a norma-padrão em:

(A) Nada contra a vinda dos estrangeiros, se estiverem 
aptos para o trabalho. Tenho dúvidas, no entanto: três 
semanas de treinamento, como aventou o ministro, é 
suficiente para isso?

(B) Nada contra a vinda dos estrangeiros, caso estão aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, todavia: três semanas 
de treinamento, como aventou o ministro, são suficiente 
para isso?

(C) Nada contra a vinda dos estrangeiros, quando estarão 
aptos para o trabalho. Tenho dúvidas, portanto: três se-
manas de treinamento, como aventou o ministro, são 
suficientes para isso?

(D) Nada contra a vinda dos estrangeiros, mas estariam aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, apesar disso: três se-
manas de treinamento, como aventou o ministro, é sufi-
ciente para isso.

(E) Nada contra a vinda dos estrangeiros, pois estarão aptos 
para o trabalho. Tenho dúvidas, por conseguinte: três 
semanas de treinamento, como aventou o ministro, são 
suficiente para isso.

Leia o texto para responder às questões de números 16 a 20.

É, suponho que é em mim, como um dos representantes de 
nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um fací-
nora. E por que é que mais me adianta contar os treze tiros que 
mataram Mineirinho do que os seus crimes. Perguntei a minha 
cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a peque-
na convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que 
se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber 
como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível 
também, a violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na 
própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho 
era perigoso e já matara demais; e no entanto nós o queríamos 
vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a 
justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava me-
xendo na sua alma, respondeu fria: “O que eu sinto não serve para 
se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho 
certeza de que ele se salvou e já entrou no Céu”. Respondi-lhe que 
“mais do que muita gente que não matou”.

Por quê? No entanto a primeira lei, a que protege corpo e 
vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior 
garantia: assim não me matam, porque eu não quero morrer, e 
assim não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão 
para mim.

Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me fez ouvir o pri-
meiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro 
me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me 
cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração 
batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, 
no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo 
segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina 
– porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro.

Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por 
precisar dela. Enquanto isso durmo e falsamente me salvo. Nós, 
os sonsos essenciais.

Até que treze tiros nos acordem, e com horror digo tarde 
demais – vinte e oito anos depois que Mineirinho nasceu – que 
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noções de InformátIca

21. A imagem a seguir, retirada do MS-Windows 7, em sua con-
figuração padrão, mostra opções exibidas ao passar o mouse 
sobre a seta ao lado do botão desligar no menu iniciar.

Selecionar a opção “Trocar usuário” permite
(A) alternar usuários sem fechar os programas da sessão atual.
(B) trocar a senha do usuário da sessão atual.
(C) trocar as propriedades do usuário da sessão atual.
(D) criar um novo usuário para o Windows.
(E) criar uma nova senha para o usuário da sessão atual.

22. A figura a seguir mostra um documento sendo editado no 
MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa correta em relação aos recursos de 
verificação ortográfica e gramatical do MS-Word 2010 
aplicados aos trechos “uma pedras” e “cachoros”.
(A) O trecho “uma pedras” será marcado em vermelho. E o 

trecho “cachoros” será marcado em verde.
(B) Ambos os trechos serão marcados em verde.
(C) O trecho “uma pedras” será marcado em verde. E o tre-

cho “cachoros” será marcado em vermelho.
(D) Ambos os trechos serão marcados em vermelho.
(E) O trecho “uma pedras” será marcado em vermelho por 

ser um erro de ortografia.

23. A figura a seguir mostra uma planilha sendo editada no 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

A célula A4 será preenchida com a fórmula =SE(C1>2;5;3).
Depois, a célula B4 será preenchida com a fórmula 
=SE(C2>2;5;3).
Depois, a célula C4 será preenchida com a fórmula =A4+B4.

Assinale a alternativa que contém o valor correto exibido na 
célula C4.
(A) 2
(B) 3
(C) 6
(D) 8
(E) 10

18. No terceiro parágrafo do texto, o uso dos numerais

(A) organiza uma enumeração de sensações, culminando 
com o alívio pela morte de Mineirinho, provavelmente 
por ser um homem mau.

(B) minimiza uma relação de paradoxo, explorando o de-
sejo de se ver Mineirinho morto e a perplexidade com 
a sua morte.

(C) cria estrategicamente uma sequência, formando uma 
gradação, que vai da sensação de justiça feita à sensa-
ção de morrer junto com o outro.

(D) relaciona cada um dos tiros a um sentimento em relação 
a Mineirinho, mostrando que o narrador acaba por ver 
que a morte do facínora era mesmo necessária.

(E) indica que cada um dos tiros, mais do que sentido por 
Mineirinho, era sentido pelo narrador, já que o assassi-
nado era parente de sua cozinheira.

19. De acordo com as reflexões do narrador, Mineirinho

(A) tornou-se violento como fruto da sociedade em que vi-
vera.

(B) abandonou a sociedade por ser inocente e querer justiça.

(C) deveria ter fugido e não morrer com os catorze tiros.

(D) era um matador e, por isso, era-lhe natural a inocência.

(E) reconhecia que o melhor que lhe cabia era mesmo a 
morte.

20. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal 
e à concordância nominal, de acordo com a norma-padrão.

(A) Nos salvaremos mesmo errando? Não sei. A morte de 
Mineirinho me deixou meia perdida.

(B) Tivemos, com o primeiro e o segundo tiros, a sensação 
de segurança; ficamos alertas com o terceiro e, quando 
deu-se o quarto, ficamos desassossegado.

(C) Se treze tiros acordam-nos, com horror e tarde demais, 
ficamos acuado, sem saber se também matarão-nos da 
mesma forma.

(D) Se rebentou em Mineirinho o meu modo de viver. Por 
isso, como não o amar? Ele viveu até o décimo terceiro 
tiro o que eu mesmo dormia.

(E) Vinga-se a justiça, conforme se vê, de forma estranha. 
Quaisquer que sejam as causas, porém, acho que sem-
pre se pode salvar nossa alma.
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racIocínIo LógIco

27. A sequência (10; 17; 31; 59; 115; …) foi criada seguindo um 
padrão prédeterminado. O maior número da sequência que é 
menor do que 1 000 é

(A) 698.

(B) 713.

(C) 899.

(D) 902.

(E) 999.

28. O diagrama a seguir apresenta três conjuntos, A, B e C,  
assim como suas respectivas intersecções. Todas as regiões 
do diagrama estão numeradas e possuem elementos. A re-
gião I possui 5 elementos, a região II possui 10 elementos, 
a região III possui 15 elementos, a região IV possui 20 ele-
mentos, a região V possui 25 elementos, a região VI possui 
30 elementos e a região VII possui 35 elementos.

O número de elementos de C, que não são elementos de A, 
supera o número de elementos de A, que não são elementos 
de B, em uma quantidade igual a

(A) 25.

(B) 20.

(C) 15.

(D) 10.

(E) 5.

24. Observe as imagens a seguir, retiradas de uma planilha que 
está sendo editada no MS-Excel 2010, em sua configuração 
padrão.

Ao selecionar as células A1 até A5, exibidas na imagem à 
esquerda, e clicar no ícone série, será aberta uma janela com 
opções. A imagem à direita mostra a janela com as opções 
escolhidas pelo usuário. Após clicar no botão OK, o valor da 
célula A4 será

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 5

(E) 7

25. O ícone exibido a seguir foi retirado do grupo Fonte da guia 
Página Inicial do MS-PowerPoint 2010, em sua configura-
ção padrão.

O ícone exibido permite

(A) acionar o antivírus no slide atual.

(B) ajustar o espaçamento entre caracteres.

(C) acionar o antivírus em todos os slides.

(D) centralizar os objetos do slide.

(E) inserir um objeto de vídeo no slide atual.

26. Um usuário do MS-Windows 7 navega na internet por meio 
do Internet Explorer 9, ambos em configuração padrão. Ao 
clicar com o botão direito (com o mouse configurado para 
destros) sobre um link de uma página, uma das opções exi-
bidas permite abrir o link em uma nova guia. Usar a opção 
para abrir em nova guia                                                      .

Assinale a alternativa que completa o enunciado correta-
mente.

(A) fechará a janela atual do Internet Explorer

(B) abrirá uma nova janela do Internet Explorer

(C) criará uma nova guia dentro da janela atual do Internet 
Explorer

(D) abrirá uma nova guia dentro de uma nova janela do 
Internet Explorer

(E) criará uma nova janela dentro da guia atual do Internet 
Explorer
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r a s C U n h o29. A figura representa o tabuleiro circular de um jogo para duas 
pessoas, cada uma delas com uma ficha. Os jogadores mo-
vem as fichas no sentido horário, colocando as fichas nas 
posições nomeadas com letras.

No início do jogo, a ficha de Pedro, um dos dois jogadores, 
está localizada sobre a posição A, e a ficha de Jonas, o outro 
jogador, está bem à frente da ficha de Pedro, localizada so-
bre a posição H. Em compensação, em cada jogada, Pedro 
avança duas posições, enquanto Jonas avança apenas uma 
posição. O movimento das fichas é feito simultaneamente. 
Iniciando nas posições estabelecidas, o número de jogadas 
necessárias para que a ficha de Pedro ultrapasse a ficha de 
Jonas é igual a

(A) 2.

(B) 6.

(C) 7.

(D) 8.

(E) 11.

30. Assinale a alternativa que apresenta negação da afirmação 
“Se José está afundando, então ele não sabe nadar ou está 
com câimbras”.

(A) Se José não está afundando, então ele sabe nadar e está 
com câimbras.

(B) José está afundando e ele sabe nadar e não está com 
câimbras.

(C) José não sabe nadar, não está com câimbras e não está 
afundando.

(D) José não sabe nadar, não está com câimbras e está afun-
dando.

(E) Se José não sabe nadar e se está com câimbras, então 
ele está afundando.
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r a s C U n h o31. Cada figura da sequência a seguir é formada por um pen-
tágono e uma circunferência. Giros de 90 graus no sentido 
horário formam o padrão de alteração do pentágono. A cir-
cunferência sempre está localizada sobre um dos vértices do 
pentágono e muda de um vértice para outro, sem pular 
nenhum vértice, e seguindo orientação anti-horária, em rela-
ção ao pentágono.

Dessa maneira, a 19.ª figura da sequência é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

32. Se viajo de carro, fico cansado. Se viajo de avião, fico com 
medo. Ou viajo de carro ou viajo de avião. Se não viajo, fico 
triste. Não fiquei com medo.

A partir das informações, é correto concluir que

(A) fiquei triste.

(B) fiquei feliz.

(C) viajei de avião.

(D) não viajei de carro.

(E) fiquei cansado.
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35. Quanto aos bens de uso comum do povo, assinale a alterna-
tiva que apresenta a afirmação correta.

(A) São os de utilização para cumprimento das funções pú-
blicas, sem fins econômicos, mas que sejam aplicados 
numa atividade estatal ou na prestação de um serviço 
público.

(B) Têm natureza imobiliária ou mobiliária, como os pa-
trimônios artístico e cultural, que não sejam aplicados 
diretamente numa atividade estatal ou na prestação de 
um serviço público.

(C) São os utilizados pela administração pública para fins 
econômicos, tal como faria um particular, insuscetíveis 
de alienação, penhorabilidade ou passíveis de usucapião.

(D) Têm natureza imobiliária, de utilização concorrente de 
toda a comunidade e, quando destinados a uma utiliza-
ção exclusiva, podem ter como titularidade uma pessoa 
privada ou pública.

(E) Não estão afetados à atuação institucional adminis-
trativa por constituirem instrumentos diretos da reali-
zação dos valores fundamentais buscados pela ordem 
constitucional.

36. Quanto aos servidores públicos civis e a investidura no car-
go, assinale a alternativa correta.

(A) Não poderão se associar a sindicatos pela falta de regu-
lamentação do direito de greve.

(B) O prazo de validade do concurso público será de até três 
anos, prorrogável uma vez, por igual período.

(C) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

(D) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
apenas aos brasileiros natos que preencham os requisi-
tos estabelecidos em lei.

(E) Sempre é possível a acumulação remunerada de cargos 
públicos quando houver compatibilidade de horários.

37. Quanto ao provimento derivado para cargo público, é correto 
afirmar que é possível a

(A) readmissão, pela qual o funcionário exonerado rein-
gressa ao serviço público.

(B) reversão, pela qual o funcionário aposentado reingressa 
ao serviço público.

(C) reversão, pela qual o funcionário ocupa cargo imedia-
tamente inferior.

(D) transposição, pela qual o funcionário passa para cargo 
imediatamente superior.

(E) recondução, pela inabilitação em estágio probatório re-
lativo a outro cargo.

ConheCimentos esPeCífiCos

dIreIto admInIstratIvo

33. No que diz respeito aos atos de improbidade administrativa, 
assinale a alternativa correta.

(A) Os atos de improbidade podem ser praticados por qual-
quer agente público, servidor ou não, contra a adminis-
tração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios.

(B) Estão também sujeitos às penalidades desta por atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de órgão 
privado para cuja criação ou custeio o erário haja con-
corrido com menos de trinta por cento do patrimônio.

(C) Reputa-se agente público, para os efeitos de improbi-
dade, todo aquele que exerce mandato, cargo, emprego 
ou função desde que remunerados pelos cofres públi-
cos de qualquer dos Poderes.

(D) Apenas agente público poderá ser responsabilizado por 
improbidade administrativa, por receber remuneração 
por qualquer forma de investidura ou vínculo.

(E) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimô-
nio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá 
a autoridade administrativa ingressar com ação civil 
pública para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

34. Não será permitido o parcelamento do solo urbano, nos ter-
mos da lei,

(A) em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, por não 
ser possível assegurar o escoamento das águas.

(B) em terrenos que tenham sido aterrados com material 
nocivo à saúde pública, antes do pagamento de indeni-
zação aos proprietários.

(C) em terrenos com declividade igual ou superior a 20%, 
salvo se atendidas exigências específicas das autorida-
des competentes.

(D) em terrenos onde as condições geológicas não aconse-
lham a edificação, exceto se houver projeto que assegure 
a segurança pública.

(E) em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a 
poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a 
sua correção.
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42. A concorrência é modalidade de licitação obrigatória para

(A) qualquer obra e serviço de engenharia.

(B) compra e dação em pagamento de bens móveis.

(C) o registro cadastral de entidades para fins de futura  
contratação.

(D) a concessão de serviço público.

(E) a alienação de quaisquer bens móveis.

43. Quanto à função social da propriedade urbana e as limita-
ções administrativas, o Poder Público poderá exigir

(A) a alienação do imóvel.

(B) o parcelamento ou edificação compulsórios.

(C) a desapropriação com pagamento da justa indenização.

(D) a abertura de procedimento administrativo punitivo.

(E) a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis.

44. Ao                                       , conferido à Administração,  
corresponde o direito do contratado                                     do  
contrato administrativo.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas da frase.

(A) poder de alteração unilateral … de ver mantido o  
equilíbrio econômico-financeiro

(B) dever de pagamento … de realizar acréscimos ou  
supressões

(C) dever de pagar os encargos reajustados … de alterar o 
objeto

(D) direito de ver o contrato cumprido … de ver mantido o 
equilíbrio econômico-financeiro

(E) poder de alteração unilateral … de realizar acréscimos 
ou supressões

38. É pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com ca-
pacidade de autoadministração, para o desempenho de ser-
viço público descentralizado, mediante controle administra-
tivo exercido nos limites da lei:

(A) empresa pública.

(B) sociedade de economia mista.

(C) concessão de serviço público.

(D) autarquia.

(E) sociedade controlada direta ou indiretamente pelo  
Poder Público.

39. É fonte do ato administrativo discricionário:

(A) a própria lei.

(B) a vontade do administrador público.

(C) a doutrina administrativa.

(D) o consenso público.

(E) a jurisprudência.

40. Quanto à desapropriação, assinale a alternativa correta.

(A) O direito de desapropriar um imóvel pode ter como 
objetivo a satisfação de um interesse privado.

(B) No caso de desapropriação por interesse social, não há 
prazo de caducidade para sua efetivação.

(C) Pode ser sujeito ativo da desapropriação o poder público 
e seus delegados, e sujeito passivo o proprietário do bem.

(D) A desapropriação por necessidade e interesse público 
tem por pressuposto a função social da propriedade.

(E) O espaço aéreo e o subsolo não podem ser expropria-
dos, por não serem bens sujeitos à apropriação.

41. No que diz respeito à responsabilidade administrativa dos 
agentes públicos, assinale a alternativa correta.

(A) Há, com relação ao ilícito administrativo, a mesma tipi-
cidade que caracteriza o ilícito penal.

(B) A maior parte das infrações administrativas não é de-
finida com precisão pela lei, e poucas o são, como o 
abandono de cargo.

(C) A administração não possui margem de apreciação no 
enquadramento de falta grave dentre os ilícitos defini-
dos na lei.

(D) A infração administrativa é apurada por processo judi-
cial, como exigência legal para aplicação da pena.

(E) O agente público somente poderá ser punido se de-
monstrado dolo na conduta ilícita administrativa.






13 MPES1301/004-AgPromotoria-Secretaria-Tarde

48. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, expressa-
mente previstos no artigo 5.º da Constituição da República, 
é correto afirmar que é livre

(A) a expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, desde que haja licença prévia de au-
toridade competente.

(B) o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
independentemente de qualificações profissionais que 
a lei exigir.

(C) 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.

(D) a manifestação do pensamento, sendo permitido o ano-
nimato, nos termos da lei.

(E) o exercício de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou política, salvo em caso de 
cumprimento de obrigação legal a todos imposta.

49. A seguridade social, que compreende um conjunto integrado 
de ações, de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
é destinada a assegurar os direitos relativos a(à)

(A) desportos, à assistência social e à educação.

(B) saúde, à previdência e à assistência social.

(C) educação, à cultura e a desportos.

(D) cultura, à previdência e a desportos.

(E) saúde, à cultura e à educação.

50. No que concerne ao tema “intervenção nos Municípios”, 
disciplinado pela Constituição da República, é correto afir-
mar que

(A) é possível a intervenção da União em Municípios per-
tencentes a Estados Federados.

(B) é possível a intervenção da União em Municípios per-
tencentes a Territórios Federais.

(C) não é possível a intervenção do Estado Federado em 
Municípios.

(D) é possível a intervenção do Estado Federado em Muni-
cípios localizados em seu território, a fim de manter a 
integridade nacional.

(E) não é possível a intervenção do Estado Federado em 
Município localizado em seu território, por este não ter 
aplicado o mínimo exigido da receita municipal na ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 
serviços públicos de saúde.

dIreIto constItucIonaL

45. A organização político-administrativa da República Federa-
tiva do Brasil compreende

(A) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, todos autônomos, nos termos da Constituição da 
República.

(B) a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
os Territórios, todos autônomos, nos termos das Consti-
tuições de cada ente.

(C) os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os Ter-
ritórios, nos termos da Constituição da República.

(D) a União, os Estados e o Distrito Federal, todos autôno-
mos, nos termos das Constituições de cada ente.

(E) a União, os Estados, os Municípios e os Territórios, nos 
termos da Constituição da República.

46. A respeito das leis complementares e das leis ordinárias, é 
correto afirmar que

(A) as hipóteses de regulamentação da Constituição por 
meio de lei ordinária estão taxativamente previstas pela 
própria Constituição.

(B) o quórum de aprovação de uma lei complementar é de 
maioria relativa ou simples.

(C) o quórum de aprovação de uma lei ordinária é de maioria 
absoluta.

(D) o quórum de instalação da sessão de votação é de maioria 
absoluta para leis complementares e de maioria simples 
para leis ordinárias.

(E) o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido 
da inexistência de hierarquia entre lei complementar e 
lei ordinária.

47. No tocante aos remédios constitucionais, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) Não cabe mandado de segurança em relação a punições 
disciplinares militares.

(B) A ação de habeas corpus pode ter, na qualidade de 
paciente, uma pessoa jurídica.

(C) O mandado de injunção pode ter, no polo passivo da 
ação, uma pessoa jurídica de direito privado.

(D) A ação de habeas data tem por fim assegurar o conhe-
cimento de informações de interesse particular, coletivo 
ou geral, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público.

(E) Um dos pressupostos para a propositura da ação popu-
lar é a existência de lesividade ao meio ambiente.
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54. É correto afirmar que o Município reger-se-á por

(A) constituição do Município, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de trinta dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal.

(B) lei orgânica, votada em único turno, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por três quintos dos 
membros da Câmara Municipal.

(C) lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal.

(D) lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de trinta dias, e aprovada por maioria absoluta 
dos membros da Câmara Municipal.

(E) lei delegada, votada em único turno, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por três quintos dos 
membros da Câmara Municipal.

55. Uma Emenda à Constituição da República

(A) não poderá ser proposta pelo Presidente da República.

(B) poderá ser promulgada durante o período de vigência de 
intervenção federal.

(C) poderá ser promulgada por mais da metade das As-
sembleias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa 
de seus membros.

(D) poderá ser promulgada durante o período de vigência de 
estado de defesa ou de estado de sítio.

(E) poderá ser proposta por um terço, no mínimo, dos mem-
bros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

56. A despeito das vedações constitucionais ao exercício do  
cargo de juiz de direito, a ele é facultado

(A) exercer qualquer outro cargo público ou função pública, 
além de uma atividade de professor.

(B) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afas-
tou, após decorridos três anos do afastamento do cargo 
por aposentadoria ou exoneração.

(C) dedicar-se à atividade político-partidária.

(D) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou con-
tribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou pri-
vadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

(E) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou partici-
pação em processo.

51. Em relação aos direitos políticos, constitucionalmente pre-
vistos, assinale a alternativa correta.

(A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os 
maiores de dezesseis anos.

(B) São inelegíveis os parentes consanguíneos ou afins, até 
o quarto grau, do Presidente da República ou de quem 
os haja substituído dentro dos doze meses anteriores ao 
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato 
à reeleição.

(C) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros domici-
liados no Brasil e os militares, desde que não conscritos.

(D) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na 
data de sua publicação, mas não será aplicada à eleição 
que ocorrer até um ano da data de sua vigência.

(E) A filiação partidária não constitui uma das condições de 
elegibilidade.

52. O servidor público estável poderá perder o cargo em virtude  de

(A) decisão fundamentada de autoridade competente em 
processo administrativo, sob o crivo do contraditório e 
da ampla defesa.

(B) sentença judicial, ainda que não transitada em julgado.

(C) reprovação em avaliação periódica de desempenho, 
mediante procedimento contraditório, porém sem o 
exercício de ampla defesa.

(D) decisão de extinção do cargo público pela autoridade 
competente.

(E) declaração de desnecessidade do cargo público pela au-
toridade competente.

53. A Constituição da República, em regra, veda a acumulação 
de cargos públicos. Entretanto, expressa ou tacitamente,

(A) autoriza o acúmulo de um cargo ou emprego privativo 
de médico com outro, técnico ou científico.

(B) não autoriza o acúmulo de dois cargos privativos de 
médicos.

(C) autoriza o acúmulo de um cargo ou emprego privativo 
de profissionais de segurança pública com outro, técnico 
ou científico.

(D) autoriza o acúmulo de dois cargos de professor.

(E) não autoriza o acúmulo de dois cargos ou empregos pri-
vativos de profissionais de saúde, com profissões regu-
lamentadas.
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60. A década de 30, do século XX, foi um período de acelera-
ção da industrialização brasileira, com as medidas empre-
endidas pelo governo, com o objetivo de aprofundar a re-
forma administrativa destinada a organizar e a racionalizar 
o serviço público no país. Uma das ações importantes foi a 
seleção e o aperfeiçoamento do pessoal administrativo por 
meio da adoção do sistema de mérito, diminuindo as im-
posições dos interesses privados e político-partidários na 
ocupação dos cargos e empregos públicos. Nesse sentido, 
considerada a primeira reforma administrativa do país, em 
1937, foi criado o

(A) Ministério do Emprego e do Trabalho.

(B) GESP – Gestor Executivo do Serviço Público.

(C) Ministério da Desburocratização.

(D) GEAP – Grupo Executivo de Administração Pública.

(E) DASP – Departamento Administrativo do Serviço  
Público.

61. Atualmente, o desafio maior da gestão pública é a eficiência 
equitativa, ou seja, garantir igualdade de acesso com efici-
ência no uso dos recursos públicos. Nesse sentido, conside-
rando especialmente a forma do Estado brasileiro, é correto 
afirmar que o que dificulta, em muito, a implementação des-
sa eficiência equitativa é a

(A) rígida separação de poderes da República.

(B) concentração de poderes do sistema presidencialista 
brasileiro.

(C) capacidade de gestão diferente dos próprios entes fe-
derativos.

(D) falta de acesso dos administrados a um sistema de jus-
tiça mais eficiente.

(E) ausência de normas constitucionais que disciplinem a 
repartição de competências entre os entes da Federação 
brasileira.

62. Assinale a alternativa que contempla somente serviços pú-
blicos puros.

(A) Segurança pública e saúde.

(B) Defesa civil e educação.

(C) Educação e defesa nacional.

(D) Segurança pública e justiça.

(E) Segurança de fronteiras e transporte.

noções de admInIstração PúbLIca

57. No que tange aos modelos organizacionais da administra-
ção pública, o modelo burocrático é um que desfrutou no-
tável disseminação nas administrações públicas durante o 
século XX em todo o mundo. O modelo burocrático, em 
sua formulação, está diretamente relacionado a

(A) Aristóteles.

(B) Max Weber.

(C) Robert Merton.

(D) Hans Kelsen.

(E) Adam Smith.

58. As propostas de reformas da administração pública nas últi-
mas décadas têm sido apresentadas, básica e principalmen-
te, por meio de dois modelos organizacionais que compar-
tilham os valores da produtividade, orientação ao serviço, 
descentralização e eficiência na prestação de serviços. Esses 
dois modelos são conhecidos como

(A) administração pública gerencial e governo empreendedor.

(B) gerencialismo e governança empresarial.

(C) empreendedorismo e política gerencial.

(D) administração modernizante e governo multigerencial.

(E) democracia deliberativa e administração pública em-
preendedora.

59. Nessa forma de administração pública, “o aparelho do Es-
tado funciona como uma extensão do poder do soberano, e 
seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. 
Os cargos são considerados prebendas. A res publica não é 
diferenciada da res principis. Em consequência, a corrupção 
e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração.”

(Ciro Bächtold in: Noções de Administração Pública)

Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de ad-
ministração pública apresentada no texto.

(A) Burocrática.

(B) Retrógrada.

(C) Subserviente.

(D) Gerencial.

(E) Patrimonialista.
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66. O conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas 
a resultar em um produto especificado para um determinado 
cliente ou mercado (…) é uma ordenação específica das ati-
vidades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, 
um fim, e inputs e outputs claramente identificados: uma es-
trutura para a ação.

(Davenport)

Esse é um conceito de

(A) processo.

(B) sistema.

(C) procedimento.

(D) projeto.

(E) estratégia.

67. Assinale a alternativa que contempla, completa e respectiva-
mente, um órgão da Administração Direta e uma entidade da 
Administração Indireta.

(A) fundação pública e Ministério do Trabalho.

(B) Secretaria da Justiça e Ministério Público.

(C) Ministério da Fazenda e autarquia.

(D) empresa pública e organização social.

(E) Prefeitura e Poder Judiciário.

68. Dentre as inovações surgidas no Estado brasileiro com o 
objetivo de permitir um maior controle e transparência 
das atividades da Administração Pública Direta e Indireta, 
destacam-se os princípios constitucionais da Administração 
Pública, expressamente previstos na Constituição Federal de 
1988, que são os seguintes:

(A) lealdade, liberdade, legalidade, igualdade e fraternidade.

(B) legalidade, legitimidade, transparência, eficiência e 
moralidade.

(C) eficiência, legalidade, moralidade, transparência e im-
pessoalidade.

(D) legitimidade, probidade, moralidade, eficiência e trans-
parência.

(E) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.

63. Dentre os instrumentos de OSM, destaca-se como instru-
mento de comunicação, suporta a formalidade de encami-
nhamento de atividades, contribuindo para a construção de 
um legado organizacional de informações relativo à docu-
mentação operacional para o corpo de agentes de uma or-
ganização. Por meio de uma leitura técnica, estabelece uma 
forma de comunicação entre unidades e entre organizações, 
facilitando, inclusive, sua atualização. Esse instrumento é 
denominado de
(A) quadro de distribuição de trabalho.
(B) fluxograma.
(C) layout.
(D) diagnóstico organizacional.
(E) plano de produção administrativa.

64. Considere as seguintes afirmativas atinentes ao Estado e seu 
aparelho, e classifique cada uma delas como verdadeira (V) 
ou falsa (F).
( )  No Brasil, embora esteja presente desde os anos 80, a 

crise do Estado somente se torna clara a partir da se-
gunda metade dos anos 90.

( )  Entende-se por aparelho do Estado a cúpula dirigente 
nos Três Poderes, por um corpo de funcionários e o sis-
tema constitucional-legal, que regula a população nos 
limites de um território.

( )  A publicização transfere para o setor público não estatal 
a produção dos serviços competitivos ou não exclusivos 
de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre 
Estado e sociedade para seu financiamento e controle.

( )  No plano econômico, o Estado é essencialmente um 
instrumento de transferências de renda, que se torna 
necessário dada a existência de bens públicos e de eco-
nomias externas, que limitam a capacidade de alocação 
de recursos do mercado.

Assinale a alternativa que indica a classificação correta das 
afirmativas, na sequência em que aparecem.
(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, V.
(C) F, V, V, F.
(D) F, F, V, V.
(E) V, F, V, F.

65. Nas configurações organizacionais, seis partes ideais bási-
cas constituem as operações da maioria das organizações 
existentes. Nas mais complexas, há um grupo de pessoas, os 
analistas, que desempenham tarefas administrativas – pla-
nejar e controlar formalmente o trabalho dos outros. Esses 
analistas, situados fora da hierarquia da linha de autoridade, 
formam
(A) a tecnoestrutura.
(B) o núcleo operacional.
(C) a cúpula estratégica.
(D) a linha intermediária.
(E) a equipe de apoio.
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73. De acordo com a lei que disciplina a matéria, no Estado do 
Espírito Santo, a reinvestidura do servidor público estável 
no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua 
demissão, por decisão administrativa ou judicial, transitada 
em julgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, di-
reitos e vantagens permanentes, denomina-se

(A) reintegração.

(B) aproveitamento.

(C) recondução.

(D) ascensão.

(E) reversão.

74. Após cada decêndio ininterrupto de efetivo exercício pres-
tado à administração direta, às autarquias e fundações do 
Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade 
terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter per-
manente, a um percentual sobre o vencimento básico do 
cargo, respeitado o limite estabelecido em lei, correspon-
dente a

(A) 2%.

(B) 3%.

(C) 5%.

(D) 7%.

(E) 10%.

75. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimo-
nial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimida-
de, economicidade, aplicação de dotações e recursos pró-
prios e renúncia de receitas, será exercida mediante controle 
externo e pelo sistema de controle interno. Os controles ex-
terno e interno são exercidos, respectivamente, pelo Poder

(A) Judiciário e pela Assessoria de Controle Interno.

(B) Legislativo e Assessoria de Controle Interno.

(C) Executivo e Procurador-Geral de Justiça.

(D) Legislativo e Comissão integrada por servidores do  
Ministério Público.

(E) Executivo e Comissão integrada por membros do  
Ministério Público.

76. Em conformidade com a lei que rege a licitação, toda ati-
vidade destinada a obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: demolição, conserto, insta-
lação, montagem, operação, conservação, reparação, adapta-
ção, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais, é considerada

(A) obra.

(B) serviço.

(C) compra.

(D) tarefa.

(E) empreitada.

LegIsLação

69. Segundo a lei que regulamenta os planos de carreiras dos 
servidores administrativos do Ministério Público do Espírito 
Santo, o grupo operacional administrativo é formado pelas 
carreiras e cargos que especifica. A Carreira Técnica Opera-
cional inclui os cargos de Agente de

(A) Apoio, Agente de Inspeção e Agente Técnico.

(B) Promotoria, Agente de Apoio e Agente Consultivo.

(C) Promotoria, Agente Técnico e Agente Especializado.

(D) Gabinete, Agente de Promotoria e Agente de Apoio.

(E) Gabinete, Agente de Secretaria e Agente Especializado.

70. No Ministério Público do Espírito Santo, a promoção fun-
cional do servidor possui duas modalidades, sendo horizon-
tal quando da mudança de nível na mesma classe do cargo, e 
vertical, quando da mudança para classe superior do mesmo 
cargo. O processo de promoção é realizado

(A) semestralmente.

(B) anualmente.

(C) bienalmente.

(D) trienalmente.

(E) quinquenalmente.

71. É correto afirmar, supondo hipoteticamente que João tenha 
ingressado no Ministério Público do Espírito Santo por con-
curso público, que, para efeitos da Comissão de Promoção e 
de Estágio Probatório, será avaliado mediante os seguintes 
fatores:

(A) merecimento, desempenho e assiduidade.

(B) merecimento, desempenho e profissional.

(C) merecimento, antiguidade e profissional.

(D) antiguidade, profissional e desempenho.

(E) antiguidade, profissional e assiduidade.

72. Considerando as disposições da lei que disciplina o Regi-
me Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Espírito 
Santo, assinale a alternativa que corretamente traduz uma 
situação na qual o servidor poderá ausentar-se do serviço, 
sem qualquer prejuízo.

(A) Por dois dias consecutivos, para apresentação obrigató-
ria em órgão militar.

(B) Por um dia, a cada seis meses, para doação de sangue.

(C) Por até cinco dias consecutivos, por motivo de casa-
mento.

(D) Por cinco dias consecutivos, por motivo de falecimento 
do cônjuge, companheiro, pais, filhos ou irmãos.

(E) Por até dez dias consecutivos, para prestação de con-
curso público.
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77. É modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, con-
forme critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias. A referida modalidade corresponde ao conceito de

(A) concorrência.

(B) tomada de preços.

(C) convite.

(D) leilão.

(E) concurso.

78. Determina, expressamente, a Lei n.º 8.666/93 que os contra-
tos administrativos por ela disciplinados regulam-se pelas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-
-lhes, supletivamente, as disposições do direito privado e os 
princípios da

(A) especialização.

(B) capacidade contributiva.

(C) teoria geral dos contratos.

(D) teoria específica dos contratos públicos.

(E) motivação.

79. Dentre outras hipóteses previstas na Lei de Responsabilida-
de Fiscal, compreende-se como renúncia de receita

(A) a concessão de isenção em caráter geral.

(B) a concessão de imunidade.

(C) a alteração de alíquota que implique em redução do im-
posto de importação.

(D) o crédito presumido.

(E) o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao 
respectivo custo de cobrança.

80. A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, 
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens ou 
serviços, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é 
vedada e equipara-se a

(A) refinanciamento da dívida.

(B) restos a pagar.

(C) operação de crédito.

(D) dívida pública consolidada.

(E) dívida pública mobiliária.
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