MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CONCURSO PARA O CARGO DE
SECRETÁRIO DE DILIGÊNCIAS
23 de fevereiro de 2014
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA

- Este caderno contém 60 questões objetivas. Verifique se ele está completo e se não apresenta problemas de
impressão. Se for o caso, solicite ao fiscal de sala a substituição deste caderno.
- Preencha agora os campos destacados acima. No primeiro, escreva seu nome com letra legível; no segundo,
aponha sua assinatura.
- Confira a correção de seus dados pessoais constantes na folha de respostas; em caso de erro, consulte um
fiscal de sala.
- Preencha as bolinhas da folha de respostas com caneta esferográfica preta ou azul, sem rasurar.
- Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- Não utilize qualquer espécie de material para consulta.
- Abstenha-se de fazer perguntas relacionadas ao conteúdo das questões.
- O candidato NÃO PODERÁ LEVAR ESTE CADERNO DE QUESTÕES; o caderno será disponibilizado para
consulta no site www.mprs.mp.br/concursos.
- Não deixe de assinar a folha de respostas e a lista de presenças.
- Para resolver as 60 questões objetivas deste caderno, você disporá, no máximo, de 4 horas.

A partir do dia 28 de fevereiro de 2014 o gabarito será publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul, e também estará disponível para consulta, assim como este caderno de questões, no site
www.mprs.mp.br/concursos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões 1 a 9 estão relacionadas ao texto
abaixo.
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Há muita desinformação no Brasil sobre o
tema da idade penal. As lacunas – que envolvem,
entre outros temas, a confusão sobre
inimputabilidade e impunidade – se estendem
para o senso comum que imagina que em muitos
outros países a idade penal seria inferior aos 18
anos. Para que coisas assim não transitem em
julgado, devemos informar as pessoas, um
desafio que parece cada vez mais difícil.
Comecemos pelos conceitos mencionados.
Inimputável é a condição daquele que não pode
ser
responsabilizado
por
seus
atos.
Inimputabilidade penal, _______, significa a não
sujeição ao Código Penal. Crianças e adolescentes
são inimputáveis penalmente, ________ os
adolescentes
podem
ser
imputados
infracionalmente. São, então, considerados
responsáveis por seus atos, embora não
respondam com base no Código Penal, mas a
partir do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).
Adolescentes
que
cometem
atos
infracionais são, em síntese, puníveis.
Em cada país, há sempre _____ duas idades
de responsabilização penal: a idade penal e a
infracional. No Brasil, a primeira é 18 anos, e a
segunda, 12. Somos, na verdade, uma das
poucas nações que permitem a privação da
liberdade a partir dos 12 anos. Desconhecendo o
direito infracional ou a responsabilidade penal
juvenil, há quem pense que na Alemanha, França
e Itália, por exemplo, a idade penal comece aos
14 anos. No entanto, 14 anos é o início da idade
infracional nestes países. Alemanha, França e
Itália, aliás, entendem que a responsabilidade
penal só é completa aos 21 anos. Entre os 18 e
21 anos, existem regras penais de transição para
jovens adultos. Idade penal, assinale-se, nada
tem a ver com capacidade de discernimento. Ela
é, na verdade, uma escolha de política criminal.
No caso brasileiro, eventual redução da
idade penal faria com que os adolescentes que
mandamos para a Fase e congêneres fossem
parar em presídios. Para os casos de adolescentes
com perfis agravados, ao invés de reduzir a idade
penal, devemos aumentar o tempo limite de
privação de liberdade, hoje fixado em três anos
pelo ECA. Uma mudança do tipo poderia produzir
efeitos benignos no Brasil. Além de assegurar
maior justiça para casos graves, o maior lapso
temporal evitaria que adolescentes sigam
assumindo crimes que não praticaram e ajudaria
a desenvolver um plano consistente de
tratamento para jovens que, tão logo retornam às
ruas, são presos ou mortos.
Adaptado de: ROLIM, M. Extra Classe, maio, 2013. p. 24.
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1. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas tracejadas das linhas 13, 15 e 23, nesta ordem.
(A) portanto
(B) entretanto
(C) por isso
(D) portanto
(E) entretanto

– mas – pelo menos
– pois – por conseguinte
– pois – pelo menos
– pois – por conseguinte
– mas – pelo menos

2. Considere as seguintes afirmações acerca do conteúdo
do texto.
I – No Brasil, adolescentes infratores, mesmo sendo
inimputáveis
penalmente,
podem
ser
responsabilizados por seus atos, como regulamenta
o Estatuto da Criança e do Adolescente.
II – A idade penal engloba a responsabilização penal e
a responsabilização infracional; a primeira é
regulamentada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente; a segunda, pelo Código Penal.
III – Os brasileiros, diferentemente dos alemães, dos
franceses e dos italianos, mostram-se indulgentes
com as penas impostas aos menores infratores.
Quais estão corretas de acordo com o texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

3. Considere as seguintes afirmações acerca da estrutura
de palavras do texto.
I – A palavra desinformação (l. 1) contém um prefixo
que significa „falta de‟.
II – O sufixo –dade da palavra inimputabilidade (l. 4)
transforma verbos em adjetivos.
III – A palavra Inimputável (l. 11) é formada pelo
acréscimo do prefixo in- ao adjetivo imputável.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

4. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as
ocorrências em que a palavra que substitui uma
palavra anteriormente explicitada no texto.
(
(
(
(

)
)
)
)

que (l.
que (l.
que (l.
que (l.

7)
21)
27)
34)
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – F.
V – F – F – V.
F – F – V – V.
V – V – F – F.
F – V – V – F.

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido
contextual, é possível substituir
1. transitem em julgado (l. 7-8) por sejam
esquecidas.
2. não sujeição (l. 13-14) por não obediência.
3. eventual redução (l. 40) por ocasional
diminuição.
Quais propostas estão corretas?
Apenas 1.
Apenas 2.
Apenas 3.
Apenas 2 e 3.
1, 2 e 3.

6. No bloco superior, estão listados os nomes de dois
modos verbais: o indicativo e o subjuntivo; no inferior,
cinco formas verbais retiradas do texto. Associe
adequadamente cada uma das formas verbais do bloco
inferior ao respectivo modo verbal constante no bloco
superior.
1. Modo indicativo
2. Modo subjuntivo
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

devemos (l. 8)
respondam (l. 19)
permitem (l. 27)
pense (l. 30)
evitaria (l. 50)

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2
1
1
2
1

–
–
–
–
–

1
2
1
1
2

–
–
–
–
–

1
1
2
2
1

–
–
–
–
–

1
2
1
1
2

–
–
–
–
–

3. ao invés de (l. 44) por do contrário.
Quais propostas estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para
completá-lo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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2.
1.
2.
1.
2.

7. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para
completá-lo.
Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido
contextual, é possível substituir
1. aliás (l. 34) por a propósito.
2. na verdade (l. 39) por com efeito.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

1.
2.
3.
1 e 2.
2 e 3.

8. Considere as seguintes propostas de reescrita do trecho
do texto que vai da linha 35 à linha 39.
I – Existem, entre os 18 e 21 anos, regras penais de
transição para jovens adultos. Assinale-se, idade
penal nada tem a ver com capacidade de
discernimento; na verdade, é uma escolha de
política criminal.
II – Existem regras penais de transição para jovens
adultos, entre os 18 e 21 anos. Idade penal nada
tem, assinale-se, a ver com capacidade de
discernimento, na verdade, ela é uma escolha de
política criminal.
III – Regras penais de transição entre os 18 e 21 anos
para jovens adultos existem; idade penal nada tem
a
ver
com,
assinale-se,
capacidade
de
discernimento: na verdade, é uma escolha de
política criminal.
Quais propostas são gramaticalmente
mantêm o sentido do trecho original?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

corretas

e

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

9. Considere as afirmações abaixo, relativas ao emprego
de sinais de pontuação no texto.
I – Na linha 25, o uso de uma vírgula imediatamente
antes da conjunção e está correto, pois o sujeito
da oração introduzida por e é diferente do sujeito
da oração anterior.
II – O ponto final da linha 43 poderia ser substituído
por ponto e vírgula, iniciando-se a oração
seguinte com letra minúscula, sem acarretar erro
gramatical ou alteração de significado.
III – As vírgulas das linhas 53 e 54 poderiam ser
suprimidas, sem acarretar erro gramatical ou
alteração de significado.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.
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Instrução: As questões 10 a 15 estão relacionadas à
redação oficial.
10. Leia o trecho abaixo, extraído e adaptado de
documento oficial.

Para concessão da assistência judiciária gratuita a
pessoas jurídicas, a jurisprudência tem considerado
indispensável prova cabal da necessidade do benefício
mesmo em se tratando de empresa sem fins lucrativos
no que improcede a alegação de que seja suficiente
para se deferir o pedido a mera presunção de
miserabilidade.
Um Secretário de Diligências apresentou propostas
de alteração de passagens do trecho. Assinale com 1 as
propostas que manteriam o significado e a correção
gramatical do trecho e com 2 aquelas que não os
alterariam.
(
) Inserir acento grave no a que antecede o
substantivo pessoas, pois o substantivo assistência
exige complemento nominal regido pela preposição a.
( ) Suprimir o adjetivo cabal, pois seu uso, no
contexto, é redundante.
(

) Inserir vírgulas antes e depois do segmento

mesmo em se tratando de empresa sem fins
lucrativos, pois o segmento em questão constitui
oração subordinada.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2
1
1
1
2

–
–
–
–
–

2
1
2
2
1

–
–
–
–
–

1.
2.
1.
2.
1.

11. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas tracejadas do enunciado abaixo, extraído e
adaptado de documento oficial, na ordem em que
aparecem.
Referidos bens não podem ser impostos ________
exequente sem que ________ a possibilidade de
verificação da existência de outros bens que atendam à
finalidade da penhora, sendo manifesta a ausência da
plausibilidade do direito alegado pela agravante.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a
à
a
a
à

– seja-lhe assegurada
– lhe seja assegurada
– lhe seja assegurada
– seja assegurada a ela
– seja-lhe assegurada
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12. Considere
verbais.

as

seguintes

afirmações

sobre

vozes

I – Se a oração Eu a vi fosse passada para a passiva,
o resultado seria Ela foi vista por mim.
II – Se a oração Chamaram-no a juízo fosse passada
para a passiva, o resultado seria Ele foi chamado a
juízo.
III – Se a oração Serão remetidos os devidos
documentos oficiais fosse passada para a passiva
pronominal, o resultado seria Remeter-se-ão os
devidos documentos oficiais.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

13. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as
modificações sugeridas por um Secretário de
Diligências para a correção gramatical dos enunciados
abaixo, conforme elas atendam ou não aos requisitos
de correção gramatical.
1. O advogado não desejava que se desse
incidentes desagradáveis.
( ) Substituir se desse por se dessem, pois o
segmento incidentes desagradáveis desempenha a
função de sujeito da oração em que se encontra.
2. O réu disse: – Faz cinco anos que tudo
aconteceu.
( ) Substituir Faz por Fazem, pois o verbo fazer
indicando tempo transcorrido deve concordar com o
núcleo do sujeito.
3. Alegando que sempre podem haver enganos,
o advogado encerrou sua intervenção.
( ) Substituir podem haver por pode haver, pois,
para fins de concordância, ficará no singular o verbo
que, junto a haver, sirva de auxiliar.
4. Cerca de dois casos semelhantes ocorrem a
cada hora.
( ) Substituir ocorrem por ocorre, pois o sujeito da
oração está precedido da expressão cerca de e com
ela deve concordar.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – V.
V – F – V – F.
F – F – V – V.
V – V – F – F.
F – V – V – F.
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14. Considere os enunciados abaixo.

17. Considerando os direitos e garantias fundamentais, é
correto afirmar que

1. O Secretário de Diligências disse que o ofício redigido
pelo colega estava correto.
2. Secretários de Diligências que recebem treinamento
contínuo com frequência são mais eficientes no
desempenho de suas tarefas.
3. Os Secretários de Diligências disseram aos colegas
que eles já gozaram a licença prêmio.
Quais desses enunciados apresentam ambiguidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas 1.
Apenas 2.
Apenas 3.
Apenas 2 e 3.
1, 2 e 3.

15. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas tracejadas dos enunciados abaixo, na ordem
em que aparecem.
1. ________ os pareceres dos Procuradores de
Justiça.
2. _________ a cópia do parecer do CorregedorGeral.
3. _________ as atas do processo seletivo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segue incluso – Segue anexo – Segue apenso
Seguem inclusos – Segue anexa – Segue apenso
Seguem inclusos – Segue anexa– Seguem apensas
Segue incluso – Segue anexo – Seguem apensas
Segue incluso – Segue anexa – Seguem apensas

NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO
16. Em relação à extinção dos atos administrativos,
assinale a alternativa correta.
(A) Anulação é a extinção de um ato administrativo
por razões de ilegalidade feita exclusivamente pelo
Poder Judiciário.
(B) A revogação do ato administrativo é privativa da
Administração, conferindo efeito ex tunc, isto é,
desde o surgimento do ato no mundo jurídico.
(C) Constatada a existência de ato ilegal, o Poder
Judiciário pode suprir o vício, convalidando o ato
emitido pela Administração Pública.

(A) o habeas data é concedido para a retificação de
dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial, ou administrativo.
(B) será concedido mandado de injunção para
proteger direitos normatizados relativos à
dignidade da pessoa humana.
(C) o mandado de segurança coletivo não pode ser
impetrado por organização sindical.
(D) um brasileiro poderá ser extraditado, se
comprovada a efetiva participação no tráfico
internacional de drogas.
(E) o Ministério Público pode determinar escutas
telefônicas para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal, nos crimes em que a
lei taxativamente as admita.
18. No que concerne aos direitos e deveres individuais e
coletivos, assinale a opção INCORRETA.
(A) Qualquer cidadão dotado de seus direitos políticos
é parte legítima para propor ação popular que vise
anular ato lesivo ao patrimônio público.
(B) Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.
(C) São consideradas ações constitucionais o mandado
de segurança, a ação popular, o habeas corpus, a
ação civil pública e o mandado de injunção.
(D) A lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.
(E) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos
da lei, estendidas aos sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio
transferido.

(D) Revogação é o ato administrativo discricionário
pelo qual a Administração extingue um ato válido,
por razões de conveniência e oportunidade.
(E) Contraposição é a extinção de um ato
administrativo que se origina de uma legislação
superveniente que impede a permanência da
situação anteriormente consentida.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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19. Quanto à Organização do Estado na Constituição
Federal, assinale a opção INCORRETA.
(A) Compete exclusivamente à União legislar sobre
direito
tributário,
financeiro,
penitenciário,
econômico e urbanístico.
(B) São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
(C) É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência.
(D) A Constituição Federal confere aos Deputados
Estaduais o mesmo regime das imunidades
previstas para os Deputados Federais e Senadores.
(E) As funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
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21. Quanto aos aspectos materiais e processuais da Lei de
Improbidade
Administrativa,
assinale
a
opção
INCORRETA.
(A) Aplicam-se as sanções da Lei de Improbidade
Administrativa ao particular que concorrer para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie
sob qualquer forma direta ou indireta.
(B) Não cabe transação, acordo ou conciliação nas
ações de improbidade administrativa.
(C) A perda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos só se efetivam com a publicação
da sentença condenatória.
(D) A conduta consistente em frustrar a licitude de
concurso público caracteriza ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública.
(E) As ações destinadas a levar a efeito as sanções da
Lei de Improbidade Administrativa podem ser
propostas até 5 (cinco) anos após o término de
mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança.

20. Com relação à Organização dos Poderes na
Constituição Federal, assinale a opção INCORRETA.

22. Com relação à Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa
correta.

(A) Compete privativamente ao Senado Federal
autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente da
República, o Vice-Presidente da República e os
Ministros de Estado.

(A) O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo
Governador do Estado, para um mandato de dois
anos, dentre os Procuradores de Justiça com mais
de 10 anos de efetivo exercício e, no mínimo, 35
anos de idade, implementados até a data da
posse, indicados em lista tríplice.

(B) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal.
(C) É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos
políticos e direito eleitoral.
(D) Compete privativamente ao Senado Federal
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
(E) É de competência exclusiva do Congresso Nacional
autorizar referendo e convocar plebiscito.

(B) Durante as férias do Procurador-Geral de Justiça, o
Procurador de Justiça mais antigo na carreira
assume interinamente a Chefia do Ministério
Público.
(C) O Corregedor-Geral do Ministério Público é quem
designa
os
Promotores-Corregedores
para
participarem de sua assessoria.
(D) Compete ao Conselho Superior do Ministério
Público propor, ao Procurador-Geral de Justiça, a
criação de cargos no Ministério Público e no
quadro de seus serviços auxiliares.
(E) A ação civil para decretação da perda do cargo
será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça
perante o Tribunal de Justiça, após autorização do
órgão Especial do Colégio de Procuradores, em
decisão tomada pela maioria absoluta de seus
membros.
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23. Com relação à Matéria Estatutária e Institucional,
assinale a alternativa INCORRETA.

25. Analise as afirmações abaixo e, após, assinale a
alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA.

(A) A vedação ao exercício da advocacia aos
servidores dos Quadros de Pessoal de Provimento
Efetivo e de Cargos em Comissão Gratificada da
Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul
também se estende aos servidores que estejam
cedidos ou adidos ao Ministério Público gaúcho,
enquanto perdurar a cedência ou o exercício na
Instituição.
(B) O servidor licenciado ou afastado temporariamente
do emprego, cargo ou função, a qualquer título,
não faz jus ao auxílio refeição.
(C) Compete ao Conselho Superior do Ministério
Público propor, fundamentadamente, ao Colégio
de Procuradores, a destituição do CorregedorGeral.
(D) Cabe ao Ministério Público editar os atos de
aposentadoria, exoneração e outros que importem
em vacância de cargo de carreira e dos serviços
auxiliares, bem como os de disponibilidade de
membros e de seus servidores.
(E) O membro vitalício do Ministério Público perderá o
cargo por sentença judicial transitada em julgado,
proferida em ação civil própria no caso de
incontinência
pública
e
escandalosa
que
comprometa a dignidade da Instituição.

(A) Com o casamento, a união estável ou o
concubinato do credor, cessa o dever de prestar
alimentos.
(B) A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos
herdeiros do devedor.
(C) É vedado ao cônjuge prestar aval ou fiança, sem
autorização do outro, independentemente do
regime de bens entre os cônjuges.
(D) Quando o casamento for anulado por culpa de um
dos cônjuges, aquele que for culpado incorrerá na
obrigação de cumprir as promessas feitas no pacto
antenupcial.
(E) O genitor que aliena parentalmente o outro pratica
ato que fere a moral e os bons costumes, sendo
este ato passível de destituição do poder familiar.

24. Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O acolhimento institucional e o acolhimento
familiar são medidas provisórias e excepcionais,
utilizáveis como forma de transição para
reintegração familiar, ou, não sendo esta possível,
para colocação em família substituta, não
implicando privação de liberdade.
(B) A partir dos 21 (vinte e um) anos de idade, todo
adulto pode adotar menor, independentemente do
estado civil, desde que seja pelo menos 16
(dezesseis) anos mais velho que o adotando e não
demonstre incompatibilidades com a natureza da
medida.
(C) A guarda confere à criança ou adolescente a
condição de dependente, para todos os efeitos de
direito, inclusive para fins previdenciários.
(D) Menores de 14 (catorze) anos de idade são
proibidos de trabalhar, salvo na condição de
aprendiz.
(E) O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível,
podendo ser exercitado contra os pais ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o
segredo de justiça.

26. Com relação à tutela e à curatela, assinale a
alternativa correta.
(A) Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela
podem ser vendidos, independentemente de
aprovação judicial, sempre que houver manifesta
vantagem na transação.
(B) Os tutores prestarão contas anualmente e também
quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício
da tutela.
(C) As mulheres casadas não podem se escusar da
tutela.
(D) Quando o curador for o cônjuge e o regime do
casamento for de comunhão universal, não será
obrigado
à
prestação
de
contas,
salvo
determinação judicial.
(E) A tutela é uma função temporária, na qual o tutor
é obrigado a um encargo de 4 (quatro) anos.
27. Com base no Código de Defesa do Consumidor,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O fornecedor de produtos ou serviços é
solidariamente responsável pelos atos de seus
prepostos ou representantes autônomos.
(B) Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de
produtos e serviços, a ação pode ser proposta no
domicílio do autor.
(C) São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que transfiram responsabilidades a terceiros.
(D) A publicidade é enganosa por omissão quando
deixar de informar sobre dado essencial do
produto ou serviço.
(E) Nas ações coletivas para a defesa de interesses
individuais homogêneos, o Ministério Público só
poderá atuar como fiscal da lei.
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28. Em relação às normas de proteção e defesa do
consumidor, é correto afirmar que
(A) consumidor é, exclusivamente, a pessoa física que
adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.
(B) o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de
fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se
de fornecimento de serviço e de produtos
duráveis.
(C) o fornecedor de serviços será responsabilizado
mesmo que o dano for causado por culpa exclusiva
do consumidor.
(D) contrato de adesão é aquele cujas cláusulas
tenham sido estabelecidas pelo fornecedor de
produtos ou serviços e pelo consumidor,
chanceladas pela autoridade competente.
(E) Se o consumidor exercitar o seu direito de
arrependimento, os valores eventualmente pagos,
a qualquer título, durante o prazo de reflexão,
serão devolvidos de imediato, sem atualização
monetária.
29. Considerando-se as disposições da Lei nº 7.347/85
(Ação
Civil
Pública),
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
(A) Os autos do inquérito civil arquivados serão
remetidos ao Conselho Superior do Ministério
Público, no prazo de 3 (três) dias, para que seja
homologada ou rejeitada a promoção de
arquivamento.
(B) Não será cabível ação civil pública para veicular
pretensões que envolvam tributos e contribuições
previdenciárias cujos beneficiários podem ser
individualmente determinados.
(C) A sentença faz coisa julgada erga omnes, nos
limites da competência territorial do órgão
prolator, exceto se o pedido for julgado
improcedente por insuficiência de provas.
(D) Os órgãos públicos legitimados poderão firmar o
Compromisso de Ajustamento de Conduta com os
interessados, que terá eficácia de título executivo
extrajudicial.
(E) Em caso de desistência ou abandono da ação por
associação legitimada, caberá exclusivamente ao
Ministério Público assumir a titularidade ativa.
30. Considerando o que dispõe o Código de Processo Civil
quanto aos atos processuais, assinale a alternativa
INCORRETA.
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(A) Todos os atos e termos do processo civil podem
ser produzidos, transmitidos, armazenados e
assinados por meio eletrônico.
(B) Não havendo preceito legal nem assinação pelo
juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática
de ato processual a cargo da parte.
(C) Durante as férias e nos feriados não se praticam
atos processuais, excetuando-se a busca e
apreensão, a abertura de testamento, os
embargos de terceiro, a nunciação de obra nova, o
sequestro, a penhora, a separação de corpos, a
arrecadação e outros atos análogos.
(D) Os atos de jurisdição voluntária processam-se
durante as férias.
(E) Se o Oficial de Justiça verificar que o réu é
demente, certificará minuciosamente a ocorrência
e, de imediato, chamará pessoa capaz para
acompanhar o ato citatório, que será designada
como curadora.
31. Com base no Código de Processo Civil, assinale a
alternativa correta.
(A) A citação poderá ser feita pelo correio nos
processos de execução.
(B) Nas ações de estado, não é possível a citação por
edital.
(C) Quando a citação for pelo correio, começa a correr
o prazo da data da juntada aos autos do mandado
citatório cumprido.
(D) Suspende-se o processo quando
exceção de incompetência do juízo.

for

oposta

(E) A carta de ordem é expedida de um Tribunal a
outro para cumprimento de atos processuais.
32. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A autoridade policial poderá prender qualquer
pessoa encontrada em flagrante delito.
(B) As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz,
de ofício ou a requerimento das partes ou, quando
no
curso
da
investigação
criminal,
por
representação da autoridade policial ou mediante
requerimento do Ministério Público.
(C) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a
qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à
inviolabilidade do domicílio.
(D) A autoridade policial somente poderá conceder
fiança nos casos de infração cuja pena privativa de
liberdade máxima não for superior a 4 (quatro)
anos.
(E) Nas infrações permanentes, entende-se o agente
em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência.
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33. Setembrino Dias, Escrivão de Polícia, lotado no
Departamento
de
Combate
ao
Tráfico
de
Entorpecentes, no curso de uma investigação policial,
encontra o traficante Paulo Antunes na posse de 1 kg
de cocaína. Na oportunidade, solicita a quantia de
R$3.000,00 para deixar de lavrar o auto de prisão em
flagrante. Acertam o pagamento em R$2.000,00. Na
hora e local combinados, ao receber o valor, o policial
civil é imediatamente preso pelo Delegado Regional.
Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta
corretamente a conduta delituosa praticada por
Setembrino Dias.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

concussão tentada
corrupção passiva
prevaricação
concussão consumada
peculato

34. Astuto Mendes, ao tomar conhecimento de que a
empresa Engemax faria o conserto e a manutenção em
seu parque de informática, apresentou-se falsamente
como técnico da empresa Betamax Manutenção de
Computadores. Utilizando-se de uma carteira de
identidade e crachá falsificados, fez-se passar por um
funcionário da empresa que prestava assistência
técnica a Engemax. Dessa forma, obteve autorização
para recolher 24 computadores. De posse das
máquinas, alienou-as imediatamente. Astuto Mendes
cometeu o crime de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

peculato.
apropriação indébita.
estelionato.
furto simples.
furto qualificado.

35. Assinale a alternativa correta.
(A) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é
praticado determina que se considerem as
condições ou qualidades da vítima da infração.
(B) As circunstâncias agravantes não são consideradas
para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva
propriamente dita.
(C) Para o reconhecimento da causa legal de exclusão
de ilicitude, identificada pelo estado de
necessidade, deve existir uma situação de perigo
atual que ameace direito próprio ou alheio,
causado ou não voluntariamente pelo agente que
não tem o dever de enfrentar o perigo.
(D) A prescrição retroativa antecipada ou em
perspectiva tem previsão legal e serve de
fundamento para a extinção da punibilidade.
(E) No concurso material de crimes, a extinção da
punibilidade pela prescrição incidirá sobre a soma
das penas dos delitos.
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36. Assinale a alternativa correta.
(A) A oposição à execução de ato legal, mediante
ameaça a funcionário competente para executá-lo,
caracteriza o crime de desobediência.
(B) O crime de tráfico de influência integra o rol dos
crimes contra a Administração da Justiça.
(C) A conduta de oferecer dinheiro à testemunha para
fazer afirmação falsa em processo penal
caracteriza o crime de corrupção ativa.
(D) O crime de peculato admite a forma culposa.
(E) Aquele que patrocina diretamente interesse
privado perante a administração pública, valendose da qualidade de funcionário, pratica o crime de
condescendência criminosa.
37. Em se tratando de procedimento relativo aos
processos da competência do Tribunal do Júri, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A) O juiz, fundamentadamente, impronunciará o
acusado, quando provado não ser ele o autor ou
partícipe do fato.
(B) Quando o juiz se convencer, em discordância com
a acusação, da existência de crime diverso dos
relativos à competência do Tribunal do Júri e não
for competente para o julgamento, remeterá os
autos ao juiz que o seja.
(C) O procedimento relativo aos processos da
competência do tribunal do júri será concluído no
prazo máximo de 90 dias.
(D) Contra a sentença de impronúncia
absolvição sumária caberá apelação.

ou

de

(E) O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa
da constante da acusação, embora o acusado fique
sujeito a pena mais grave.
38. Quanto às citações e intimações no processo criminal,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Se o acusado, citado por edital, não comparecer,
nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes.
(B) A citação do militar far-se-á por intermédio do
chefe do respectivo serviço.
(C) O Ministério Público
pessoalmente nos autos.

deve

ser

intimado

(D) Verificando que o réu se oculta para não ser
citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e
procederá a citação por hora certa.
(E) Se o réu estiver preso, será requisitado junto ao
estabelecimento penal em que se encontrar para
tomar conhecimento da acusação com tempo
suficiente para preparar sua defesa.
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41. A partir dessa planilha, foi gerado o gráfico que segue.

39. O curso da prescrição interrompe-se
(A) pelo oferecimento da denúncia.
(B) pela publicação da sentença
condenatórios recorríveis.

ou

acórdão

(C) pela prolação de sentença absolutória.
(D) pelo pedido de explicações em juízo.
(E) em virtude da prática de novo fato delituoso.

40. Em relação à prisão, às medidas cautelares e à
liberdade
provisória,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
(A) Os Vereadores serão recolhidos a quartéis ou a
prisão especial, à disposição da autoridade
competente, quando sujeitos a prisão antes de
condenação definitiva.
(B) A prisão preventiva pode ser decretada para
garantia da ordem econômica.
(C) O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for maior de 70
(setenta) anos.
(D) É considerada medida cautelar diversa da prisão o
recolhimento domiciliar no período noturno e nos
dias de folga quando o investigado ou acusado
tenha residência e trabalho fixo.
(E) Não será concedida a fiança em caso de prisão
civil.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
tipo, o número e a localização da(s) série(s) utilizada(s)
na configuração do gráfico acima.
(A) Cilindro Agrupado

– 1 série – Coluna B

(B) Cilindro Empilhado – 4 séries – Linhas 3 e 6 e
Colunas A e B
(C) Cilindro Agrupado – 4 séries – Linhas 3,4,5 e 6
(D) Cilindro Empilhado – 1 série – Coluna A
(E) Cilindro Empilhado – 2 séries – Colunas A e B

42. Deseja-se inserir na célula C3, que possui o formato
de número “Percentual”, o percentual de diligências
realizadas na semana A em relação ao total.
Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que
corresponde à expressão a ser inserida na célula.
(A) =B3/SOMA(B3:B6)%
(B) =PERCENTIL(B3;SOMA(B3:B6))

INFORMÁTICA

(C) =PERCENTIL(B3;SOMA(B3:B6))%
(D) =A3/SOMA(A3:A6)

Instrução: As questões 41 e 42 estão relacionadas à

(E) =B3/SOMA(B3:B6)

planilha abaixo, elaborada no Microsoft Excel 2010, em
que se registra o número de diligências efetuadas
durante as semanas de um determinado mês.
43. O ícone
presente na aba “Início” no
Grupo “Fonte” do Microsoft Word 2010 corresponde à
funcionalidade denominada
(A) Cor do Realce do Texto.
(B) Limpar Formatação.
(C) Efeitos do Texto.
(D) Alterar Estilos.
(E) Maiúsculas e Minúsculas.
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44. O Microsoft Security Essentials é um recurso de
proteção e segurança disponibilizado para o sistema
operacional Windows 7. A esse respeito, considere a
definição abaixo, extraída da Ajuda online da Microsoft.

Programas que podem coletar informações pessoais e
afetar negativamente sua privacidade ou danificar seu
computador. Por exemplo, o programa coleta
informações ou altera configurações, geralmente sem
seu conhecimento ou consentimento.
Essa definição corresponde a um nível de alerta
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

baixo.
médio.
alto.
grave.
catastrófico.

45. O conjunto de opções disponíveis no navegador
Mozilla Firefox, nas suas versões atuais (por exemplo,
Firefox 23), que permite sinalizar aos sites da Internet
que não devem enviar suas informações de Endereço
IP de origem e páginas que você está visitando para
sites de terceiros chama-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rastreamento.
memorizar dados pessoais.
memorizar senhas de sites.
bloquear janelas de pop up.
conteúdo web off-line e dados do usuário.

46. Considere as seguintes afirmações a respeito do
recurso Slide Mestre do Microsoft PowerPoint 2010.
I – Ao se editar um layout de slide associado ao slide
mestre, é possível trocar o tipo de fonte utilizado no
layout em edição.
II – Cada layout associado a um slide mestre possui
necessariamente o mesmo tema.
III – Pode-se utilizar mais de um slide mestre em uma
mesma apresentação.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

47. Na preparação de uma mensagem de correio
eletrônico no Mozilla Thunderbird, com menus em
português do Brasil, pode-se colocar um ou mais
endereços de destino, de forma que estes endereços
não sejam vistos pelos demais destinatários no

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – UCP

recebimento da mensagem. Esses endereços devem ser
inseridos no campo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para:
Cc:
Cco:
Não responder a:
De:

48. O Windows 7 possui um recurso chamado Bibliotecas,
o qual reúne a visualização de diferentes arquivos e
pastas do computador. Qual dos locais abaixo
relacionados NÃO permite a inclusão de suas pastas
em uma Biblioteca?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Discos rígidos adicionais no computador.
Unidades de CD e DVD locais do computador.
Local de rede indexado.
Outro computador do grupo doméstico.
Unidade de disco rígido externa do computador.

49. O recurso de visualização do Windows 7 que permite,
independente do número de janelas abertas, colocar
duas janelas ocupando toda a área de trabalho sem
superposição destas duas janelas chama-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mostrar Janelas empilhadas.
Central de Janelas.
Peek.
Shake.
Snap.

50. Considere as seguintes afirmações, referentes ao
controle de alterações em um documento do Microsoft
Word 2010.
I – As alterações realizadas por diferentes revisores em
um mesmo computador ficam associadas ao nome de
utilizador que fez login no sistema.
II – É possível exibir um documento sem a marcação
das alterações realizadas, mesmo sem se aceitar
definitivamente todas as alterações.
III – Alterações realizadas em computadores diferentes
sempre serão associadas a revisores diferentes.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.
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MATEMÁTICA
51. Considere as proposições abaixo.
I.

II.

III.
IV.
Quais proposições são verdadeiras?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

52. Algumas impressoras a jato de tinta utilizam cartuchos
contendo 5 ml de tinta. Considerando que 5 ml dessa
tinta custa R$ 45,00, 1 litro dessa tinta custa, em reais,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

900.
1.800.
9.000.
18.000.
90.000.

53. Considere as seguintes informações.
a) O preço de uma geladeira aumentou de R$ 600,00
para R$ 720,00.
b) O salário de um trabalhador aumentou de R$
1.000,00 para R$ 1.120,00.
A partir dessas informações, assinale com
(verdadeiro) ou com F (falso) as afirmações abaixo.

V

( ) Em valores absolutos, os aumentos referidos em a)
e b) são iguais.
( ) Em valores percentuais, os aumentos referidos em
a) e b) são iguais.
( ) Em valor percentual, o aumento referido em a) é
maior que o aumento referido em b).
( ) Em valor percentual, o aumento referido em b) é
maior que o aumento referido em a).
A sequência correta dos parênteses, de cima para
baixo, é
(A) V – F – F – F .
(B) F – V – F – F .
(C) F – F – F – V .
(D) V – V – F – F .
(E) V – F – V – F .
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54. Na tabela abaixo, são apresentados os dados
referentes a despesas, em reais, realizadas por uma
pessoa durante um mês.
Item

Despesa (R$)

alimentação

260

transporte

210

lazer

D

Se a despesa com lazer representa 6% do total das
despesas com alimentação, transporte e lazer, o valor
de D, em reais, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30.
35.
40.
45.
50.

55. Considere a sequência de etapas representadas na
figura abaixo, na qual a medida do lado de cada
quadrado sombreado, a partir da etapa 2, é metade da
medida do lado do quadrado da etapa anterior.

Se o lado do quadrado da etapa 1 mede 1 unidade, a
área do quadrado sombreado na etapa 5 será
(A)

.

(B)

.

(C)

.

(D)

.

(E)

.
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56. Na malha quadriculada da figura abaixo, os vértices do
pentágono sombreado coincidem com vértices de
quadrados dessa malha.

Se cada quadrado da malha tem lado medindo 1
unidade, como indicado na figura, a área do pentágono
sombreado é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12.
16.
18.
20.
24.

57. Ao medir o consumo médio diário de água de uma
residência, foi constatado que esse consumo foi de
0,65m3. Em litros, esse valor corresponde a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

65.
650.
6.500.
65.000.
650.000.

58. No cubo da figura abaixo, os pontos P, Q, R e S são
pontos médios respectivamente das arestas EF, GH, DH
e AE.

Se a medida da aresta do cubo é 2, o perímetro do
quadrilátero PQRS é
(A)

.

(B)
(C) 6.
(D)
(E) 7.

.
.
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59. Um paralelepípedo reto de base quadrada, com
medida do lado da base igual a 40 cm e contendo água
no seu interior, foi inclinado sobre uma aresta do
sólido. Estando essa aresta sobre um plano horizontal
p, a altura que a água atinge em duas laterais do
paralelepípedo é de 30 cm e 50 cm, conforme
representado na figura abaixo.

p

A quantidade de água, em centímetros cúbicos, contida
nesse paralelepípedo é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20.000
40.000
48.000
60.000
64.000

cm3.
cm3.
cm3.
cm3.
cm3.

60. De acordo com dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), no gráfico
abaixo se encontra representada a evolução do gasto público em Educação no Brasil, em porcentagem do PIB
(Produto Interno Bruto), de 2000 a 2011.

Fonte: http://portal.inep.gov.br
Em relação aos gastos públicos em Educação no Brasil no ano 2000, o aumento percentual dos gastos de 2000 para
2011 ficou entre
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10%
20%
30%
40%
50%

e
e
e
e
e

20%.
30%.
40%.
50%.
60%.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E
A
D
E
D
B
D
A
D
ANULADA

B
E
B
D
C
D
A
ANULADA

A
A

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
ANULADA

C
ANULADA

C
D
E
B
E
E
D
A
B
C
B
D
A
E
B
C

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

C
E
B
C
A
E
C
B
E
A
A
C
E
A
D
B
B
D
E
C

