
Técnico em Informática

CONCURSO PÚBLICO 
Nº 1/2022

Organizadora:

VI CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE 

SERVIDOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Tipo 1 - BRANCA
Manhã



VI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARÁ 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 2 - ⊿ 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O jargão 
 

Nenhuma figura é tão fascinante quanto o Falso Entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas sabe o jargão. 
E passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe nem o jargão. Mas 
inventa. 

– Ó Matias, você entende de mercado de capitais… 
– Nem tanto, nem tanto… 
(Uma das características do Falso Entendido é a falsa modéstia.) 
– Você, no momento, aconselharia que tipo de aplicação? 
– Bom. Depende do yield pretendido, do throwback e do ciclo refratário. Na faixa de papéis top market – ou o que 

nós chamamos de topi-maque –, o throwback recai sobre o repasse e não sobre o release, entende? 
– Francamente, não. 
Aí o Falso Entendido sorri com tristeza e abre os braços como quem diz “É difícil conversar com leigos…”. 
Uma variação do Falso Entendido é o sujeito que sempre parece saber mais do que ele pode dizer. A conversa é sobre 

política, os boatos cruzam os ares, mas ele mantém um discreto silêncio. Até que alguém pede a sua opinião e ele pensa 
muito antes de se decidir a responder: 

– Há muito mais coisa por trás disso do que vocês pensam… 
Ou então, e esta é mortal: 
– Não é tão simples assim… 
Faz-se aquele silêncio que precede as grandes revelações, mas o falso informado não diz nada. Fica subentendido 

que ele está protegendo as suas fontes em Brasília. 
E há o falso que interpreta. Para ele tudo o que acontece deve ser posto na perspectiva de vastas transformações 

históricas que só ele está sacando. 
– O avanço do socialismo na Europa ocorre em proporções diretas ao declínio no uso da gordura animal nos países 

do Mercado Comum. Só não vê quem não quer. 
E se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita teoria ele vê a pergunta como manifestação de uma hostilidade 

bastante significativa a interpretações não ortodoxas, e passa a interpretar os motivos de quem o questiona, invocando 
a Igreja medieval, os grandes hereges da história, e vocês sabiam que toda a Reforma se explica a partir da prisão de 
ventre de Lutero? 

Mas o jargão é uma tentação. Eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem náutica, embora minha experiência no mar 
se resuma a algumas passagens em transatlânticos onde a única linguagem técnica que você precise saber é “Que horas servem 
o bufê?”. Nunca pisei num veleiro e se pisasse seria para dar vexame na primeira onda. Eu enjoo em escada rolante. Mas, na 
minha imaginação, sou um marinheiro de todos os calados. Senhor de ventos e de velas e, principalmente, dos especialíssimos 
nomes de equipagem. 

Me imagino no leme do meu grande veleiro, dando ordens à tripulação: 
– Recolher a traquineta! 
– Largar a vela bimbão, não podemos perder esse Vizeu. 
O Vizeu é um vento que nasce na costa ocidental da África, faz a volta nas Malvinas e nos ataca a boribordo, cheirando 

a especiarias, carcaças de baleia e, estranhamente, a uma professora que eu tive no primário. 
– Quebrar o lume da alcatra e baixar a falcatrua! 
– Cuidado com a sanfona de Abelardo! 
A sanfona é um perigoso fenômeno que ocorre na vela parruda em certas condições atmosféricas e que, se não 

contido a tempo, pode decapitar o piloto. Até hoje não encontraram a cabeça do comodoro Abelardo. 
– Cruzar a spínola! Domar a espátula! Montar a sirigaita! Tudo a macambúzio e dois quartos de trela senão afundamos, e o 

capitão é o primeiro a pular. 
– Cortar o cabo de Eustáquio! 

(Luís Fernando Veríssimo. Publicada em “As Mentiras que os homens contam”.) 
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01 
Considerando o trecho: “Faz-se aquele silêncio que precede as grandes revelações, mas o falso informado não diz 
nada.”(13º§), assinale a opção que apresenta a reescrita em que o sentido original e a correção gramatical foram 
preservados. 
A) Haveria um silêncio precedendo às grandes revelações, mas o falso informado não diz nada. 
B) Faz aquele silêncio – que precede as grandes revelações, assim o falso informado não diz nada. 
C) Aquele silêncio que precede as grandes revelações é feito, todavia o falso informado não diz nada. 
D) Fez-se aquele silêncio ao que precede as grandes revelações, contudo o falso informado não diz nada. 
 

02  
Considerando-se os conhecimentos acerca das regras de ortografia oficial, pode-se inferir, de acordo com o texto, que 
o emprego da letra maiúscula para registrar “Falso Entendido” justifica-se, pois: 
A) O uso das letras maiúsculas, nesse caso, demonstra a importância do personagem no envolvimento do enredo apresentado. 
B) As letras maiúsculas têm como objetivo principal indicar termos de relevância no texto de acordo com o conteúdo 

apresentado. 
C) Expressa a intencionalidade do autor de conferir ao referido personagem uma identificação particular que se aplica a 

uma classe de pessoas. 
D) Embora não se trate de um nome próprio, “Falso Entendido” passa a ser um substantivo por apresentar como de-

terminante um artigo definido. 
 

03  
Em “Nenhuma figura é tão fascinante quanto o Falso Entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas sabe o 
jargão. E passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe nem o jargão. 
Mas inventa.”(1º§), pode-se compreender acerca do segmento destacado que: 
A) Trata-se de uma caracterização oposta à atribuída ao “Falso Entendido” citado anteriormente.  
B) O refinamento referido diz respeito ao indivíduo que não aceita o uso de jargões em sua comunicação.  
C) O narrador refere-se a um tipo com um nível mais “aprimorado” de fingimento em relação ao entendimento de 

determinado assunto. 
D) Ainda que não haja conhecimento acerca de determinado assunto, o Falso entendido procura conhecê-lo a ponto de 

poder expressar-se sobre tal conteúdo. 
 

04  
“– Nem tanto, nem tanto… 
(Uma das características do Falso Entendido é a falsa modéstia.)” O trecho destacado anteriormente apresenta uma 
expressão entre parênteses que indica:  
A) Emprego de ironia na fala do narrador em relação ao Falso Entendido. 
B) Argumento textual que confirma a tese defendida pelo autor no desenvolvimento do texto.  
C) Demonstração de conhecimento do narrador acerca do assunto tratado por meio de um comentário sobre a fala do 

personagem. 
D) Uma crítica à modéstia demonstrada na fala anterior considerando o grau de conhecimento comprovado do personagem 

sobre o referido assunto.  
 

05 
De acordo com a norma padrão gramatical, há uma inadequação em:  
A) “Mas o jargão é uma tentação.” 
B) “Eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem náutica, [...]” 
C) “Me imagino no leme do meu grande veleiro, dando ordens à tripulação:” 
D) “Senhor de ventos e de velas e, principalmente, dos especialíssimos nomes de equipagem.” 
 

06  
“A conversa é sobre política, os boatos cruzam os ares, mas ele mantém um discreto silêncio.”(9º§) Se a conjunção 
coordenada empregada na frase fosse substituída por outra palavra, a opção adequada seria:  
A) Embora. 
B) Contudo. 
C) Deste modo. 
D) Por conseguinte. 
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07  
O texto apresentado tem como característica pertencente ao gênero textual em que se classifica o emprego de uma 
linguagem informal podendo ser exemplificada nos seguintes trechos, EXCETO:  
A) “É o cara que não sabe nada de nada, mas sabe o jargão.” 
B) “Fica subentendido que ele está protegendo as suas fontes em Brasília.” 
C) “Aí o Falso Entendido sorri com tristeza e abre os braços como quem diz ‘É difícil conversar com leigos…’.” 
D) “Para ele tudo o que acontece deve ser posto na perspectiva de vastas transformações históricas que só ele está 

sacando.” 
 

08  
Observando a atuação do verbo “decidir” em “Até que alguém pede a sua opinião e ele pensa muito antes de se decidir a 
responder:” (9º§), pode-se reconhecer a mesma atuação  quanto à regência verbal, do verbo mencionado, corretamente 
empregada em: 
A) Decidiste a deixares o cargo.  
B) Sabiamente decidimos que viajaríamos.  
C) Saberia que deveria decidir uma questão. 
D) Minha decisão é sorrir sempre, mesmo frente aos obstáculos.  
 

09 
“E se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita teoria ele vê a pergunta como manifestação de uma hostilidade 
bastante significativa a interpretações não ortodoxas, e passa a interpretar os motivos de quem o questiona, invocando 
a Igreja medieval, os grandes hereges da história, e vocês sabiam que toda a Reforma se explica a partir da prisão de 
ventre de Lutero?” (16º§) Considerando o trecho destacado, pode-se afirmar que os termos a seguir são complementos 
verbais: 
A) alguém / mais detalhes 
B) a pergunta / os motivos 
C) igreja medieval / de Lutero 
D) insólita teoria / uma hostilidade 
 

10  
Considerando-se o emprego dos mecanismos de coesão textual, analise as indicações a seguir em relação aos termos 
destacados. 
I. “Ou então, e esta é mortal:” / elemento catafórico. 
II. “– Há muito mais coisa por trás disso do que vocês pensam…” / referenciação. 
III. “Fica subentendido que ele está protegendo as suas fontes em Brasília.” / introdução de referentes equivalentes. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO 
 

11 
O Ministério Público do Estado do Pará instaurou um processo administrativo “Y”, com base em sua legislação ordinária 
específica, que prevê o mesmo regramento sobre competências previsto na Lei Federal nº 9.784/1999. Nesse sentido, 
é correto afirmar que no processo administrativo “Y”: 
A) Uma promotoria ou seu titular poderá delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, desde que estes 

lhe sejam hierarquicamente subordinados. 
B) Excepcionalmente, por razões relevantes e devidamente motivadas, é permitida a avocação temporária de competência 

atribuída a órgão hierarquicamente superior. 
C) O processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, na hipótese de 

não se ter estabelecida uma competência legal específica. 
D) Quando uma decisão for delegada de um servidor a seu subordinado hierárquico, o ato deverá mencionar expli-

citamente esta condição e considerar-se-á editado pelo delegatário. 
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12  
Em um seminário, promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará, sobre o tema “Ética no Serviço Público”, o 
palestrante apresentou os principais deveres éticos dos servidores públicos. Quanto aos deveres éticos, considerando 
o Decreto Federal nº 1.171/1994, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O servidor deve seguir os métodos mais adequados à organização e distribuição de suas atribuições, mantendo limpo 

e em perfeita ordem o local de trabalho. 
B) O servidor, quando estiver diante de duas opções, deve escolher a melhor e a mais vantajosa para o interesse do cidadão, 

demonstrando desídia, pessoalidade, retidão e lealdade. 
C) O servidor, ainda que observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à Lei, deve abster-se de exercer 

sua autoridade com finalidade alheia ao interesse público. 
D) O servidor deve exercer as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, com estrita moderação, buscando agir 

em consenso com os legítimos interesses dos jurisdicionados. 
 

13  
Um promotor de justiça do Estado Beta propôs ação de improbidade administrativa, em face de Milton, servidor 
público que vinha exercendo atividade de consultoria para Antônio. Antônio, por sua vez, tinha interesse suscetível de 
ser amparado por ação decorrente das atribuições de Milton, na condição de agente público. Nesse sentido, 
consideradas as disposições gerais da Lei nº 8.429/1992, a conduta de Milton, em tese: 
A) Configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.  
B) Não configura ato de improbidade administrativa, sendo mero desvio ético. 
C) Configura ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.  
D) Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração. 
 

14 
Sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no 
âmbito da Administração Pública, nos termos da Lei nº 13.140/2015, assinale a afirmativa correta. 
A) Na resolução consensual de conflito no âmbito da Administração Pública, a instauração de procedimento administrativo não 

suspende a prescrição. 
B) Não implica a renúncia tácita à prescrição nem sua interrupção ou suspensão, a formalização de resolução administrativa 

destinada à transação por adesão. 
C) Os servidores públicos que participarem do processo de composição extrajudicial de conflito serão responsabilizados crimi-

nalmente quando agirem com dolo ou culpa. 
D) Poderão ser objeto de transação por adesão, com fundamento em parecer da Controladoria-Geral da União, as contro-

vérsias jurídicas que envolvam interesses da União. 
 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL E INSTITUCIONAL 
 

15 
Nos moldes do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, instituído pela Lei nº 5.810/1994, 
assinale a assertiva que associa corretamente o termo e seu conceito. 
A) Grupo funcional: conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. 
B) Servidor público: pessoa física legalmente investida em cargo, emprego ou função pública. 
C) Categoria ocupacional: conjunto de grupos funcionais da mesma natureza, escalonados segundo a escolaridade, o nível 

de complexidade e o grau de responsabilidade. 
D) Cargo público: criado por Lei, com denominação própria, quantitativo e vencimento certos, com o conjunto de atribuições 

e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.   
                                                                                               

16 
Conforme dispõe a Lei nº 5.810/1994, que estabelece o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará, a declaração expressa de exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da 
administração pública estadual, federal ou municipal, para fins de verificação de acúmulo de cargos dar-se-á: 
A) No ato de investidura no cargo público.                                                                                                
B) Até dez dias após a publicação da nomeação. 
C) No ato de entrada em exercício no cargo público. 
D) Até trinta dias após a homologação do concurso público. 
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17 
Sobre a Lei nº 9.341/2021, que institui o Estatuto da Equidade Racial no Estado do Pará, assinale a assertiva que associa 
corretamente o termo e seu conceito. 
A) Desigualdade racial: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras 

e os demais segmentos sociais. 
B) Políticas públicas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das 

desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. 
C) População negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou que adotam autodefinição análoga. 
D) Desigualdade de gênero e raça: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e 

oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. 
                                                                                               

18 
Os conteúdos referentes à história da população negra no Estado do Pará e no Brasil serão ministrados no âmbito de 
currículos escolares, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político, cultural 
e ambiental do País. Nos termos da Lei nº 9.341/2021, o estudo da história geral da África e da história da população 
negra no Estado do Pará é obrigatório, apenas, nos estabelecimentos de:                                                                                               
A) Ensino médio, tanto público quanto privado. 
B) Ensino fundamental e médio, quando público. 
C) Ensino fundamental, tanto público quanto privado. 
D) Ensino fundamental e médio,  tanto público quanto privado. 
 

19 
Nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, a estrutura organizacional classifica-se em órgãos 
de administração, execução e auxiliares. Assinale a assertiva que correlaciona, corretamente, o órgão, sua classificação 
e uma de suas competências. 
A) Conselho Superior do Ministério Público – órgão auxiliar – rever o arquivamento de inquérito civil. 
B) Colégio de Procuradores de Justiça – órgão de administração – decidir sobre pedido de revisão de Processo Administrativo 

Disciplinar.  
C) Subprocuradores-Gerais de Justiça – órgão de execução – representar o Ministério Público nas sessões plenárias do 

Tribunal de Justiça ou de seu Órgão Especial. 
D) Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – órgão auxiliar – deliberar sobre a participação do Ministério Público 

em organismos estatais de defesa do meio ambiente. 
 

20 
Assinale a prerrogativa específica dos membros do Ministério Público que está em desconformidade com a Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará. 
A) Usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público. 
B) Ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. 
C) Receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista. 
D) Ingressar e transitar livremente nas salas de sessões de Tribunais, ressalvados os limites que separam a parte reservada 

aos magistrados.                                                                                                
 

21 
Assinale o dever dos membros do Ministério Público que está em desconformidade com a Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará. 
A) Manifestar-se publicamente sobre a atividade funcional de outro membro do Ministério Público e manter ilibada 

conduta pública e particular.  
B) Identificar-se em todas as suas manifestações funcionais, especificando seu nome completo, o cargo e a condição do 

seu exercício se titular ou em substituição. 
C) Residir, se titular, na sede da comarca da respectiva Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça, salvo quando 

expressamente autorizado pelo Procurador-Geral de Justiça. 
D) Atender ao público na sede da respectiva Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça, no horário normal de 

expediente, e atender aos interessados, nos casos urgentes, a qualquer momento. 
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22 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 
período de três anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo. Trata-se de um fator de avaliação de estágio probatório NÃO previsto expressamente na Lei nº 5.810/1994:  
A) Eficiência.                                                                                                
B) Disciplina. 
C) Produtividade. 
D) Responsabilidade. 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

23 
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de uma lei federal que concedia, em transporte público 
interestadual, passe livre para pessoas com deficiência. Com fundamento no Direito Constitucional, pode se afirmar 
que a referida lei federal buscou realiza os princípios constitucionais da: 
A) Propriedade e Isonomia. 
B) Soberania e Ordem Econômica. 
C) Livre Iniciativa e Livre concorrência. 
D) Cidadania e Dignidade da Pessoa Humana. 
 

24 
Arlindo Silva, servidor público federal, foi demitido em processo disciplinar, por ter criticado o órgão público em que 
trabalha, em grupo de WhatsApp integrado por outros servidores federais. Inconformado, recorreu na justiça e foi 
reintegrado ao cargo. Considerando o que dispõe a Constituição Federal, um fundamento para a sentença favorável a 
Arlindo é a de que o dever de lealdade às instituições limita-se ao direito individual de: 
A) Direito de resposta.  
B) Liberdade de expressão. 
C) Inviolabilidade de crença. 
D) Privacidade e direito de imagem. 
 

25 
Wallace é estudante universitário, tendo matrícula regular no curso de Direito de prestigiada instituição de ensino de 
nível superior. Curioso pelas notícias em geral e, especificamente, as pertinentes a questões forenses, acompanha 
decisões de tribunais estrangeiros que sancionam cidadãos, incluindo jornalistas, por não divulgar as origens de 
determinadas informações consideradas relevantes pelas Cortes judiciais para dirimir determinados processos. Tais 
decisões seriam diferentes no Brasil pois, nos termos da Constituição Federal, quando necessário ao exercício 
profissional, como limitação ao acesso à informação, resguarda-se: 
A) O sigilo da fonte. 
B) O uso de prova ilícita. 
C) A convicção filosófica.  
D) A propriedade intelectual. 
 

26 
Elenice, brasileira, foi aprovada em seleção para doutorado em Direito Econômico em conhecida universidade italiana. 
Após o período do curso, tendo obtido aprovação, com louvor, recebe convite para prestar serviços, como assistente 
de professor, em curso de Direito situado na mesma região. Perfeitamente adaptada ao país, contrai casamento com 
cidadão italiano e vem a ter um filho de nome Leo. Pretende que ele tenha nacionalidade brasileira. Nos termos da 
Constituição Federal, para ser considerado brasileiro nato deverá a genitora de Leo: 
A) Levar a registro na repartição brasileira competente o nascimento do seu filho. 
B) Levar a certidão de nascimento para tradução juramentada e registrá-la no Brasil.  
C) Aguardar o filho completar a idade de vinte e um anos para a opção de nacionalidade. 
D) Requerer ao Embaixador estrangeiro no país de nascimento o reconhecimento da nacionalidade. 
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27 
Orlando é administrador de empresas e se especializou na organização de associações, sendo presidente da pessoa 
jurídica DRA. Para orientar suas decisões, contratou advogados especialistas em contratos para construir as cláusulas 
dos estatutos associativos. Nos termos da Constituição Federal, no concernente a associações, é pertinente estabelecer 
que: 
A) A criação de associações independe de autorização estatal. 
B) As associações podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão da diretoria, chancelada pelo estatuto. 
C) O tempo de permanência do associado na entidade deve ser previsto no estatuto não podendo ultrapassar trinta anos. 
D) Todos os indivíduos de determinada categoria, quando cientificados da constituição de associação, são compelidos a 

se associar. 
 

28 
Kênia é pesquisadora vinculada a organização não governamental que estuda políticas públicas, buscando aperfeiçoar 
os métodos de administração utilizados pelos órgãos estatais. Uma das pesquisas tem por foco analisar a eficiência dos 
antigos territórios, que foram transformados em estados federados ou integrados a um deles. Como conclusão, a 
pesquisa indica que estados com grandes extensões territoriais poderiam gerar novos territórios. Em obediência às 
normas inseridas na Constituição Federal, é correto assentar que os territórios: 
A) Integram os estados federados. 
B) Podem ser desmembrados de acordo com lei local. 
C) Devem ser criados de acordo com lei complementar. 
D) Criados integram a federação como pessoas autônomas. 
 

29 
Dizem que determinado rei europeu, na época em que a monarquia possuía imenso poder, costumava dizer que, “ao 
nomear um ministro, ele gerava inúmeros descontentes, dentre os não escolhidos para o cargo, mas que pretendiam 
ocupá-lo e um ingrato, o indicado que não mantinha fidelidade política com o nomeante, salvo raras exceções”. De 
acordo com as normas da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar 
os Ministros de Estado e exercer, com o auxílio destes, a: 
A) Direção superior da administração federal. 
B) Concessão de indulto e comutação de pena. 
C) Regulação da iniciativa do processo legislativo. 
D) Promulgação das leis originárias do Congresso. 
 

30 
Chico é Deputado Federal, sendo designado para relatar projeto de emenda constitucional sobre assunto relevante de 
interesse do Poder Executivo, notadamente do seu Chefe. Após inúmeras tratativas políticas, confluem para a 
aprovação da norma, inúmeros partidos políticos. Por outro turno, a oposição apresenta ferrenha resistência. Por 
atingir os interesses dos estados federados, são convidados os seus governadores para apresentar suas razões. Findo 
o processo de negociação política, o projeto é submetido a votação. Nos termos da Constituição Federal, em relação às 
emendas constitucionais, assinale a afirmativa correta. 
A) Tem vedação na vigência de intervenção federal. 
B) Pode ser apresentada por Governador de Estado. 
C) Será discutida e votada no Congresso Nacional, em turno único. 
D) Terá a audiência das assembleias legislativas no caso de matéria de interesse dos estados. 
 

31 
A criação do Conselho Nacional de Justiça foi considerada uma inovação, sendo responsável pelo controle administrativo e 
financeiro do Poder Judiciário. Respeitadas as competências dos tribunais, pode o Conselho Nacional de Justiça, nos termos 
da Constituição Federal, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por: 
A) Juiz identificado em ordem alfabética. 
B) Ramo da Justiça sendo o acesso controlado por cada tribunal. 
C) Unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. 
D) Magistrados organizados pelo tempo de serviço no Poder Judiciário. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

32 
Fonte é o local de onde surge algo. No caso do Direito, de onde emanam as normas jurídicas. Sobre as fontes do Direito 
Administrativo, nos termos da doutrina brasileira consolidada, são consideradas fontes primárias, EXCETO: 
A) Lei ordinária municipal. 
B) Lei complementar Federal.   
C) Súmula ou enunciado de Tribunal. 
D) Constituição da República Federativa do Brasil.   
 

33 
Mariana, servidora pública concursada do MPPA, já com um ano de efetivo exercício do cargo, foi acusada de ter cometido 
irregularidade contra a Administração Pública. Foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração da 
falta cometida e aplicação da pena mais apropriada. Considerando o caso hipotético, nos termos do disposto na legislação 
federal, doutrina e jurisprudência pátria, analise as afirmativas sobre o PAD: 
I. Mariana, obrigatoriamente, deverá ser acompanhada no PAD por um advogado que lhe fará a defesa, sob pena de 

ofensa à ampla defesa.   
II. A instauração do PAD, contra Mariana, poderia ocorrer com base em denúncia anônima, desde que devidamente 

motivada e com amparo em investigação ou sindicância.  
III. A autoridade que tiver ciência da irregularidade perpetrada por Mariana, no serviço público, é obrigada a promover a 

sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada à acusada ampla 
defesa. 

IV. No PAD, é permitida a prova emprestada, independentemente de autorização do juízo competente, respeitados o 
contraditório e a ampla defesa. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
 

34 
Para a realização do interesse público e exercício de suas atribuições, a Administração Pública tem certas prerrogativas, 
atribuídas pelas normas jurídicas, que se constituem em poderes-deveres. Sobre os Poderes da Administração, relacione 
adequadamente as colunas a seguir:  
1. Poder interno da administração de aplicação de punições aos agentes públicos e contratados que cometem infrações 

funcionais.  
2. Quando, ao atribuir determinada competência, a lei dá margem à atuação do agente, permitindo tomada de decisão 

baseada em um juízo de valores, de conveniência e de oportunidade. 
3. Estabelecimento de limitações à liberdade e propriedade dos particulares, regulando a prática de ato ou a abstenção 

de fato, em benefício do interesse público. 
4. Poder de distribuir e escalonar as funções dos órgãos públicos e ordenar e rever a atuação dos agentes, estabelecendo, 

entre eles, uma relação de subordinação. 
5. Quando a lei atribui determinada competência, definindo todos os aspectos da conduta do agente público, estabelecendo 

único comportamento a ser adotado em situações concretas, sem atribuir margem de liberdade para o agente público 
escolher a melhor forma de agir. 

(     ) Poder vinculado. 
(     ) Poder discricionário. 
(     ) Poder hierárquico. 
(     ) Poder disciplinar. 
(     ) Poder de polícia. 
A sequência está correta em 
A) 5, 2, 4, 1, 3. 
B) 2, 3, 4, 1, 5. 
C) 5, 2, 1, 4, 3. 
D) 2, 4, 5, 3, 1. 
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35 
A Responsabilidade do Estado evoluiu da inicial irresponsabilidade estatal (the king can do no wrong) para a atual 
responsabilidade objetiva do Estado. De acordo com nossa legislação, doutrina e jurisprudência dominantes, sobre a 
Responsabilidade do Estado, no que tange às excludentes de responsabilidade da Teoria do Risco Administrativo, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Há culpa exclusiva da vítima quando o dano é consequência da intenção do próprio prejudicado, como o caso de pessoa 

que se joga na frente de uma viatura policial, trafegando dentro da velocidade regular da via, que vem a matá-la. 
II. Aplica-se a teoria do risco integral, quando um evento involuntário, imprevisível e incontrolável, estranho à vontade 

das partes, como chuva de granizo, causa prejuízo ao particular, que não poderá demandá-lo do Estado. 
III. Há culpa de terceiro quando o dano sofrido pela vítima puder ser atribuído a pessoa estranha aos quadros da 

Administração Pública, desde que o poder público não tenha culpa na ocorrência do evento danoso. 
IV. Se a culpa da vítima é concorrente com a do Estado, não estamos diante de excludente e, sim, de atenuante de 

responsabilidade. 
Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e IV. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, III e IV. 
 

36 
O estudo da organização administrativa pressupõe institutos como a (des)centralização, a (des)concentração, a Admi-
nistração direta e indireta, as entidades paraestatais e terceiro setor. De acordo com a legislação aplicada ao caso, 
sobre as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), componentes do Terceiro Setor, analise as 
afirmativas a seguir.  
I. Podem ser qualificadas como OSCIP, as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, isto é, que não 

distribuem, dentre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais exce-
dentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, aufe-
ridos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social.  

II. Não poderão obter a qualificação de OSCIP, dentre outras organizações, os sindicatos, as associações de classe ou de 
representação de categoria profissional; as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, 
práticas e visões devocionais e confessionais; e, as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações. 

III. A parceria entre a OSCIP e a Administração Pública se dará através da realização Termo de Parceria para fomento e 
execução das atividades de interesse público. 

IV. A qualificação de OSCIP será concedida através de ato discricionário do poder público.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e III. 
B) III e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, II e IV. 
 

37 
Serviço público é a atividade prestada pelo Estado, com o objetivo de satisfação das necessidades sociais. De acordo 
com nossa legislação, doutrina e jurisprudência dominantes, analise as afirmativas a seguir sobre o serviço público. 
I. Acerca da remuneração do serviço público, devem ser diferenciados os serviços divisíveis, ou uti singuli e indivisíveis, 

ou uti universi. Os primeiros são custeados geralmente por taxas ou tarifas e os segundos geralmente pelos impostos. 
II. Os serviços públicos podem ser prestados pelo Estado de modo direto, como no caso da segurança pública, ou indireto, 

como no caso de concessão a particulares de serviços de transportes públicos. 
III. São princípios que orientam o serviço público: modicidade das tarifas; universalidade ou generalidade; e, continuidade 

da prestação. 
IV. A titularidade do serviço público pode ser transferida ao particular, o que se faz quando diante da prestação de serviços 

públicos de modo indireto. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e IV. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
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38 
Licitação é o procedimento prévio à realização de contratos administrativos e visa assegurar o interesse público. 
Atualmente, no ordenamento jurídico sobre licitações, estão vigentes, concomitantemente, a Lei nº 14.133/2021 e a 
Lei nº 8.666/1993. De acordo com a Lei nº 14.133/2021, NÃO será considerada modalidade licitatória: 
A) Pregão. 
B) Concorrência. 
C) Tomada de preços. 
D) Diálogo competitivo. 
 

39 
Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a Administração Pública exerce sobre sua própria 
atuação. De acordo com nossa legislação, doutrina e jurisprudência, sobre o Controle Administrativo, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Os Tribunais de Conta da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, onde houver, integram a estrutura 

do Poder Judiciário. 
(     ) O controle administrativo só tem lugar após a ocorrência do ato administrativo; por isso mesmo, é chamado de 

controle a posteriori. 
(     ) O controle pode ocorrer mediante provocação da parte interessada ou, de ofício, por iniciativa da própria 

Administração Pública, tendo por fundamento o seu poder de autotutela. 
(     ) Em ações que tenham por objeto disciplinar competições desportivas, só haverá possibilidade de controle judicial 

após o esgotamento da via administrativa. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, V, F. 
D) F, F, F, F. 
 

40 
Princípios são espécies de norma jurídica, importantes ao Direito para o entendimento de seus ramos, especialmente 
no Direito Administrativo que não possui codificação. A Constituição Federal explicita alguns dos princípios deste ramo, 
trazendo as normas infraconstitucionais vários outros. Diante do exposto, assinale a alternativa que NÃO indica 
princípios do Direito Administrativo trazidos expressamente no texto constitucional: 
A) Eficiência e Publicidade. 
B) Razoabilidade e Ampla Defesa. 
C) Autotutela e Proporcionalidade. 
D) Legalidade e Devido Processo Legal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41 
A arquitetura RISC (Computador com um Número Reduzido de Instruções) é uma arquitetura que usa um pequeno 
grupo de instruções e levam, praticamente, o mesmo tempo para serem processadas. São características da arquitetura 
RISC: 
A) Instrução por ciclo; operações registrador-para-registrador; e, modos de endereçamento simples. 
B) Instrução por ciclo; muitos modos de endereçamento; e, execução de centenas de instruções complexas de diferentes tipos. 
C) Muitos modos de endereçamento; execução de centenas de instruções complexas de diferentes tipos; e, poucos regis-

tradores. 
D) Muitos modos de endereçamento; operações registrador-para-registrador; e, execução de centenas de instruções complexas 

de diferentes tipos. 
 

42 
O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional, desenvolvido como projeto de código 
aberto. O utilitário do PostgreSQL que permite fazer cópia de segurança (backup) de um banco de dados é: 
A) ecpg 
B) pg_dump 
C) pg_config 
D) vacuumdb 
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43 
Para que um computador funcione são necessários diversos componentes tanto de hardware quanto de software. “Compo-
nente do computador que consiste em um conjunto de locais, definidos por endereços numerados sequencialmente, onde 
cada local contém um número binário que pode ser interpretado como uma instrução ou um dado.” Trata-se de: 
A) Módulo de memória. 
B) Interpretador de instrução. 
C) Registrador de buffer de E/S. 
D) Módulo para funções aritméticas e lógicas. 
 

44 
Um sistema de numeração é formado por um conjunto de símbolos utilizados para representação de quantidades (alfabeto) 
e as regras que definem a forma de representação. Um sistema de numeração é determinado fundamentalmente pela sua 
base. O número 5784(10) é representado no sistema binário pelo número: 
A) 1010010011001 
B) 1011010011000 
C) 1010010011101 
D) 1011010011010 
 

45 
A aritmética computacional permite a manipulação de números, que podem representar as palavras de um computador, 
incluindo operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Ao executar a soma dos números binários 10101111 e 
1000001001 é possível obter como resposta:  
A) 1010111000 
B) 1010101001 
C) 1110111000 
D) 1000100100 
 

46 
Conceitua-se sistema operacional como um conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, 
dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos. “Componente central do sistema operacional que 
determina quando e por quanto tempo um processo é executado em um processador.” Trata-se de: 
A) Gerenciador de E/S. 
B) Escalonador de processo. 
C) Gerenciador de memória. 
D) Gerenciador de Comunicação Interprocessos (IPC). 
 

47 
Quando a memória é atribuída dinamicamente, o sistema operacional deve gerenciá-la. Em relação ao gerenciamento 
da memória livre, uma maneira simples de gerenciar palavras na memória em uma quantidade fixa de memória é por 
meio de: 
A) Paginação. 
B) Mapa de bits. 
C) Sobreposição. 
D) Lista encadeada. 
 

48 
O sistema de arquivos do MS-DOS foi o primeiro a ser utilizado nos primeiros computadores pessoais da IBM e, ainda, 
o principal sistema de arquivos do Windows 98 e do Windows ME. O sistema de arquivos que possui as seguintes 
características: seus endereços de disco são de 28 bits; as partições são limitadas a 2 TB; fornece suporte aos discos 
maiores; e, para um dado tamanho de partição de disco pode ser usado um tamanho menor de bloco, trata-se de: 
A) NTFS 
B) FAT-12 
C) FAT-16 
D) FAT-32 
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49 

 
 

Considerando o modelo conceitual anterior, assinale a afirmativa correta. 
A) A entidade PROCURADOR é um exemplo de entidade fraca. 
B) Na entidade PROCURADOR, o atributo Registro é do tipo identificador. 
C) O relacionamento compreendido entre as entidades PROCURADOR e TIPO_PROCURADOR é do tipo ternário. 
D) Este modelo permite que um procurador possa ser um procurador Federal, Estadual e Municipal, ao mesmo tempo, pois, 

realizando a leitura do referido modelo, identifica-se que um procurador pode possuir diversos tipos de procurador. 
 

50 
O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle cria processos de servidor para lidar com as solicitações de processos 
de usuário conectados à instância. Em algumas situações, quando o aplicativo e o Oracle operam no mesmo computador, é 
possível combinar o processo do usuário e o processo do servidor correspondente em um único processo para reduzir a 
sobrecarga do sistema. O processo do SGBD Oracle que executa a recuperação, se necessário, na inicialização da instância, é: 
A) RECO 
B) LGWR 
C) SMON 
D) PMON 
 

51 
create domain TIPO_ACAO varchar(35) 
constraint VALIDA_TIPO_ACAO 
check (value in (‘Civil’,’Penal’,’Cautelar’)); 
 

Em relação ao código SQL anterior, assinale a afirmativa correta. 
A) O comando create domain pertence à Linguagem de Manipulação de Dados. 
B) Há um erro de sintaxe no código: os valores não podem estar entre aspas simples, mas entre aspas duplas. 
C) O objeto em questão, o domínio TIPO_ACAO, visa assegurar que somente os tipos de ação Civil, Penal e Cautelar sejam 

inseridos no banco de dados. 
D) Há um erro de sintaxe no código: a cláusula check está inserida em local impróprio. Para que o código possa ser implementado, 

ela deverá ser inserida após a cláusula value. 
 

52 
Na linguagem SQL, o comando DELETE é usado para remover registros de uma tabela. O código SQL correto para 
remover da tabela PROCESSO apenas os processos que foram sentenciados é: 

A) 
 

B) 

 

C) 

 

D) 
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53 

 
 

Em relação ao código SQL anterior, podemos afirmar que a consulta mostra: 
A) Os advogados que foram processados no ano de 2022. 
B) Os advogados que entraram com ação (processo) no ano de 2021, somente. 
C) Os nomes dos advogados que não entraram com ação (processo) no ano de 2021. 
D) Os nomes dos advogados que entraram com ação independentemente da sua data de entrada. 
 

54 
O administrador de banco de dados utiliza alguns comandos que o ajudam a impor determinadas restrições. Um 
exemplo é o comando GRANT, que serve para conceder privilégios aos usuários em objetos de banco. A cláusula do 
comando GRANT, que permite ao usuário que recebeu determinado privilégio poder conceder o privilégio recebido 
para outros usuários, é: 
A) SELECT ALL 
B) WTH ALL GRANT 
C) ALL OPTIONS GRANT 
D) WITH GRANT OPTION 
 

55 
Em Banco de Dados Distribuídos (BDD), uma das formas de realizar a distribuição dos dados é por meio da técnica de frag-
mentação. A técnica que consiste no particionamento das tuplas de uma relação global em subconjuntos é a fragmentação: 
A) Mista. 
B) Vertical. 
C) Diagonal. 
D) Horizontal. 
 

56 
Sobre os meios de transmissão de rede e suas tecnologias, analise as afirmativas a seguir. 
I. DSL, HFC, FTTH, Wireless 5G são tecnologias que podem ser utilizadas como formas de acesso à internet a partir de 

uma residência. 
II. A tecnologia HFC utiliza cabo coaxial como meio físico de transmissão; FTTH, DSL e Wireless 5G empregam fibra ótica.  
III. O cabo UTP, com ou sem blindagem, é par de fios de cobre trançados, que constitui um meio de transmissão guiado 

com velocidades de transmissão superiores a 10 Mbits/s. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
57 
Considerando a comunicação e os dispositivos de comutação de rede, analise as afirmativas a seguir. 
I. Sempre que um pacote de dados chega em um roteador, ele consulta o endereço de destino em sua tabela de repasse 

para definir o enlace apropriado para a saída do pacote. 
II. Diferentemente dos roteadores, os switchs utilizam o sistema store-and-forward, ou seja, um pacote é retransmitido 

somente se for completamente recebido; por isso, possui um buffer para armazenamento temporário dos bits do pacote.  
III. Os comutadores trocam pacotes entre enlaces; mas, se um enlace estiver ocupado com a transmissão de outro pacote, 

o comutador deverá armazenar o pacote a ser transmitido em um buffer de saída (também denominado fila de saída) 
até que o enlace esteja liberado. Isso poderá gerar perdas ou atrasos na transmissão dos pacotes. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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58 
Considerando os equipamentos de enlace de uma rede e a arquitetura TCP/IP, assinale a afirmativa correta. 
A) Os hubs e os repetidores são dispositivos analógicos e operam na camada de rede. 
B) A comunicação através de um hub trafega pacotes entre um host emissor e um host receptor. 
C) Os roteadores funcionam a partir da camada de rede e possibilitam a comunicação entre duas redes distintas.  
D) Os swtichs funcionam na camada de enlace de dados e qualquer pacote trafegado é entregue a todos os hosts da rede. 
 

59 
A seguinte função em Java destina-se a receber uma lista como parâmetro, bem como inserir elementos de instâncias 
da classe Produto.  

1. public static int f1(ArrayList lista){ 
2.    for (int i = 0; i < 10; i++) { 
3.        Produto P = Produto(); 
4.        lista.add(P); 
5.    } 
6.    return lista.size(); 
7. } 

Após analisar o trecho de código-fonte, assinale a afirmativa correta. 
A) A função f1 está sintaticamente correta e sempre retornará o valor 10 como resultado. 
B) Há um erro sintático na linha 3, visto que o operador new não está sendo utilizado para instanciar o objeto da classe 

Produto. 
C) A função f1 está correta em termos de sintaxe e semântica; o resultado da função pode variar de acordo com o 

parâmetro de entrada. 
D) Há um erro sintático na linha 1, pois a função não poderia ser estática, e um erro semântico na linha 6, devido à 

incompatibilidade de tipos. 
 

60 
Considere o seguinte código de uma página web: 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 

<?php 
$a=2; 
while ($a--) {  

    echo "a - $a * 2 = " .$a * $a; 
    echo "<br>"; 

}   
?> 

</body> 
</html>  
 

O resultado da sua execução será: 
 

A) 
a - 1 * 2 = 1 
a - 0 * 2 = 0 
 

 
 
 

B) 

a - $a * 2 =  4 
<br> 
a - $a * 2 =  2 
<br> 
a - $a * 2 =  0 
<br> 
 

C) true 
 

 
D) 

-2 = 4 
-1 = 1 
 0 = 0 
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61 
O método de tradução das linguagens de programação é um aspecto importante a se considerar em projetos de software. 
Considerando que a forma pela qual o código em linguagem de alto nível é convertido para linguagem de máquina pode ser 
determinante para a escolha da linguagem, assinale a afirmativa correta. 
A) A compilação faz a tradução das instruções do programa em tempo de execução. 
B) A interpretação traduz todo o código-fonte de alto nível, de uma só vez, em um código de máquina. 
C) O método de tradução híbrido realiza uma compilação do código-fonte de alto nível para um código de intermediário, 

que, posteriormente, será traduzido por um interpretador. 
D) A compilação oferece mais portabilidade para as aplicações do que a interpretação, pois um código compilado pode 

ser executado em qualquer sistema operacional e arquitetura computacional. 
 

62 
Considerando as características sintáticas e semânticas das linguagens Java e PHP, assinale a afirmativa correta. 
A) A linguagem Java é fortemente tipada e possui os seguintes tipos primitivos: String; Char; Integer; Double; Float; Boolean; 

Class; e, Object. 
B) A escrita de funções na linguagem Java permite que o programador utilize valores predefinidos para os argumentos; 

na linguagem PHP isso não é possível. 
C) A linguagem PHP é de tipagem fraca e dinâmica, onde os arrays podem armazenar qualquer tipo de dado, inclusive tipos 

de dados diferentes para um mesmo array. 
D) A escrita de funções na linguagem Java permite ao programador escolher se os argumentos serão passados por valor 

ou por referência; para a primeira opção, os argumentos devem ser escritos precedidos pela palavra reservada “var”. 
 

63 
Após a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrar em vigor no Brasil, durante a navegação na internet, muitos sites 
apresentam mensagens de consentimento sobre a utilização de cookies. Sobre os cookies, assinale a afirmativa correta. 
A) São scripts de código-fonte escritos em Javascript e executados no navegador do cliente. 
B) Um cookie é um conjunto de informações do usuário armazenadas em banco de dados no servidor onde o site está 

hospedado. 
C) São arquivos de texto, gravados no disco do computador cliente e que contém informações relativas ao usuário e sua 

navegação no site. 
D) Sites que utilizam o protocolo https não podem utilizar cookies, pois as informações trocadas entre cliente e servidor 

são criptografadas. 
 

64 
A navegação na internet é realizada basicamente por meio do protocolo HTTP – HyperText Transfer Protocol, que define 
como os clientes e servidores web irão trocar mensagens (requisições e respostas). Considere um usuário que realiza o envio 
de informações preenchidas em um formulário HTML através de uma requisição HTTP POST para o servidor. Ao processar a 
requisição, o servidor web encontra a página do endereço de destino e um script PHP é disparado; ele executa uma operação 
matemática de divisão por zero. Neste caso, qual o status código da resposta HTTP será devolvido pelo servidor web? 
A) 200 
B) 403 
C) 404 
D) 500 
 

65 
Sobre a gerência de processos no Sistema Operacional Linux, analise as afirmativas a seguir. 
I. Todo processo no Linux possui um número único de identificação (PID); um número de identificação de usuário da 

criação (UID); e, um número que identifica o seu grupo (GID). 
II. O comando fork realiza o encerramento de um processo e, para isso, é necessário informar o número PID do processo 

como argumento do comando. 
III. O comando ps permite monitorar os processos em execução no computador, exibindo informações importantes como 

a quantidade de memória consumida e o estado de cada processo. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) I e II. 
C) I e III. 
D) II e III. 
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66 
Sobre protocolos da arquitetura de rede TCP/IP, analise as afirmativas a seguir. 
I. O protocolo ICMP [RFC 792] é usado por hospedeiros e roteadores para trocar informações da camada de rede entre 

si como, por exemplo, alertas de erros. 
II. O protocolo BGP [RFC 4271] faz o roteamento entre ASs (autonomous systems) na internet, sendo capaz de determinar 

rotas “boas” para sub-redes de acordo com alcançabilidade e política dos ASs envolvidos. 
III. O serviço DNS consiste em um banco de dados distribuído, executado em uma hierarquia de servidores DNS e um 

protocolo de camada de aplicação, que permite que hospedeiros façam consultas, com o objetivo de traduzir nomes 
em endereços IP. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

67 
Considerando os conceitos de engenharia de software, observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Em relação à imagem, analise as afirmativas a seguir. 
I. Diz respeito ao modelo de ciclo de vida de software conhecido como iterativo e incremental. 
II. Na fase de projeto são propostas as estruturas de dados, algoritmos, arquitetura de software e modelos de interface 

que o software deverá possuir em sua versão de release. 
III. Neste modelo, o software não é desenvolvido como uma única unidade, mas por meio de várias partes, em que cada 

uma inclui uma ou muitas novas funcionalidades. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas.   
C) II, apenas.   
D) I e II, apenas.  
 

68 
Sobre o gerenciamento de redes de computadores, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pode-se afirmar que o gerenciamento de redes é a implementação integrada e organizada de hardware, software e 

pessoas para monitorar, testar, consultar, configurar e analisar todos os elementos da rede, a fim de garantir exigên-
cias de desempenho e qualidade. 

II. O protocolo RDP é usado para transmitir informações e comandos entre uma entidade gerenciadora e um agente que 
opera nome da entidade dentro de um dispositivo de rede gerenciado. 

III. O protocolo SNMP opera na camada de rede e, por isso, é ineficaz para o gerenciamento de rede, pois não se pode 
monitorar serviços de alto nível tão importantes nas redes atuais, tais como: http, ftp e dns. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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69 
Um usuário relata um problema ao técnico de informática que, ao ligar o computador, “ele não inicia e nada aparece 
no vídeo”. O técnico em informática pediu para verificar se o computador está conectado à energia. O usuário verificou 
e confirmou que a máquina estava conectada a energia e, ainda, informou que o cooler da fonte girava e alguns beeps 
sonoros foram gerados. Diante do relato do usuário o provável componente do computador que está com problema é:  
A) Fonte. 
B) Memória. 
C) Disco rígido. 
D) Placa de rede. 
 

70 
Um administrador de sistema Linux, conectado como superusuário, realizou o seguinte comando: chmod 751 /home/file.sh. 
Sobre tal comando, analise as afirmativas a seguir. 
I. O usuário dono do arquivo terá permissão para ler, escrever e executar o arquivo.  
II. Os usuários do grupo do arquivo terão permissão para ler e executar o arquivo.  
III. Todos os demais usuários (exceto os citados anteriormente) não terão nenhum tipo de permissão sobre o arquivo. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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DISCURSIVA/REDAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de texto dissertativo sobre tema da atualidade 
relacionado ao Ministério Público. Sendo avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, 
de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

 A Prova Discursiva terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. Será penalizado o candidato que 
não obedecer aos limites de número de linhas definidos, havendo desconto de 0,2 (zero vírgula dois) ponto por linha aquém 
do mínimo estipulado. 

 Será desconsiderado, para fins de avaliação, qualquer texto que exceda o máximo de linhas estipulado ou que seja 
escrito fora do formulário próprio fornecido. 

 O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver 
texto, de manuscrever em letra ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento 
excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma 
diverso do Português, que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta, cujo texto seja, no todo ou em parte, 
cópia, transcrição ou plágio de outro autor, bem como no caso de identificação em local indevido. 

 Por linha efetivamente escrita, entender-se-á a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando-se proposições, 
conjunções e artigos. 

 A prova discursiva para todos os cargos abrangerá os seguintes itens de avaliação: 
 

Aspectos Avaliados Total de 
Pontos 

Critérios de Avaliação 

Argumentação e informatividade dentro do tema proposto – AI (origina-
lidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações) 

 
6 

De 0 a 1,5 - Ruim 
De 1,6 a 3 - Regular 
De 3,1 a 4,5 - Bom 
De 4,6 a 6 - Muito Bom 

Coerência e Coesão – CC (organização adequada de parágrafos, continui-
dade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores) 

 
6 

De 0 a 1,5 - Ruim 
De 1,6 a 3 - Regular 
De 3,1 a 4,5 - Bom 
De 4,6 a 6 - Muito Bom 

Morfossintaxe – M (emprego de pronomes, relação entre as palavras, 
concordância verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos 
e orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronome) 

 
 

4 Desconto de 0,10 ponto por erro 

Pontuação, acentuação e ortografia – PO 4 Desconto de 0,10 ponto por erro 

Valor total da Prova 20 pontos 

 
 
 

 
Texto I 
 

Com o advento da Constituição de 1988, o Ministério Público conquistou a nobre função de velar pela ordem jurídica 
e pelo regime democrático. A democracia, entretanto, não possui um conceito estático, fechado, determinado. Como 
instituição social, ela sofre diretamente as condições sociais existentes em cada Estado que a adota. Com a revolução dos 
meios de comunicação, principalmente em relação à Internet, a democracia sofreu grandes impactos, alterando 
substancialmente seu fator existencial, e novas formas de democracia surgiram além da tradicional democracia 
representativa. Fala-se em democracia participativa, deliberativa, consensual, entre outras tantas. Tal substrato revela, 
assim, a democracia da era digital. Um dos fenômenos dessa espécie de democracia que tem abalado os Estados nos dias 
atuais é a desinformação política; ou seja, a prática de fake news no campo do poder político. 
 (PINTO, Kleber Couto. O Ministério Público na defesa do regime democrático: o combate à desinformação política (fake news) – um desafio que 

ainda se descortina. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nº 79, jan./mar. 2021. Disponível em: http://www.mprj.mp.br/ 
documents/20184/2157471/Kleber%20Couto%20Pinto.pdf/.) 
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Texto II 
 

Pílulas contra a desinformação: TSE tem página especial para desmentir fake news 
 

Confira a 30ª pílula da série de textos curtos para combater conteúdos falsos sobre o processo eleitoral. 
 

 
 

Encontrou alguma informação suspeita sobre as eleições ou o voto na urna eletrônica? Acesse https://www.justica 
eleitoral.jus.br/fato-ou-boato e confira as notícias checadas por agências especializadas. Desconfie, verifique e alerte os 
seus contatos. O último texto da série #DemocraciaEmPílulas reforça a importância de a eleitora ou o eleitor conferir, na 
página “Fato ou Boato”, as informações que recebe nos grupos sobre as eleições e o processo eleitoral. A página foi criada 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) especialmente para desmentir conteúdos falsos. 

(Disponível em: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Junho/pilulas-contra-a-desinformacao-tse-tem-pagina-especial-para-
desmentir-fake-news. Acesso em: 16/07/2022.) 

 
Texto III 
 

 
 (Disponível em: https://www.em.com.br/app/charge/2022/04/10/interna_charge,1358984/fake-news.shtml. Acesso em: 16/07/2022.)  

 
A partir da leitura dos três textos motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:   
 

“O enfrentamento à desinformação política em ano de eleições gerais no Brasil.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.justica/
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INSTRUÇÕES 
 
É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 
de ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, abafadores auriculares, 
tampões e/ou similares, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios de qualquer tipo, pulseiras 
magnéticas, agenda eletrônica, calculadora, notebook, smartphone ou similar, máquinas fotográficas, controle de alarme 
de carro, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer 
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, 
bem como não será permitido o uso de notas, livros, anotações, réguas de cálculo, códigos, manuais, impressos, 
manuscritos, códigos e/ou legislação ou qualquer outro material literário ou visual de consulta. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais ao ingressar e sair de sanitários. Excepcionalmente, 
poderão ser realizados, a qualquer tempo, durante a realização das provas, demais procedimentos de vistoria além 
do descrito.  

4. O caderno de provas consta de 70 (setenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos, e uma redação do 
tipo dissertativo sobre tema da atualidade relacionado ao Ministério Público.  

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) estão corretos. Caso os dados estejam 
incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 
ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, 
assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova 
Discursiva). O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), devidamente assinada no local indicado. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma 
única resposta correta.  

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se ausentar do local de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início de sua 
aplicação. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de 
provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão deixar a sala de realização das provas, juntos, após assinarem o 
termo específico da ata de aplicação. 

 
RESULTADOS  

 
- O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data de 
publicação oficial do objeto do recurso, contra: as questões da prova objetiva de múltipla escolha e os gabaritos preliminares. 
- Para interposição de recursos o candidato deverá acessar no endereço eletrônico da Consulplan www.consulplan.net, 
no link correspondente ao objeto do recurso.  




