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MÓDULO DE CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto I para responder às questões de 01 a 10. 
 

A vida é um eterno amanhã 
 

As traduções são muito mais complexas do que se imagina. 
Não me refiro a locuções, expressões idiomáticas, palavras de 
gíria, flexões verbais, declinações e coisas assim. Isto dá para ser 
resolvido de uma maneira ou de outra, se bem que, muitas 
vezes, à custa de intenso sofrimento por parte do tradutor. Re-
firo-me à impossibilidade de encontrar equivalências entre 
palavras aparentemente sinônimas, unívocas e univalentes. 
Por exemplo, um alemão que saiba português responderá sem 
hesitação que a palavra portuguesa “amanhã” quer dizer “morgen”. 
Mas coitado do alemão que vá para o Brasil acreditando que, 
quando um brasileiro diz “amanhã”, está realmente queren-
do dizer “morgen”. Raramente está. “Amanhã” é uma pala-
vra riquíssima e tenho certeza de que, se o Grande Duden fosse 
brasileiro, pelo menos um volume teria de ser dedicado a ela 
e outras, que partilham da mesma condição. 

“Amanhã” significa, entre outras coisas, “nunca”, “talvez”, 
“vou pensar”, “vou desaparecer”, “procure outro”, “não quero”, 
“no próximo ano”, “assim que eu precisar”, “um dia destes”, 
“vamos mudar de assunto”, etc. e, em casos excepcionalíssimos, 
“amanhã” mesmo. Qualquer estrangeiro que tenha vivido no 
Brasil sabe que são necessários vários anos de treinamento para 
distinguir qual o sentido pretendido pelo interlocutor brasileiro, 
quando ele responde, com a habitual cordialidade nonchalante, 
que fará tal ou qual coisa amanhã. O caso dos alemães é, segura-
mente, o mais grave. Não disponho de estatísticas confiáveis, 
mas tenho certeza de que nove em cada dez alemães que procu-
ram ajuda médica no Brasil o fazem por causa de “amanhãs” 
casuais que os levam, no mínimo, a um colapso nervoso, para 
grande espanto de seus amigos brasileiros – esses alemães são 
uns loucos, é o que qualquer um dirá. 

(João Ubaldo Ribeiro. Disponível em: https://www.academia.org.br/ 
academicos/joao-ubaldo-ribeiro/textos-escolhidos. Fragmento.) 

 

Questão 01 
De acordo com as funções sintáticas exercidas pelos termos da 
oração, pode-se afirmar que a estrutura linguística do título do 
texto apresenta:  
A) Linguagem mista em que a forma verbal reflete um es-

tado do sujeito.  
B) A composição de uma frase nominal em que a principal 

informação é uma característica.  
C) A composição de uma frase verbal em que a ação verbal 

expressa é o centro do predicado. 
D) Predicado verbo-nominal indicando a intenção do enuncia-

dor de apresentar duas informações importantes.  
E) Predicado nominal em que o predicativo do sujeito é respon-

sável por expressar informação relacionada ao sujeito.  

Questão 02 
Considerando o título do texto, em relação à produção de 
sentido, pode-se afirmar que: 
A) Consiste na apresentação de uma comparação implícita.  
B) Antecipa o assunto tratado no texto a partir de um recurso 

da argumentação. 
C) Compreende o tema explorado no texto pelo autor de 

forma clara e objetiva.  
D) É um exemplo do emprego de figura de linguagem em que é 

possível identificar uma crítica feita pelo escritor.   
E) Apresenta ao interlocutor uma possibilidade de conceito 

acerca do termo “vida” em oposição ao duvidoso amanhã. 
 

Questão 03 
“Não me refiro a locuções, expressões idiomáticas, palavras de 
gíria, flexões verbais, declinações e coisas assim.” (1º§) No tre-
cho destacado anteriormente, é possível observar que a forma 
verbal “refiro” possui como complemento, termos 
A) diretamente ligados ao termo regente apenas. 
B) indiretamente ligados ao termo regente apenas.  
C) diretamente e indiretamente ligados ao termo regente.  
D) dependentes do termo regente em relação à concordân-

cia estabelecida.  
E) identificados como locuções adjetivas representadas por 

sequência enumerativa apenas.  
 

Questão 04 
De acordo com as ideias e informações trazidas ao primeiro 
parágrafo do texto, pode-se afirmar que: 
A) Independente do tipo de tradução feita por profissional 

da área, a complexidade se faz sempre presente.  
B) Equivalências sinônimas perfeitas são, do ponto de vista 

do enunciador, por vezes difíceis de serem realizadas. 
C) A equivalência de significado está diretamente relacio-

nada ao idioma pretendido para que se faça determinada 
tradução.  

D) As variações e nuances dos significados de determinada pa-
lavra são identificadas constantemente por todos os falantes 
de um idioma. 

E) A irrealidade acerca da equivalência de determinadas pa-
lavras muitas vezes não pode ser percebida imediatamente 
ou facilmente por falante de idioma diverso daquele para o 
qual busca tal relação.  

 

Questão 05 
“Isto dá para ser resolvido de uma maneira ou de outra, se bem 
que, muitas vezes, à custa de intenso sofrimento por parte do 
tradutor.” (1º§) O termo destacado anteriormente faz referên-
cia a (à) 
A) questões complexas da língua portuguesa. 
B) impossibilidade de prosseguir em determinada profissão. 
C) termos citados na sequência enumerativa do período ante-

rior.  
D) problemática estabelecida pelo enunciador e desenvol-

vida no texto.  
E) seu trabalho de tradutor, complexo e intenso, muitas vezes 

não alcançando uma solução satisfatória. 
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Questão 06 
Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, pode-se afir-
mar em relação ao trecho destacado a seguir “Isto dá para ser 
resolvido de uma maneira ou de outra, se bem que, muitas 
vezes, à custa de intenso sofrimento por parte do tradutor.” 
(1º§) que: 
I. É facultativo. 
II. É obrigatório.  
III.  Está de acordo com a norma padrão.  
IV. Justifica-se de acordo com a regência verbal. 
V. Justifica-se de acordo com a regência nominal. 
VI. Justifica-se, pois se trata de uma locução feminina que o 

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

Questão 07 
Dentre as formas verbais e modos empregados no primeiro 
parágrafo, pertence ao modo subjuntivo apenas a forma vista 
em: 
A) “Não me refiro a locuções, [...]” 
B) “Isto dá para ser resolvido [...]” 
C) “Refiro-me à impossibilidade [...]” 
D) “As traduções são muito mais complexas [...]” 
E) “Por exemplo, um alemão que saiba português [...]”  
 

Questão 08 
A expressão “coitado do alemão” foi empregada pelo enuncia-
dor para produzir um efeito de: 
A) Ironia.  
B) Exagero. 
C) Desprezo.  
D) Clemência. 
E) Indignação.  
 

Questão 09 
As várias possibilidades de significados apresentados para a 
palavra “amanhã” no segundo parágrafo têm uma relação di-
retamente estabelecida com 
A) o enunciador do texto. 
B) o interlocutor do texto. 
C) o tipo de linguagem empregada.  
D) enunciador e interlocutor textual. 
E) o contexto apresentado pelo emissor ao seu interlocutor.  
 

Questão 10 
Ao dizer que não dispõe de estatísticas confiáveis, o enun-
ciador faz referência a um recurso da argumentação que 
tem como principal objetivo: 
A) Confrontar ideias. 
B) Sustentar a tese defendida. 
C) Fortalecer o tema apresentado. 
D) Propor uma intervenção adequada acerca da questão abor-

dada. 
E) Demonstrar conhecimento e autoridade do articulista no 

assunto. 

Texto II para responder às questões de 11 a 15. 
 

MP participa de roda de conversa em homenagem  
a escritor João Ubaldo Ribeiro 

 

A promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac) 
Eduvirges Ribeiro Tavares participou ontem, dia 25, na Biblio-
teca Juracy Magalhães Júnior, em Itaparica, da “Roda de Con-
versa Literária” em homenagem ao escritor João Ubaldo Ribeiro. 
[...] 

Na ocasião, a coordenadora do Nudephac colocou a estru-
tura do núcleo à disposição para colaborar com a preservação 
das obras de João Ubaldo, e enfatizou o valor do escritor baiano 
para a cultura: “É importante enaltecer a figura do escritor João 
Ubaldo Ribeiro, itaparicano, com relevância nacional e interna-
cional. Autor sempre declarou o amor por Itaparica, suas bele-
zas naturais e patrimônio cultural em suas criações”. 

(Disponível em: https://www.mpba.mp.br/noticia/66575>26/01/2023. 
*sob supervisão Milena Miranda DRT-BA 2510. Fragmento.) 

 

Questão 11 
Considerando-se o contexto e o efeito de sentido provocado, 
a substituição do termo sublinhado pelo indicado entre parên-
teses altera o sentido do trecho destacado em: 
I. “[...] enfatizou o valor do escritor baiano [...]” (enredou) 
II. “É importante enaltecer a figura do escritor [...]” (aviltar) 
III. “[...] com relevância nacional e internacional.” (expressão) 
Está correto o que se afirma em  
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas.  
E) I e II, apenas. 

 
Questão 12 
“Autor sempre declarou o amor por Itaparica, suas belezas 
naturais e patrimônio cultural em suas criações.” Acerca do 
sintagma sublinhado, pode-se afirmar que: 
A) É empregado como termo que mantém o referente já in-

troduzido no texto anteriormente.  
B) Exemplifica um caso de omissão do sujeito da oração, pois o 

referente já é de conhecimento do leitor. 
C) É responsável por acrescentar informações novas acerca 

do referente introduzido no texto anteriormente.   
D) O termo empregado consiste na indeterminação proposital 

do sujeito, não sendo necessária a sua especificação. 
E) Trata-se do emprego de um dos mecanismos de coesão tex-

tual, já que sua função sintática é considerada essencial. 

 
Questão 13 
Considerando os elementos linguísticos utilizados na constru-
ção do texto, pode-se afirmar que se trata de um texto: 
A) Literário e predominantemente narrativo. 
B) Literário e predominantemente argumentativo. 
C) Literário e com características do tipo descritivo. 
D) Não literário e predominantemente argumentativo. 
E) Não literário e com características do tipo narrativo. 
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Questão 14 
Pode-se afirmar que o título do texto “MP participa de roda de 
conversa em homenagem a escritor João Ubaldo Ribeiro”:   
A) Apresenta emprego de recurso estilístico em sua constru-

ção. 
B) Estabelece comparação entre dois elementos distintos de 

forma implícita.  
C) Utiliza elementos que contribuem para que a homenagem 

ao escritor seja estabelecida.  
D) Possibilita o reconhecimento do uso de termo que pro-

voca redundância intencional.  
E) Dispensa elementos da linguagem figurada já que se trata 

de um texto de caráter informativo. 
 

Questão 15 
Leia os segmentos destacados a seguir: 
I. “Autor sempre declarou o amor por Itaparica, [...]” 
II. “[...] itaparicano, com relevância nacional e internacional.” 
III. “[...] a coordenadora do Nudephac colocou a estrutura 

do núcleo à disposição [...]” 
IV. “A promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac) Edu-
virges Ribeiro Tavares participou ontem, dia 25.” 

Verifica-se a possibilidade de reescrita empregando-se o ter-
mo agente da passiva em:  
A) Todos os segmentos destacados. 
B) Apenas um segmento destacado. 
C) Apenas três dos segmentos destacados. 
D) Apenas dois dos segmentos destacados. 
E) Nenhum dos segmentos destacados.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO  
 

Questão 16 
Um assistente técnico-administrativo estava trabalhando 
na digitação de uma sustentação oral de um Promotor, que 
atuava na acusação de um réu. Ao final de sua oratória, o 
Promotor afirmou que: 
 

“Sempre que um criminoso é perdoado pelas falhas do 
sistema, a sociedade leva um tapa na cara”. 

 

O assistente técnico-administrativo escreveu a afirmação 
feita pelo Promotor de forma distinta, mas mantendo-se a 
equivalência lógica. Trata-se de uma possível escrita feita 
pelo assistente técnico-administrativo: 
A) Se a sociedade não leva um tapa na cara, um criminoso não 

é perdoado pelas falhas do sistema. 
B) Se um criminoso não é perdoado pelas falhas do sistema, 

a sociedade não leva um tapa na cara. 
C) Sempre que a sociedade leva um tapa na cara, um crimi-

noso é perdoado pelas falhas do sistema.                                                                                               
D) Sempre que um criminoso não é perdoado pelas falhas do 

sistema, a sociedade não leva um tapa na cara. 
E) A sociedade levar um tapa na cara é condição suficiente 

para um criminoso ser perdoado pelas falhas do sistema. 

 

Questão 17 
Considere que um candidato ao concurso do MPBA fez a 
seguinte afirmação: 
 

“Se irei trabalhar no MPBA, farei um bom trabalho  
ou serei reprovado no estágio probatório”. 

 

Dentro das regras da lógica, qual é a negação dessa proposição? 
A) Irei trabalhar no MPBA e não farei um bom trabalho e não 

serei reprovado no estágio probatório. 
B) Irei trabalhar no MPBA e não farei um bom trabalho ou 

não serei reprovado no estágio probatório. 
C) Se irei trabalhar no MPBA, não farei um bom trabalho ou 

não serei reprovado no estágio probatório. 
D) Se não irei trabalhar no MPBA, não farei um bom trabalho 

ou não serei reprovado no estágio probatório. 
E) Se não farei um bom trabalho e não serei reprovado no 

estágio probatório, então irei trabalhar no MPBA. 
 

Questão 18 
Considere que Rogério é Promotor de Justiça, trabalha no 
MPBA e tem as seguintes tradições: 

• Sempre que vai atuar em um caso, Rogério compra um 
terno novo. 

• Rogério só usa sapato marrom quando vai representar. 
Se em determinado dia Rogério tiver comprado um terno novo 
e for trabalhar de sapato marrom, é certamente verdade que: 
A) Rogério vai representar. 
B) Rogério irá atuar em um caso. 
C) Rogério irá atuar em um caso e irá representar. 
D) Rogério não irá atuar em um caso nem irá representar. 
E) As informações fornecidas são insuficientes para se afirmar 

qualquer coisa. 

 
Questão 19 
Os amigos: Ana, Bruno, Carla e Davi são técnicos adminis-
trativos do MPBA e decidiram comprar um terreno cujo valor 
é R$ 6.800.000,00 em formato retangular com medidas de 
100 metros por 80 metros e dividirão o terreno para cons-
truir suas respectivas residências. Para dividir o valor a ser 
pago por cada um pelo terreno, os amigos decidiram que a 
forma mais justa seria proporcional à área ocupada por 
eles. Considere que: 
• Ana e Bruno comparam juntos o equivalente a 44% do 

terreno; 
• Bruno gastou R$ 272 mil a menos que Ana; 
• Carla comprou 80 metros quadrados a mais que Davi. 
De posse dessas informações, é correto afirmar que o total 
pago por 
A) Ana e Davi equivale a 48,5% do valor do terreno. 
B) Ana e Carla equivale a 49,5% do valor do terreno. 
C) Carla e Davi é 820 mil reais a mais do que o total pago por 

Ana e Bruno. 
D) Ana e Davi equivale a menos de 90% do valor pago por 

Bruno e Carla. 
E) Bruno e Carla é 340 mil reais a mais do que o valor total 

pago por Ana e Davi. 
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Questão 20 
Analise as três proposições a seguir: 
P1: Se o Ministério é Público, então o Promotor é inteligente. 
P2: O Promotor é inteligente e o Juiz não conhece o Código 

Penal. 
P3: Sempre que o Juiz conhece o Código Penal, o Ministério 

não é Público e o Promotor é inteligente. 
Sabendo-se que P1 é FALSA, é necessariamente VERDADEIRA 
a seguinte proposição: 
A) O Ministério é Público e o Promotor é inteligente. 
B) O Juiz conhece o Código Penal e o Ministério é Público. 
C) Se o Promotor não é inteligente, então o Ministério não 

é Público. 
D) O Juiz conhecer o Código Penal é necessário para o Pro-

motor ser inteligente. 
E) O Juiz não conhecer o Código Penal é suficiente para o Mi-

nistério não ser Público. 

 

Questão 21 
No início do ano de 2023, os responsáveis pelo setor admi-
nistrativo do MPBA estavam planejando a distribuição dos 
servidores para a concessão de férias nos quatro trimestres 
do ano. Ao final do levantamento, constataram que X ser-
vidores possuem direito às férias e decidiram que eles se-
riam distribuídos da seguinte forma: 
● No primeiro trimestre, um terço dos servidores irá tirar 

férias. 
● No segundo trimestre, haverá concessão de férias para 

metade dos servidores que não tiraram férias no primeiro 
trimestre. 

● No terceiro trimestre, um sexto dos servidores que possuem 
direito poderão tirar férias. 

● Os 6 servidores restantes irão tirar férias no quarto trimestre. 
De acordo com as informações, qual é o produto dos alga-
rismos de X? 
A) 6                                                                                                
B) 8 
C) 10  
D) 14 
E) 18 
 

Questão 22 
Sérgio é assistente técnico-administrativo do MPBA e trabalha 
no setor que avalia petições realizadas ao MPBA e as classifica 
em “procedentes” e “improcedentes”. Certo dia, ele constatou 
que 15% das petições avaliadas eram improcedentes e que o 
total de petições procedentes superava em 42 unidades as 
improcedentes. De acordo com essas informações, o total de 
petições que Sérgio avaliou nesse dia pertence a qual dos in-
tervalos a seguir? 
A) 50 a 70 petições. 
B) 71 a 120 petições.  
C) 121 a 190 petições. 
D) 191 a 270 petições. 
E) 271 a 300 petições. 
 
 

Questão 23 
Em um setor do MPBA trabalham 18 servidores que conso-
mem, diariamente, 10,8 litros de água em garrafas de 300 mL. 
Se o número de servidores do setor for ampliado em 50% e o 
consumo de água por servidor aumentar em 20%, a quanti-
dade dessas garrafas que serão utilizadas no período de 20 
dias está compreendido entre: 
A) 1.100 e 1.150 
B) 1.150 e 1.200 
C) 1.200 e 1.250 
D) 1.250 e 1.300 
E) 1.300 e 1.350  
 

Questão 24 
Em uma determinada penitenciária há dois pavilhões: um pavi-
lhão contém detentos que sempre falam mentira e no outro 
pavilhão há detentos que só falam a verdade. Um Promotor de 
Justiça visitou o presídio e conversou com cinco detentos: Antô-
nio, Bruno, Cláudio, Daniel e Elias, que lhe fizeram as seguintes 
afirmações: 

• Antônio: Daniel e Elias são do meu pavilhão. 

• Bruno: Todas as manhãs tomamos banho de sol aqui na pe-
nitenciária. 

• Cláudio: Antônio é do meu pavilhão. 

• Daniel:  Só tomamos banho de sol segunda-feira, quarta-feira, 
sexta-feira e sábado. 

• Elias: Cláudio pertence ao pavilhão dos mentirosos. 
Sabendo-se que três dos detentos ouvidos pelo Promotor 
pertencem ao pavilhão dos que falam a verdade, quais são 
os detentos do pavilhão dos mentirosos? 
A) Cláudio e Elias. 
B) Daniel e Bruno. 
C) Elias e Antônio. 
D) Bruno e Cláudio. 
E) Antônio e Bruno.                                                                                            
 

Questão 25 
Considere a seguinte sequência lógica, em que X é um de 
seus elementos: 
 

20.156, 10.076, 5.036, X, 1.256, 626, 311 
 

Qual é o valor da soma dos algarismos de X? 
A) 10 
B) 11 
C) 12 
D) 13 
E) 14 
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MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Questão 26 
Considerando as modalidades expressamente previstas na 
Lei nº 8.666/1993 e as atualmente previstas na Lei nº 14.133/ 
2021, assinale a afirmativa correta. 
A) A modalidade pregão está prevista na Lei nº 8.666/1993. 
B) Na Lei nº 14.133/2021, foi suprimida a modalidade convite. 
C) Na Lei nº 8.666/1993, o diálogo competitivo só se aplica 

para obras. 
D) A modalidade concorrência está prevista apenas em uma 

das normas. 
E) Na Lei nº 8.666/1993, a tomada de preços destina-se a 

quaisquer interessados. 
  

Questão 27 
Sobre os casos de inexigibilidade e dispensa na Lei nº 8.666/ 
1993 (lei antiga) e na Lei nº 14.133/2021 (lei nova), podemos 
afirmar que o credenciamento está expressamente previsto 
como: 
A) Dispensa de licitação na lei nova. 
B) Caso de inexigibilidade na lei nova. 
C) Caso de inexigibilidade na lei antiga. 
D) Dispensa de licitação em ambas as normas. 
E) Caso de inexigibilidade em ambas as normas. 
 

Questão 28 
Sobre a responsabilidade extracontratual do Estado, consi-
dere que determinado agente do Ministério Público da Bahia, 
por desídia, comprovada em processo administrativo discipli-
nar, tenha causado danos materiais a um cidadão. Conside-
rando o caso hipotético, o cidadão deverá: 
A) Mover a ação de indenização contra o agente, pois se trata 

de caso de desídia. 
B) Propor ação de indenização contra o Ministério Público que 

tem responsabilidade integral. 
C) Mover a ação de indenização contra o agente, pois já com-

provada a culpa em processo disciplinar. 
D) Propor ação de indenização contra o Estado da Bahia que 

tem responsabilidade objetiva, nos termos da Constituição. 
E) Acionar judicialmente o Procurador-Geral de Justiça, no 

comando hierárquico do órgão, para obter a indenização. 
 

Questão 29 
Quanto à Lei de Improbidade Administrativa, considere que 
determinado agente público tenha praticado um ato de enri-
quecimento ilícito, vindo a falecer antes de cumprir a con-
denação. Considerando o caso hipotético, o filho de agente 
ímprobo, que também é agente público no mesmo órgão, 
A) não terá direito à herança. 
B) não sofrerá consequências. 
C) perderá o cargo que ocupa. 
D) deve ser transferido para outro órgão. 
E) responde civilmente até o limite da herança. 

Questão 30 
“A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva 
prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder com-
provadamente frustrar a efetividade da medida ou houver 
outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, 
não podendo a urgência ser presumida.” Considerando a Lei 
de Improbidade Administrativa, a afirmativa anterior 
A) é falsa, pois a lei veda a indisponibilidade de bens. 
B) está incorreta, pois a urgência pode ser presumida pelo 

juiz. 
C) está correta e corresponde a um dispositivo da Lei nº 8.429/ 

1992. 
D) é falsa, pois a indisponibilidade depende da oitiva prévia 

do réu. 
E) está correta, mas não tem previsão na lei e sim na Cons-

tituição. 
 

Questão 31 
Suponha que um determinado ato administrativo tenha 
sido praticado pela autoridade “B”, durante as férias da au-
toridade “A” que é titular da atribuição legal exclusiva. Quanto 
ao assunto, assinale a afirmativa correta. 
A) A autoridade “B” pode praticar o ato administrativo porque 

o titular da atribuição estava de férias.  
B) O referido ato administrativo possui vício de sujeito e não 

poderá ser convalidado pela autoridade “A”. 
C) O referido ato administrativo se classifica como ato com-

plexo, já que foi praticado por outro agente público. 
D) Um dos atributos do ato administrativo é a presunção de 

veracidade; por isso, o ato não pode ser questionado. 
E) Um dos atributos do ato administrativo é a autoexecu-

toriedade, o que permite sua prática pela autoridade “B”. 
 

Questão 32 
Em relação às espécies de atos administrativos – norma-
tivo; ordinatório; negocial; enunciativo; e, punitivo, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Algum ato enunciativo é punitivo. 
B) Nenhum ato administrativo punitivo é negocial. 
C) Todo ato administrativo ordinatório é normativo. 
D) Todo ato administrativo enunciativo é ordinatório. 
E) Nenhum ato administrativo negocial é enunciativo. 
 

Questão 33 
Sobre os poderes administrativos, assinale a afirmativa correta. 
A) Um ato administrativo pode decorrer do uso de mais de 

um poder. 
B) O poder disciplinar justifica a interdição de uma escola por 

condições insalubres. 
C) O poder de polícia justifica a demissão de um agente militar 

por abandono de cargo.  
D) Um ato administrativo pode decorrer simultaneamente do 

poder hierárquico e do poder de polícia. 
E) Poder disciplinar e poder de polícia podem ser utilizados 

na prática de um mesmo ato administrativo. 
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CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – 
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Questão 34 
Conforme previsto na doutrina clássica do Direito Adminis-
trativo, assinale a alternativa que apresenta poderes e de-
veres do administrador público (tema distinto de poderes 
administrativos). 
A) Dever de eficiência; dever de razoabilidade; dever de punir; 

e, poder-dever vinculado. 
B) Poder-dever de agir; dever de probidade; dever de prestar 

contas; e, dever de eficiência. 
C) Poder-dever de polícia; dever normativo; dever de trans-

parência; e, dever hierárquico.   
D) Dever de moralidade; dever de eficácia; dever de legali-

dade; e, poder-dever de improbidade. 
E) Dever de impessoalidade; dever de transparência; dever 

de tributar; e, poder-dever normativo. 
 

Questão 35 
Considerando os princípios expressamente previstos na Lei 
nº 8.666/1993 e os atualmente previstos na Lei nº 14.133/2021, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Na Lei nº 8.666/1993, o princípio do planejamento é ex-

presso. 
B) Na Lei nº 8.666/1993, o princípio da segregação de fun-

ções é expresso. 
C) O princípio da razoabilidade está expressamente previsto 

em ambas as normas. 
D) O princípio do julgamento objetivo está expressamente 

previsto em ambas as normas. 
E) Na Lei nº 14.133/2021, foi suprimido o princípio do desen-

volvimento nacional sustentável.  
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Questão 36 
No bairro onde reside, Rodolfo é amplamente conhecido pelo 
envolvimento na prática de tráfico ilícito de cocaína. Ciente 
dessa situação, mas sem elementos mínimos para instaurar 
uma investigação formal, o delegado Fábio inicia uma inter-
ceptação telefônica clandestina de Rodolfo. Durante a diligên-
cia, ocorrem diálogos que comprovam o envolvimento de Ro-
dolfo com o tráfico ilícito de drogas e sua participação em uma 
grande organização criminosa do país. Fábio, então, decide 
instaurar um procedimento investigativo formal, onde faz jun-
tada da interceptação, a fim de que seja utilizada como prova 
em uma futura ação penal contra Rodolfo. Nos termos da Cons-
tituição Federal de 1988, é correto afirmar que a interceptação 
realizada por Fábio 
A) é válida e poderá servir como prova em uma ação penal.                                                                                               
B) poderá ser convalidada posteriormente pelo juiz compe-

tente. 
C) é válida apenas como indício de crime e poderá ser valo-

rada no âmbito do processo penal.  
D) é invalidada e não poderá servir como prova em uma ação 

penal, pois foi obtida por meio ilícito. 
E) é inválida, pois nosso ordenamento jurídico não permite, em 

qualquer hipótese, a violabilidade das comunicações te-
lefônicas. 

Questão 37 
Sobre a composição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O CNJ compõe-se de quinze membros com mandato de 

dois anos, vedada a recondução.                                                                                               
B) Dentre os membros do CNJ, o Ministro do STJ exercerá a 

função de Ministro Corregedor.  
C) Dentre os membros do CNJ, o Presidente do STF exercerá 

a função de Presidente do Conselho. 
D) Para compor o CNJ será escolhido um membro do Minis-

tério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da 
República. 

E) Para compor o CNJ será escolhido um membro do Minis-
tério Público estadual, indicado pelo Procurador-Geral da 
República dentre os nomes indicados pelo órgão compe-
tente de cada instituição estadual. 

 

Questão 38 
O Poder Executivo Federal é exercido pelo Presidente da Repú-
blica, eleito para um mandato de quatro anos, com possibili-
dade de uma recondução. O Presidente atua no âmbito in-
terno como Chefe de Governo da União e, no âmbito inter-
nacional, ele representa a República Federativa do Brasil, como 
Chefe de Estado. NÃO corresponde a uma atribuição constitu-
cional do Presidente da República:  
A) Promulgar as emendas à Constituição. 
B) Decretar e executar a intervenção federal.  
C) Nomear e exonerar os Ministros de Estado. 
D) Decretar estado de defesa e estado de sítio.                                                                                                
E) Prover e extinguir os cargos públicos federais.  
 

Questão 39 
Nos termos da Constituição Federal, em caso de iminente pe-
rigo público, a autoridade competente poderá usar de proprie-
dade particular. Trata-se do instituto da requisição administra-
tiva, que 
A) gera direito à indenização posterior, se houver dano.  
B) em uma situação de emergência, não gera direito à inde-

nização. 
C) gera direito à indenização posterior, independente de com-

provação de dano. 
D) gera direito à indenização posterior, se comprovada má-

-fé do poder público.  
E) gera direito à indenização antecipada, independente de 

comprovação de dano.                                                                                          
 

Questão 40 
O estado da Bahia possui diversos rios, a exemplo do Subaré, 
que corta os municípios de Feira de Santana, São Gonçalo dos 
Campos e Santo Amaro. De acordo com a Constituição Fede-
ral, dentre os bens dos Estados, estão: 
A) Os potenciais de energia hidráulica.  
B) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
C) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
D) As terras devolutas não compreendidas entre as da União.                                                                                               
E) Os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terre-

nos que banhem mais de um estado. 
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Questão 41 
Em 05/11/2022, na cidade de Alegre, Carlos, com intenção de 
matar, efetuou disparos de arma de fogo cinco vezes contra 
seu desafeto, Rodrigo. Em decorrência das lesões sofridas, Ro-
drigo faleceu. Passados os trâmites processuais, Carlos será 
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca 
onde ocorreu o homicídio. A Constituição Federal de 1988 re-
conhece a instituição do júri, com a organização que lhe der a 
lei, sendo assegurados, EXCETO: 
A) O sigilo das votações. 
B) A plenitude de defesa.                                                                                                
C) A soberania dos veredictos.  
D) A obrigatoriedade do serviço do júri. 
E) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida. 
 

Questão 42 
Um grupo de civis, inconformados com o resultado das elei-
ções presidenciais, decide se armar e apoiar um golpe de Es-
tado. Dentre as reivindicações do grupo, está a intervenção 
militar, o fechamento do Congresso Nacional e a aplicação de 
atos restritivos da liberdade de locomoção. A Constituição Fe-
deral considera a ação de grupos armados, civis ou militares 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, como 
crime 
A) afiançável e prescritível.  
B) inafiançável e prescritível.                                                                                                
C) inafiançável e imprescritível. 
D) político e insuscetível de graça ou anistia. 
E) inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  
 

Questão 43 
Determinado cidadão adota a cidadania norte-americana, 
a fim de agilizar o processo de obtenção do visto de resi-
dente para sua filha, evitando que a infante ficasse sujeita 
a enormes filas do Departamento de Estado que poderiam 
postergar o encontro de todos os familiares para além de 
uma década. Ele defende a reunificação da família como 
um direito assegurado pela Constituição. Entretanto, o Mi-
nistro da Justiça edita Portaria cassando a nacionalidade 
brasileira do cidadão, já que este adotara a estadunidense. 
A Portaria em questão deve 
A) ser julgada nula, já que o Estado não tem direito de cassar 

uma cidadania. 
B) ser revogada, já que contradiz norma constitucional de 

proteção à família.                                                                                               
C) ser anulada, uma vez que a opção por cidadania estrangeira 

acarreta dupla nacionalidade. 
D) ser mantida, uma vez que a opção por nova cidadania acar-

reta a perda da nacionalidade brasileira. 
E) ser mantida, pois caberia ao Estado brasileiro o direito 

potestativo de definir quem se qualificaria como cidadão. 
 
 
 

 

Questão 44 
“Instrumento que o Presidente da República pode utilizar, 
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Na-
cional, para preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 
É instituído através de decreto, que deverá indicar a sua dura-
ção, as áreas a serem abrangidas e as respectivas medidas co-
ercitivas.” O trecho disposto está tratando de: 
A) Estado de sítio. 
B) Estado de defesa.    
C) Intervenção federal. 
D) Intervenção nacional. 
E) Estado de força maior. 
 
Questão 45 
Assim dispõe o artigo 5º XXXIV “b” da Constituição Federal:  
XXIV – são a todos assegurados, independentemente do pa-
gamento de taxas: 
.... 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa 
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
 

A norma suprarreferida classifica-se como:  
A) Direito eventual, de eficácia limitada e aplicabilidade me-

diata. 
B) Garantia fundamental, de eficácia contida e aplicabilidade 

imediata. 
C) Garantia fundamental, de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata. 
D) Regra programática, sujeita a limitações pelo legislador 

infraconstitucional. 
E) Direito fundamental, condicionado à comprovação das si-

tuações que indica.                                                                                              
 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DA BAHIA 
 
Questão 46  
O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia 
(Lei Estadual nº 6.677/1994) assinala que os cargos de provi-
mento permanente da administração pública estadual, das 
autarquias e das fundações públicas serão organizados em 
grupos ocupacionais, integrados por categorias funcionais iden-
tificadas em razão do nível de escolaridade e habilidade exigi-
dos para o exercício das atribuições previstas em lei. Segundo o 
referido Estatuto, o conceito técnico-legal de “quadro” é defi-
nido como: 
A) O agrupamento de cargos classificados segundo o grau de 

conhecimentos ou de habilidades exigidos. 
B) O conjunto de cargos ordenados segundo os diversos gru-

pos ocupacionais e categorias funcionais correspondentes. 
C) O agrupamento de cargos identificados pela especifici-

dade, peculiaridade e similaridade da natureza da ativi-
dade.  

D) A linha estabelecida para evolução em cargo de igual no-
menclatura e na mesma categoria funcional, de acordo com 
o merecimento e antiguidade do servidor. 

E) O conjunto de cargos de provimento permanente e de pro-
vimento temporário, integrantes dos órgãos dos Poderes do 
Estado, das autarquias e das fundações públicas. 
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Questão 47  
Considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público 
encontra seus contornos no Art. 130-A da Constituição (inse-
rido pela Emenda Constitucional nº 45/2004), com o fim precí-
puo de realizar o controle da atuação administrativa e finan-
ceira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres fun-
cionais dos seus membros, assinale a afirmativa correta. 
A) O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 

quinze membros com mandato de dois anos, admitida uma 
recondução. 

B) O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil oficiará junto ao Conselho Nacional do Mi-
nistério Público. 

C) O Conselho escolherá, em votação aberta, um Corregedor 
nacional, dentre os membros do Ministério Público que o 
integram, admitida uma recondução. 

D) Entre seus membros, o Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico contará com quatro juízes, dois indicados pelo Supremo 
Tribunal Federal e outros dois pelo Superior Tribunal de Justiça. 

E) Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público rever, 
de ofício ou mediante provocação, os processos disciplina-
res de membros do Ministério Público da União ou dos Esta-
dos julgados há menos de dois anos. 

 

Questão 48  
O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou, em repercus-
são geral, a tese de que o “Ministério Público dispõe de com-
petência para promover, por autoridade própria, e por prazo 
razoável, investigações de natureza penal, desde que respei-
tados os direitos e garantias que assistem a qualquer indici-
ado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado”.  

(RE 593727, Repercussão Geral, Relator: Min. CÉZAR PELUSO, Relator 
para Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgamento em: 14/5/2015. 

Publicação em: 08/09/2015.) 
 

Sobre a instauração e a tramitação do procedimento inves-
tigatório criminal a cargo do Ministério Público, é correto 
afirmar que: 
A) Sempre deverá ser feita a transcrição dos depoimentos 

colhidos na fase investigatória. 
B) O procedimento investigatório criminal não poderá ser ins-

taurado de ofício por membro do Ministério Público. 
C) O membro do Ministério Público velará pela segurança de ví-

timas e testemunhas que sofrerem ameaça ou que, de modo 
concreto, estejam suscetíveis a sofrer intimidação por parte 
de acusados, de parentes deste ou pessoas a seu mando, 
podendo, inclusive, requisitar proteção policial em seu favor. 

D) Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público po-
derá propor ao investigado acordo de não persecução penal 
quando, cominada pena mínima inferior a cinco anos ou o 
crime não for cometido com violência ou grave ameaça a 
pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstan-
ciadamente a sua prática, mediante o preenchimento de 
certas condições. 

E) O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribui-
ções criminais, deverá dar andamento, no prazo de trinta dias 
a contar de seu recebimento, às representações, requerimen-
tos, petições e peças de informação que lhe sejam encami-
nhadas, podendo este prazo ser prorrogado, fundamentada-
mente, por até sessenta dias, nos casos em que sejam ne-
cessárias diligências preliminares. 

Questão 49  
O impedimento deriva de uma situação objetiva e gera pre-
sunção absoluta de parcialidade. Uma vez configurada uma das 
hipóteses de impedimento, não há possibilidade de refutação 
pelo próprio impedido ou pela autoridade a quem se destina a 
alegação, ficando o integrante da comissão proibido de atuar 
no processo. Consoante à Lei Estadual nº 12.209/2011 (que 
regula o processo administrativo no âmbito da administração 
direta e das entidades da administração indireta, regidas pelo 
regime de direito público, do Estado da Bahia), NÃO configura 
hipótese de impedimento para atuação em processo adminis-
trativo o servidor ou autoridade que 
A) seja cônjuge, companheiro ou parente e afins até terceiro 

grau do postulante ou do notificado. 
B) esteja litigando judicial ou administrativamente com o postu-

lante ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente e afins 
até o terceiro grau. 

C) tenha cônjuge, companheiro ou parente e afins até terceiro 
grau figurando como advogado, defensor dativo ou repre-
sentante legal do postulante ou do notificado.  

D) tenha conduzido expediente de apuração prévia, integrado 
comissão ou órgão deliberativo responsável pela análise dos 
atos que fundamentaram a instauração do processo adminis-
trativo. 

E) tenha participado ou venha a participar como perito, teste-
munha, pregoeiro, representante ou auditor, ou se tais situa-
ções ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente 
e afins até o terceiro grau. 

 

Questão 50  
A Ouvidoria do Ministério Público do Estado da Bahia é um 
órgão auxiliar do Ministério Público, criado com o objetivo de 
contribuir para elevar continuamente os padrões de transpa-
rência, presteza e segurança das atividades dos membros ou 
órgãos e serviços auxiliares da Instituição. Na forma da Lei Com-
plementar Estadual nº 24/2006, assinale a afirmativa INCOR-
RETA. 
A) O acesso à Ouvidoria poderá ser realizado mediante ligação 

telefônica, que será reduzida a termo pela Ouvidoria.  
B) A Ouvidoria não dispõe de poderes correicionais nem substi-

tui as atribuições da Corregedoria-Geral do Ministério Pú-
blico. 

C) O cargo de Ouvidor do Ministério Público do Estado da Bahia 
será exercido por Procurador de Justiça em atividade, eleito 
pelo Colégio de Procuradores de Justiça e nomeado pelo 
Procurador-Geral de Justiça, para mandato de dois anos, 
sendo vedada a recondução. 

D) O Ouvidor poderá ser destituído do cargo mediante repre-
sentação fundamentada de cidadão, entidade representa-
tiva, autoridade ou membro do Ministério Público, nos casos 
de abuso de poder, conduta incompatível, grave omissão nos 
deveres do cargo ou em caso de condenação penal transi-
tada em julgado. 

E) Compete à Ouvidoria representar, à vista de graves indícios 
de ocorrência dos fatos noticiados, diretamente ao Con-
selho Nacional do Ministério Público, nas hipóteses de sua 
competência, ou, conforme o caso, aos órgãos da adminis-
tração superior do Ministério Público, para adoção das pro-
vidências cabíveis. 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Questão 51 
A necessidade de orçar é tão antiga quanto a humanidade. Os homens das cavernas precisavam prever a necessidade de comida 
para os longos invernos; com isso, desenvolveram práticas arcaicas de orçamento. No Brasil, o orçamento passou a ser foco de 
estudos a partir de 1940, mas nem mesmo na década seguinte ele foi muito utilizado pelas empresas. Relacione adequadamente os 
tipos de orçamento aos respectivos conceitos. 
1. Orçamento empresarial. 
2. Orçamento contínuo. 
3. Orçamento base-zero. 
4. Orçamento flexível. 
5. Orçamento por atividades. 
6. Orçamento perpétuo. 
(     ) Projeção dos recursos da estaca zero com justificativa para todos os novos gastos.  
(     ) Projeção dos recursos baseada nos objetivos e no controle por meio do acompanhamento dos dados contábeis.    
(     ) Projeção dos recursos fundamentada nas relações de causa e efeito entre os processos correntes.    
(     ) Renovação do período concluído e acréscimo do mesmo período no futuro.    
(     ) Projeção dos recursos nas atividades por meio de direcionadores.    
(     ) Projeção dos recursos para vários níveis de atividade.    
A sequência está correta em  
A) 3, 1, 6, 2, 5, 4. 
B) 2, 5, 1, 3, 4, 6. 
C) 4, 1, 5, 2, 6, 3. 
D) 1, 5, 3, 6, 4, 2. 
E)  6, 5, 3, 4, 2, 1. 
 

Questão 52 
Considerando que o controle é um conceito que pode ser aplicado a diferentes níveis organizacionais. Analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O controle estratégico procura monitorar o desempenho da organização como um todo, bem como acompanhar as 

tendências do ambiente externo, fazendo os ajustes necessários na estratégia da organização para que ela alcance sua 
missão e visão corporativa. 

II. Por meio do controle estratégico, a empresa busca avaliar o desempenho global da organização medido por indicadores como 
eficiência, produtividade, rentabilidade, competitividade, inovação satisfação dos clientes, acionistas, imagem etc. 

III. O controle tático busca acompanhar as tendências ambientais e analisar a adequação da missão, da visão e de estratégias 
e objetivos ao ambiente organizacional. 

IV. O controle operacional utiliza mecanismos de controle ainda mais específicos, focalizando atividades operacionais na maioria 
das vezes, de produção ou de acompanhamento. 

V. Os mecanismos de controle de nível tático possibilitam que os gerentes tomem decisões específicas, visando resolver 
problemas em suas áreas de atuação.  

VI. Cronogramas, diagramas do tipo Pert, planilhas e orçamentos são tipos de instrumento utilizados no controle tático.  
Está correto o que afirma apenas em  
A) II, III e V. 
B) III, IV e VI. 
C) IV, V e VI. 
D) I, II, IV e V. 
E) II, III, IV e VI. 
 

Questão 53 
A Lei de Murphy é uma máxima bem-humorada que diz, de maneira séria, que os gerentes devem controlar continuamente, ou 
seja, verificar se as atividades e os processos da empresa estão acontecendo conforme planejado. De acordo com tal normativa, 
tudo o que tiver errado vai dar errado. Ela lembra os gerentes de estarem sempre alertas para possíveis problemas, porque mesmo 
que o sistema administrativo aparente estar funcionando bem, ele pode estar se desmatelando por baixo da superfície. Podemos 
afirmar que o processo de controle é apresentado em ordem nas seguintes etapas: 
A) Avaliação financeira; medição do desempenho; e, tomada de ações corretivas. 
B) Medição do desempenho; definição de investimentos; e, tomada de ações corretivas. 
C) Tomada de ações corretivas; análise dos resultados e comparação entre o desempenho medido; e, padrões. 
D) Medição do desempenho; comparação entre o desempenho medido e os padrões; e, tomada de ações corretivas. 
E) Comparação entre o desempenho medido e os padrões; definição de investimentos; e, análise dos resultados. 
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Questão 54 
A necessidade de projeções de demanda é comum no pro-
cesso de planejamento e controle. Quando a incerteza da va-
riável é tão alta que as técnicas mais comuns de previsão e 
suas utilizações no planejamento da cadeia de suprimentos 
levam a resultados insatisfatórios, surge a necessidade de 
outras modalidades de previsões. Considerando que a previ-
são colaborativa é uma abordagem contemporânea da previ-
são de demanda, analise as afirmativas a seguir. 
I. É desnecessário ter alguém liderando o processo e providen-

ciando a indispensável comunicação e o cronograma das reu-
niões do grupo. 

II. Os tipos de informação necessários à previsão e ao processo 
de sua coleta devem ser logo identificados, inclusive o mo-
mento, as quantidades e as pessoas responsáveis. 

III. Métodos para o processamento da informação de múlti-
plas fontes, tipos e formatos devem ser criados, bem como 
os pesos a serem usados para combinar e equilibrar previ-
sões dos múltiplos participantes. 

IV. Há a necessidade de métodos para traduzir a previsão final 
na forma necessária para cada participante, tais como ven-
das, embarques e SKUs (unidades de manutenção de esto-
ques) no total e por conta de cliente, território de serviço etc. 

V. Deve estar sempre à disposição um processo para revisar e 
atualizar a previsão com base em tempo real. 

VI. É preciso estabelecer métricas para avaliar a previsão e de-
terminar se a previsão colaborativa é realmente um aperfei-
çoamento com relação aos métodos tradicionais. 

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

Questão 55 
Provavelmente, o modelo de motivação mais difundido seja o 
estudo de Abraham H. Maslow. De acordo com Maslow, apenas 
as necessidades não satisfeitas são fontes de motivação. Consi-
derando que ele afirmava que existem cinco sistemas responsá-
veis por grande parte de nosso comportamento, relacione ade-
quadamente as colunas a seguir. 
1. Fisiológica. 
2. Segurança. 
3. Social. 
4. Estima. 
5. Autorrealização. 
(     ) Amizade dos colegas. 
(     ) Condições seguras de trabalho. 
(     ) Participação nas decisões. 
(     ) Conforto físico. 
(     ) Promoções. 
(     ) Orgulho e reconhecimento. 
(     ) Estabilidade no emprego. 
(     ) Interação com clientes. 
(     ) Horário de trabalho razoável. 
(     ) Intervalos de descanso. 
(     ) Remuneração e benefícios. 
(     ) Trabalho criativo e desafiante. 

A sequência está correta em  
A) 3, 2, 5, 1, 4, 4, 2, 3, 1, 1, 2, 5. 
B) 4, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1. 
C) 3, 2, 1, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 5. 
D) 4, 4, 1, 2, 4, 5, 3, 3, 2, 1, 5, 4. 
E) 1, 1, 1, 3, 3, 5, 2, 3, 2, 4, 4, 4. 
 

Questão 56 
Quanto à elaboração da proposta orçamentária da admi-
nistração pública, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As estimativas de receitas inseridas, a qualquer tempo, no 

projeto de Lei Orçamentária Anual, poderão, ao longo do 
exercício, serem revistas, mesmo que tenham sido apro-
vadas previamente. 

B) Serve de motivação para se proceder alteração nas estima-
tivas de receitas, o caso de se tratar de uma receita nova, 
que não possui histórico de arrecadação e haja dificuldade 
na construção de modelagem. 

C) Os órgãos setoriais e as unidades orçamentárias respon-
sáveis por arrecadar recursos públicos não podem parti-
cipar do processo de elaboração das reestimativas de arre-
cadação das receitas extraorçamentárias. 

D) No caso de receitas atípicas de difícil previsibilidade, bem como 
na ocorrência de alterações nas alíquotas de tributos, é justi-
ficável a necessidade de alteração nas projeções dos valores 
estimados das receitas a serem arrecadadas. 

E) Sob a ótica da Receita Orçamentária, são irrelevantes quais-
quer justificativas que apresentem como argumentação 
a necessidade do gasto, visto que os argumentos apresenta-
dos devem ser pautados no comportamento esperado para 
a receita orçamentária e não na necessidade do gasto. 

 

Questão 57 
Sobre conceitos e classificação das receitas públicas, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Doutrinariamente, as Receitas Públicas podem ser classifica-

das em Originárias e Derivadas. Compreender essa classifica-
ção é de extrema importância, pois é a classificação oficial e 
obrigatória da receita pelo Poder Público. 

II. É possível que parte dos ingressos de recursos em contas 
do Ministério Público Estadual sejam de caráter tempo-
rário. Esses ingressos não necessitam de autorização le-
gislativa para serem devolvidos, não integram a Lei Orça-
mentária Anual e, geralmente, não têm reflexos no Patri-
mônio Líquido da Entidade. 

III. É facultado ao Ministério Público Estadual, quando da classi-
ficação de sua receita orçamentária, efetuar desdobramen-
tos visando atender suas peculiaridades. 

IV. Em que pese a autonomia do Ministério Público Estadual e 
as especificidades de suas atribuições, a classificação de suas 
receitas orçamentárias, por natureza, devem identificar a 
origem do recurso tendo em vista o acontecimento real que 
ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos. 

Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) III. 
C) I e II. 
D) II e III. 
E) III e IV. 
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Questão 58 
Sobre estruturas organizacionais, suas naturezas, finalida-
des e critérios de departamentalização, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O Ministério Público Estadual é uma organização e, como 

tal, deve ser entendido como um conjunto de pessoas e 
atividades integradas para alcançar um objetivo e/ou pro-
pósito específico. Para funcionar, ele precisa de um apa-
rato vertical – a hierarquia – e de um aparato horizontal – 
as divisões ou departamentos. 

(     ) Para incrementar criatividade e inovação em busca da 
redução de seus ciclos operacionais e melhoria da qua-
lidade no atendimento ao cidadão, o Ministério Público 
Estadual, assim como qualquer outra instituição públi-
ca, pode modificar, legalmente, sua estrutura, utilizan-
do-se de redes internas de equipes. 

(     ) O gestor público precisa saber implementar mudanças 
e promover cooperação entre os servidores e demais 
colaboradores para flexibilizar e agilizar sua organiza-
ção, gerar produtos e/ou serviços inovadores e garantir 
o desempenho futuro. 

(     ) Ao se defrontar com ambientes externos, as organiza-
ções vão se segmentando em unidades. Cada um desses 
segmentos trabalha com um segmento do universo exte-
rior à organização. Essa divisão do trabalho entre os sub-
sistemas leva à diferenciação. 

A sequência está correta em  
A) V, V, V, V. 
B) V, F, F, V. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, F, F. 
E) V, F, V, F. 
 

Questão 59 
Sobre as diretrizes para elaboração da proposta orçamen-
tária, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento 

de longo prazo da administração pública. Ele estabelece 
os objetivos e as metas em âmbito federal, estadual, dis-
trital e municipal de forma consolidada. 

B) No Orçamento Público, o conjunto dos produtos de deter-
minadas ações viabilizará a execução do objetivo e o cum-
primento da meta geral estabelecida para um programa fi-
nalístico, mensurada por um indicador de resultado. 

C) Durante o processo de revisão do cadastro de ações na Lei 
Orçamentária Anual, é preciso ajustar as ações com possí-
veis inconsistências metodológicas entre os elementos do 
PPA: diretrizes; programas finalísticos; objetivos; e, metas. 

D) Quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
deve estar claro que, no caso dos programas finalísticos, en-
trega ou produto da ação, como resultado, deve visar a con-
cretização/realização do objetivo pretendido no programa. 

E) Na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), o ente pú-
blico deve observar a consistência entre a ação e os demais 
elementos do Plano Plurianual, pois a ação deve contribuir 
para atingir o objetivo do programa ao qual está vinculada e 
expressar claramente o resultado esperado da operação go-
vernamental, ou seja, informar para que as despesas estão 
sendo realizadas. 

Questão 60 
Sobre a execução orçamentária e financeira, assinale a afir-
mativa INCORRETA. 
A) Na etapa de execução da despesa pública, existe a fase 

“em Liquidação”, que tem por objetivo efetuar o registro 
contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do 
fato gerador, não do empenho. 

B) O passivo financeiro de uma entidade pública deve ser cal-
culado a partir das contas de créditos empenhados e já liqui-
dados e contas do passivo, cujos fatos geradores já ocorre-
ram, sempre precedidos de autorizações orçamentárias para 
serem realizadas. 

C) Ao se iniciar o processo de execução da despesa orçamentá-
ria, tendo ciência da ocorrência do fato gerador, a conta Cré-
dito Empenhado a Liquidar deve ser debitada em contrapar-
tida da conta Crédito Empenhado em Liquidação no montante 
correspondente à obrigação já existente no passivo. 

D) Descentralizações de créditos orçamentários não se con-
fundem com transferências e transposições, pois não mo-
dificam a programação ou o valor de suas dotações orça-
mentárias e não alteram a unidade orçamentária deten-
tora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentá-
ria ou em créditos adicionais. 

E) Para que diferentes unidades administrativas possam exe-
cutar a despesa orçamentária, faz-se necessária a movimen-
tação de parte do orçamento, sendo obrigatória a manuten-
ção das classificações institucional; funcional; programática; 
e, econômica. Essa movimentação orçamentária parcial se 
denomina Descentralização de Créditos Orçamentários. 
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REDAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

➢ A redação é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de texto dissertativo-argumentativo. Será avaliada na escala 
de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

➢ A redação deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, fabricada em material transparente, e a resposta definitiva deverá ser, obrigatoriamente, transcrita para a Folha 
de Texto Definitivo. 

➢ A redação terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. Será deduzido 0,2 ponto para cada 
linha completa não escrita, considerando o mínimo de linhas exigido. 

➢ 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 redação em casos de fuga ao tema; de não haver texto; de erro de preenchimento 
ou de identificação em local indevido; for escrita a lápis; em parte ou em sua totalidade; estiver em branco; e/ou 
apresentar letra ilegível.  

➢ A redação será corrigida segundo os critérios a seguir: 
 

PARTE 1 – ESTRUTURA TEXTUAL GLOBAL 
(A) ABORDAGEM DO TEMA 8 pontos 
Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes, dentro do perfil esperado, assim 
como a boa seleção desses argumentos. 
(B) PROGRESSÃO TEXTUAL  7 pontos 
Considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto 
por ele redigido, assim como a distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes. 
PONTUAÇÃO MÁXIMA – PARTE 1  15 pontos 
 

PARTE 2 – CORREÇÃO GRAMATICAL 
A correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista 
comunicativo, ou seja, de sua adequação à situação comunicativa. 
 PONTUAÇÃO DEDUÇÃO POR CADA ERRO 
(A) SELEÇÃO VOCABULAR 2 pontos 0,2 ponto 
Considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por 
específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade. 
(B) NORMA CULTA 3 pontos 0,3 ponto 
Considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. 
PONTUAÇÃO MÁXIMA – PARTE 2 5 pontos 

 

 
 
 

Texto I 
 

Pesquisadores descobrem rochas de plástico no arquipélago  
quase inabitado mais distante do litoral brasileiro 

 

Cientistas e pesquisadores identificaram rochas que estão sendo formadas por plástico na Ilha da Trindade, um paraíso 
quase inabitado que fica a 1.140 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. Esta é a ilha brasileira mais distante do continente. 

O acesso à ilha é controlado e restringido pela Marinha, o que mostra que a ação do homem começou a influenciar 
processos que antes eram considerados essencialmente naturais, como a formação de rochas. 

Os impactos para o meio ambiente podem ser graves, ameaçando, por exemplo, espécies de tartarugas e aves que se 
alimentam no local, e também espalhando o material para outras regiões. [...] 

“A ilha reflete o que chega nela, e o que está no mar como um todo. Quanto sociedade, mostra que é preciso fazer alguma 
coisa para ter o descarte correto desses materiais. É muito triste você encontrar em um paraíso esse tipo de coisa. É chocante 
de certa forma”, contou a pesquisadora. 

*A pesquisa foi feita pela doutoranda do programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Fernanda Avelar. 

(Por Viviane Lopes, G1 ES — Vitória 09/02/2023 Disponível em: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2023/02/09/pesquisadores-
descobrem-rochas-de-plastico-no-arquipelago-quase-inabitado-mais-distante-do-litoral-brasileiro.ghtml. Adaptado.) 
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Texto II 
 

 
 (Disponível em: https://www.mpba.mp.br/ Acesso: 2023.) 

 
Texto III 
 

 A Constituição Federal, em seu Art. 225, dispõe: 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”. 

(Disponível em: https://www.conjur.com.br/2006-jan-04/importancia_meio_ambiente_qualidade_vida. Por Carmen Patrícia Coelho Nogueira. Fragmento.) 

 
Texto IV 

 

 
 

Com base nos textos motivadores, produza um texto dissertativo-argumentativo tendo como tema: 
 

“O dever de proteger o meio ambiente em face aos direitos a ele relacionados, uma demanda real e urgente”. 
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REDAÇÃO 
 

01  

02  
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06  

07  

08  

09  

10 

 

11  

12 

 

13 

 

14   

15   

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 

 

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. 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, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 
legislação, assim como o uso de controle de alarme de carro, relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou 
borracha ou objeto similar, carteira com documentos e valores em dinheiro, aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smartphone, 
telefone celular, agenda eletrônica, aparelho mp3 player, notebook, tablet, palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas objetivas e de redação, 
os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, 
poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do 
descrito. 

4. O caderno de provas consta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) Prova Discursiva, na forma de desenvolvimento 
de uma redação do tipo dissertativo-argumentativo sobre tema da atualidade. 

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, se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) 
e na Folha de Texto Definitivo (Redação) estão corretos, bem como se seu tipo/cor de prova corresponde ao registrado em seu 
cartão de respostas. 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 4h30min (quatro horas e trinta minutos). Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para a Folha de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (Redação). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação a Folha de Respostas 
(Gabarito) e a Folha de Texto Definitivo (Redação) devidamente assinadas em local específico. 

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

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas objetivas e de redação levando o caderno de 
provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá 
se retirar do local de realização das provas somente decorridas 2h30min (duas horas e trinta minutos) do início de realização das 
provas; contudo, não poderá levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, sendo liberados somente após os três terem entregado 
o material utilizado e terem seus nomes registrados na ata, além de estabelecidas suas respectivas assinaturas. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas e de redação disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




