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1. Você receberáá do fiscal de saala os materiaiss descritos a segguir:
a) uma folha de respostas destinada
d
à marcação das resp
postas
das questõ
ões objetivas;
b) este caderno de pro
ova contendo setenta queestões
m cinco altern
nativas de resp
postas
objetivas, cada qual com
(A, B, C, D e E).
e
completo, sem repetiçãão de
2. Verifique se seu caderno está
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente o
fiscal de sala para
p
que sejam tomadas as deevidas providências.
o
são identificadas
i
pelo número situado
3. As questões objetivas
acima do seu enunciado.
e
f
de respostas, você deve::
4. Ao receber a folha
a) conferir seus
s
dados pessoais, em especial
e
seu nome,
n
número de
d inscrição e o número do documentto de
identidadee;
b) ler atentaamente as in
nstruções paraa a marcação
o das
respostas das questões objetivas;
o
n folha de respostas o campo relatiivo à
c) marcar na
confirmação do tipo/cor de prova, confforme o cadern
no que
você receb
beu;
d) assinar seeu nome, apen
nas nos espaços reservados,, com
caneta esfferográfica tran
nsparente de co
or azul ou pretaa.
mitido:
5. Durante a apliicação da provaa não será perm
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem
m a devida auto
orização do fisccal de
sala;
c) portar ap
parelhos eletrô
ônicos, tais co
omo bipe, telefone
celular, aggenda eletrôniica, notebook, palmtop, receeptor,
gravador, máquina de caalcular, máquin
na fotográfica digital,
d
d alarme de carro etc., bem como relóggio de
controle de
qualquer espécie, óculoss escuros ou quaisquer
q
acessórios
o chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
a
de chapelaaria, tais como
lápis, lapisseira (grafite), corretor
c
líquido
o e/ou borrach
ha. Tal
infração poderá acarretar a elimin
nação sumária do
candidato.

esponsabilidadee do
6. O preenchimentto das respostaas, de inteira re
candidato, deveerá ser feito co
om caneta esfe
erográfica de tinta
t
in
ndelével de cor preta ou azu
ul. Não será pe
ermitida a trocaa da
fo
olha de resposttas por erro do candidato.
7. O tempo disp
ponível para a realização da prova é de
quatro
q
horas, jáá incluído o tem
mpo para a marcação da folhaa de
re
espostas.
8. Reserve
R
tempo
o suficiente p
para o preencchimento de suas
s
re
espostas. Parra fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas
a
as marcações realizaadas na folha de
espostas, não sendo
s
permitido anotar inform
mações relativaas às
re
suas respostas em
e qualquer ou
utro meio que não seja o pró
óprio
caderno de provvas.
9. Somente
S
após decorridas
d
duaas horas do iníício da prova você
v
poderá
p
retirar-se da sala dee prova, contudo sem levaar o
caderno de provvas.
10. Somente
S
no deccorrer dos últim
mos sessenta minutos
m
do perííodo
da
d prova você poderá
p
retirar-se da sala levaando o caderno
o de
provas.
p
11. A FGV realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss nas
fo
olhas de resposstas.
12. Ao
A terminar a prova,
p
entreguee a folha de resspostas ao fiscaal da
sala e deixe o lo
ocal de prova. Caso você se negue
n
a entreggar a
fo
olha de resposttas, será eliminado do concursso.
13. Os
O candidatos poderão
p
ser su
ubmetidos a sisstema de deteccção
de
d metais quando do ingresso
o e da saída de sanitários duraante
a realização dass provas. Ao sair da sala, ao té
érmino da provva, o
candidato não poderá
p
usar o saanitário.
14. Os
O gabaritos preliminares das provas objetivas seerão
divulgados
d
no dia 04/02/2
2013, no end
dereço eletrônico
http://www.fgv
h
.br/fgvprojetoss/concursos/mp
pms12.
15. O prazo para interposição d
de recursos co
ontra os gabarritos
preliminares
p
seerá das 0h00m
min do dia 05
5/02/2013 atéé às
23h59min
2
do dia 06/02/2013
3, observado o horário oficial, no
endereço
e
http:///www.fgv.br/ffgvprojetos/con
ncursos/ mpms12,
por
p meio do Sisttema Eletrônico
o de Interposiçãão de Recurso.
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A Nova Praga
Não é preciso ter assistido nem à primeira aula de
Latim – no tempo em que existia em nossas escolas essa
disciplina, cuja ausência foi um desastre para o
aprendizado da Língua Portuguesa – para saber que o
étimo de nosso substantivo areia é o latim "arena". E, se
qualquer pessoa sabe disso até por um instinto primário, é
curioso, para usar um termo educado, como nossos
locutores e comentaristas de futebol, debruçados sobre
um gramado verde-verdinho, chamam-no de "arena",
numa impropriedade gritante.
Nero dava boas gargalhadas, num comportamento que
já trazia latente a sua loucura final, quando via os cristãos
lutando contra os leões na arena. Nesse caso, se havia
rictus de loucura na face do imperador, pelo menos o
termo era totalmente apropriado: o chão da luta
dramática entre homem e fera era de areia. Está aí para
prová-lo até hoje o Coliseu.
(....) Mas – ora bolas! –, se o chão é de relva verdejante,
é rigorosamente impróprio chamar de “arena” nossos
campos de futebol, como fazem hoje. O diabo é que erros
infelizmente costumam se espalhar como uma peste, e
nem será exagero dizer que, neste caso, o equívoco vem
sendo tão contagioso como a peste negra que, em
números redondos, matou 50 milhões de pessoas na
Europa e na Índia no século XIV. E os nossos pobres
ouvidos têm sido obrigados a aturar os nossos profissionais
que transmitem espetáculos esportivos se referirem à
arena daqui, à arena de lá, à arena não sei de onde. Assim,
já são dezenas de arenas por esse Brasilzão. O velho
linguista e filólogo mineiro Aires da Mata Machado Filho
(1909-1985), a cujo livro mais conhecido peço emprestado
o título deste pequeno artigo, deve estar se revirando no
túmulo diante da violência de tal impropriedade. O bom
Alves era cego, ou quase isso, mas via como ninguém os
crimes cometidos contra o idioma.

No primeiro parágrafo do texto há um segmento entre
travessões. O emprego desses travessões se justifica
porque, entre eles, há uma
(A) explicação de um termo anteriormente expresso.
(B) retificação de um erro cometido no período anterior.
(C) observação de caráter pessoal sobre um vocábulo
anterior.
(D) justificativa de um fato citado anteriormente.
(E) esclarecimento indispensável sobre um termo dado.

(Marcos de Castro. www.observatoriodaimprensa.com.br)

01
No final do primeiro parágrafo, o autor do texto fala de
"uma impropriedade" gritante dos locutores que é a de
chamar "arena" a um campo de futebol. Tal emprego é
uma impropriedade porque
(A) o campo de futebol é coberto de grama e não de
areia.
(B) o campo de futebol não é local de lutas de
gladiadores.
(C) a designação de "arena" é antiga e não se aplica aos
estádios de hoje.
(D) as cores da grama e da areia são bastante diferentes.
(E) nos dias de hoje não há mais o ensino de Latim nas
escolas.

03
No primeiro parágrafo, o autor do texto diz que é "curioso"
o emprego do vocábulo "arena" feito por alguns locutores
esportivos e declara que emprega esse termo por
educação. Caso não quisesse ser educado, o termo
empregado poderia ser:
(A) inadequado
(B) ultrapassado
(C) ignorante
(D) cômico
(E) interessante

04
"Não é preciso ter assistido nem à primeira aula de Latim –
no tempo em que existia em nossas escolas essa disciplina,
cuja ausência foi um desastre para o aprendizado da
Língua Portuguesa – para saber que o étimo de nosso
substantivo areia é o latim ‘arena’".
O comentário correto sobre um dos componentes desse
segmento do texto é
(A) o pronome relativo "que" – sublinhado no segmento
– tem por antecedente o substantivo "Latim".
(B) a forma do demonstrativo "essa" se justifica porque o
autor se refere a algo que ocorre no momento
presente.
(C) o pronome relativo "cuja" tem por antecedente o
substantivo "escolas".
(D) o substantivo "desastre" indica que o fato citado
ocorreu repentinamente.
(E) as aspas empregadas na palavra "arena" se justificam
por se tratar de um vocábulo pertencente a um outro
idioma.

05
Ao usar a expressão "verde-verdinho", no primeiro
parágrafo, para indicar a cor do gramado do campo de
futebol, o autor do texto acumulou dois valores:
(A) o intensivo e o afetivo.
(B) o afetivo e o dimensional.
(C) o dimensional e o quantitativo.
(D) o quantitativo e o pejorativo.
(E) o pejorativo e o intensivo.
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O segundo parágrafo do texto fala do imperador romano
Nero, que acabou louco e incendiando Roma. Sua presença
no texto, porém, tem a finalidade textual de
(A) criticar a loucura dos comentaristas e locutores
esportivos.
(B) opor o uso de um vocábulo a um uso inadequado.
(C) mostrar que a origem do termo “arena” é muito
antiga.
(D) demonstrar que, em Roma, havia cuidado com o
emprego das palavras.
(E) indicar que no Latim o vocábulo “arena” só significava
“areia”.

“...mas via como ninguém os crimes cometidos contra o
idioma”. No caso de nosso texto, o “crime” cometido
contra o idioma é o de
(A) criar-se uma palavra nova com o mesmo significado
de outra já existente.
(B) adotar-se uma palavra estrangeira em lugar de uma
portuguesa.
(C) preferir-se uma forma gráfica estranha à língua
portuguesa.
(D) usar-se um vocábulo cujo significado fica incoerente
num novo contexto.
(E) empregar-se um vocábulo de forma gramaticalmente
incorreta.

07
“Nero dava boas gargalhadas, num comportamento que já
trazia latente a sua loucura final, quando via os cristãos
lutando contra os leões na arena”.
O segmento sublinhado nos diz que Nero
(A) ria diante da morte, o que mostrava a presença da
loucura futura.
(B) procedia de forma insana ao condenar os cristãos à
morte.
(C) mostrava por rir alto em público que já não estava em
seu juízo perfeito.
(D) prometia, por sua louca atitude, livrar Roma dos
cristãos.
(E) se comportava de modo que todos o consideravam
louco.

08
O artigo do jornalista Marcos de Castro utiliza muitas vezes
a linguagem coloquial.
Assinale a alternativa em que não há exemplo desse tipo
de linguagem.
(A) “Mas – ora, bolas!”
(B) “O diabo é que erros infelizmente costumam se
espalhar”
(C) “...se referirem à arena daqui, à arena de lá, arena
não sei de onde”.
(D) “Assim, já são dezenas de arenas por esse Brasilzão”.
(E) “...mas via como ninguém os crimes cometidos contra
o idioma”.

09
Assinale a alternativa em que as duas ocorrências do
termo sublinhado não possuem o mesmo significado.
(A) “...e, se qualquer pessoa sabe disso...” / “...se o chão
é de relva verdejante, é rigorosamente impróprio
chamar de “arena” nossos campos...”.
(B) “...é curioso, para usar um termo educado...” / “Está
aí para prová-lo até hoje o Coliseu”.
(C) “E, se qualquer pessoa sabe disso até por um instinto
primário...”/ “Está aí para prová-lo até hoje o
Coliseu”.
(D) “...como hoje fazem locutores e comentaristas...” /
“...mas via como ninguém os crimes cometidos contra
o idioma”.
(E) “...mas via os cristãos lutando contra os leões na
arena” / “...mas via como ninguém os crimes
cometidos contra o idioma”.

11
Em todas as alternativas abaixo há a presença de um
substantivo + um adjetivo (ou vice-versa). Assinale a
alternativa em que o adjetivo mostra uma opinião do autor
do texto.
(A) língua portuguesa.
(B) gramado verde-verdinho.
(C) espetáculos esportivos.
(D) velho linguista.
(E) bom Aires.

12
O texto lido pode ser adequadamente classificado como
(A) descritivo, já que mostra algumas características de
um vocábulo.
(B) narrativo, pois indica o significado de uma palavra
através dos tempos.
(C) informativo, visto que traz novidades sobre a língua
portuguesa.
(D) publicitário, porque divulga um novo livro
republicado.
(E) argumentativo, pois defende uma ideia com
argumentos.

13
O título dado ao artigo é “A nova praga”. Assinale a
alternativa que indica a razão do título.
(A) O nome de um antigo livro de Língua Portuguesa que
defendia a língua portuguesa de algumas “pragas”,
como a citada no texto.
(B) O significado da palavra “praga” como um mal a ser
combatido por locutores e comentaristas esportivos.
(C) O aparecimento de um novo vocábulo mal
empregado pela mídia, que se espalha como uma
praga entre os usuários da língua.
(D) O emprego inadequado de uma palavra que, em sua
origem latina, já trazia marcas de inadequação,
conservada em língua portuguesa.
(E) O nome de um livro de um amigo do autor do texto,
que já tratava do mau emprego do vocábulo “arena”.
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“O bom Aires via (....) como ninguém os crimes cometidos
contra o idioma”.
Assinale que apresenta a forma de reescrever-se essa
mesma frase que altera o seu sentido original.
(A) O bom Aires via mais do que todos os crimes
cometidos contra o idioma.
(B) Como todos, o bom Aires via mais os crimes
cometidos contra o idioma.
(C) O bom Aires via os crimes cometidos contra o idioma
como ninguém.
(D) Os crimes cometidos contra o idioma eram vistos,
como ninguém, pelo bom Aires.
(E) Ninguém via, como o bom Aires, os crimes cometidos
contra o idioma.

Assinale a alternativa em que o elemento sublinhado
representa o paciente (complemento nominal) e não o
agente (adjunto adnominal).
(A) Aula de Latim.
(B) Comentaristas de futebol.
(C) Campos de futebol.
(D) Transmissões de nossa televisão.
(E) Étimo de nosso substantivo.

15
Abaixo estão cinco frases retiradas do artigo original, do
qual retiramos o fragmento que foi utilizado nessa prova.
Nesse artigo original, o autor empregou algumas vezes
palavras do jargão gramatical ou linguístico.
Nas frases a seguir ocorre a presença determos “técnicos”
do estudo de língua, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) “...parece que agora querem bani‐la em definitivo de
nosso léxico”.
(B) “...o étimo de nosso substantivo areia é o latim
‘arena’”.
(C) “...como recomendam a natureza e o caminho normal
da evolução semântica”.
(D) “O verbo usado é adequado pela reiteração sonora
das sílabas...”
(E) “...mas via como ninguém os crimes cometidos contra
o idioma”.

16
Assinale a alternativa em que a substituição do termo
sublinhado foi feita de forma adequada.
(A) “Nero dava boas gargalhadas, num comportamento
que já trazia latente a sua loucura final...” / ainda.
(B) “...pelo menos o termo era totalmente apropriado” /
assim mesmo.
(C) “...o chão da luta dramática entre homem e fera era
de areia” / teatral.
(D) “...deve estar se revirando no túmulo” / tumba.
(E) “...via como ninguém os crimes cometidos contra o
idioma” / assassinatos.

17
Nas frases a seguir foram sublinhadas preposições.
Assinale a alternativa que indica a preposição que não foi
solicitada pela regência de nenhum termo anterior.
(A) “Não é preciso ter assistido nem à primeira aula de
Latim”.
(B) “...no tempo em que existia em nossas escolas essa
disciplina”.
(C) “...é rigorosamente impróprio chamar de “arena”
nossos campos”.
(D) “E nossos pobres ouvidos têm sido obrigados a
aturar...”.
(E) “...se referirem à arena daqui...”.

19
“...mas via como ninguém os crimes cometidos contra o
idioma”. Dando-se a forma oracional ao adjetivo sublinhado
na frase acima, sua forma adequada seria
(A) que se cometiam.
(B) que se cometem.
(C) que são cometidos.
(D) que se tinham cometido.
(E) que se tenham cometido.

20
A peste negra é citada no texto como elemento
(A) irônico.
(B) trágico.
(C) metafórico.
(D) poético.
(E) cômico.

Raciocínio Lógico
21
Um professor de São Paulo foi dar uma palestra para
alunos de uma escola de Campo Grande, MS.
Em certo momento, o professor diz:
“Eu não conheço nenhum de vocês, mas tenho certeza que
existem pelo menos 5 alunos nesta sala que fazem
aniversário no mesmo mês”.
O número mínimo de alunos que havia na sala era:
(A) 16.
(B) 28.
(C) 37.
(D) 49.
(E) 60.

22
Na sequência x, y, z, 0, 1, 2, 3, 6, 11,... cada termo, a partir
do 4º termo, é a soma dos três termos imediatamente
anteriores a ele.
O valor de x é:
(A) –3
(B) –2
(C) –1
(D) 0
(E) 1
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3

25
5

Parra codificar uma palavra de quatro letras podem
mos
utilizar o método
o descrito a seeguir.
Tabela de conversão

Considere verdaadeiras as segu
uintes afirmaçções:
•
Se vou ao clube,
c
então n
não almoço em
m casa.
•
Todo domingo vou ao clube.
Pode-se concluirr que:
(A)) se não é do
omingo então
o não vou ao clube.
c
(B) se almoço em casa então não é domin
ngo.
(C) se não vou ao clube entãão almoço em
m casa.
(D)) se vou ao clube
c
então é domingo.
(E) se não almoço em casa eentão vou ao clube.

A

38

J

47

S

30

B

39

K

48

T

31

C

40

L

49

U

32

D

41

M

50

V

33

E

42

N

25

W

34

F

43

O

26

X

35

G

44

P

27

Y

36

H

45

Q

28

Z

37

I

46

R

29

Substitui-see cada letraa da palavraa pelo núm
mero
correspond
dente da Taabela de co
onversão acima.
Escrevendo
o todos os alggarismos junto
os, o resultad
do é
um número
o de 8 algarism
mos.
O número obtido no iteem anterior é somado com
ma
•
45678. O resultado é a palaavra codificadaa.
chave 1234
Exeemplo:
Cod
dificação da palavra
p
BODE.
•
A Tabela de conversão aplicada às
à quatro lettras
n
39264
4142.
fornece o número
Somando com
c
a chave temos 392641
142 + 1234567
78 =
•
51609820.
A palavraa BODE co
odificada é escrita asssim:
•
[51609820].
ma palavra foi codificada e o resultado é [62610616].
Um
Esssa palavra é:
(A)) MOLA.
(B) MICO.
(C) LATA.
(D)) LIXO.
(E) NABO.
•

Attualidadess
26
6
As alternativas a seguir aapresentam alguns aspecctos
reccentes da ecconomia brasileira, à exxceção de uma.
Asssinale-a.
(A)) Diminuição
o do peso daa indústria no
o emprego e no
valor da prrodução.
(B) Aumento dos insumo
os e dos bens
b
industrriais
importados.
(C) Aumento da participaação das co
ommodities nas
exportaçõees.
c
(D)) Formação de pequenaas e médias empresas, com
ologias.
capacidadee de introduzir novas tecno
(E) Ingresso de
d capital exxterno nos se
etores bancáário,
turístico e de telecomun
nicações.

27
7
Na década de 1950, os traabalhos dos cientistas Jam
mes
Maurice Wilkins, agraciados
Waatson, Franciis Crick e M
con
njuntamente com o Prêêmio Nobel de Fisiologiaa /
Me
edicina em 1962, forneeceram os meios para se
com
mpreender co
omo a inform
mação heredittária é replicaada.
O ícone
í
dessa descoberta
d
está representaada na imagem
ma
segguir:

24
4
A figura abaixo
o mostra um
m retângulo formado
f
por 40
drilhos retangulares iguais de três tipos: ladrilhos
lad
braancos, ladrilh
hos cinza e ladrilhos meetade branco
o e
meetade cinza. Co
om esses ladrrilhos foi form
mada a letra M.
M

A porcentagem
p
da superfíciee do retângulo
o que é brancca é
igu
ual a:
(A)) 40%.
(B) 50%.
(C) 60%.
(D)) 64%.
(E) 66%.

Asssinale a alteernativa quee identifica corretamentee a
denominação da estrutura reepresentada na imagem, que
d
de Watson, Cricck e Wilkins.
corrresponde à descoberta
(A)) Dupla hélicce do DNA.
(B) Dominância e recessividade dos gene
es.
(C) Transmissãão epigenéticaa.
(D)) Cadeia de RNA.
R
(E) Estrutura hereditária
h
do
os memes.
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8

30
0

A telenovela
t
Aveenida Brasil fo
oi um dos maiores fenômeenos
de audiência daa TV brasileiraa dos últimoss anos. O últiimo
cap
pítulo praticaamente parou
u o Brasil, faazendo com que
q
ruaas de grandes metrópoles ficassem
f
desertas.
Asssinale a altern
nativa que ap
presenta fatorres socioculturais
quee explicam o sucesso
s
destaa telenovela.
de personaggens afrodesccen(A)) O maior protagonismo
p
dentes, o que
q conquisto
ou 46 milhõees de telespecctadores, sensibilizados paara o tema da
d discriminação
racial.
(B) O retrato realista da nova socieedade brasileeira,
urbana e escolarizada, e de sua elite intelectuaal e
econômica, o que teria estimulado a identificação
o do
público dass grandes mettrópoles.
(C) A filmagem
m com cenas rápidas e frragmentadas e a
interação entre
e
a telen
novela e as novas tecnologgias
digitais, am
mpliaram a aud
diência da novvela, envolven
ndo
a nova geraação usuária de
d redes sociaais.
(D)) A denúnciaa da ausência de mobilidadee social no Braasil,
com a polarização entre um núcleo po
obre e outro rico,
r
marcou o caráter
c
dramáttico dos perso
onagens.
(E) A apresenttação inovado
ora do tema das
d redes socciais
em sua traama, debaten
ndo o impactto do Twitterr na
dinâmica de
d comunicaçãão da juventude.

“Fo
oi o maior esccândalo do priimeiro govern
no Lula, derrub
bou
min
nistros, tirou o mandato de deputad
dos, acarretou
u a
den
núncia de 40
4 pessoas por crimes relacionadoss à
corrrupção pelo Ministério
M
Púb
blico”.
O texto
t
faz referrência:
(A)) Ao escândaalo do vazamento do gabaarito da provaa do
Exame Naccional do Ensin
no Médio.
(B) À crise do mensalão, q
que estabeleccia uma sériee de
os, em troca d
de apoio polítiico.
pagamento
(C) À polêmica acerca do Novo Código Florestal, que
p
do
o desmatame
ento ilegal.
anistia os promotores
(D)) Às denúnciias de enriqueecimento ilícitto e improbidade
administrativa contra prrefeitos de São
o Paulo.
(E) Às controvvérsias sobree os custos e os impacctos
socioeconô
ômicos da con
nstrução da usina
u
hidrelétrica
de Belo Mo
onte, no Pará..

29
9

Le
egislação Institucion
I
nal
31
1
Asssinale a alterrnativa que aapresenta som
mente princíp
pios
insstitucionais do
o Ministério Público.
(A)) unidade, divisibilidade e exclusividade
e da ação pen
nal.
(B) unidade, in
ndivisibilidadee e independê
ência funcionaal.
(C) indivisibilid
dade, independência ad
dministrativa e
executividaade.
(D)) indivisibilidade, unidade e irredutibilidaade vencimenttal.
(E) indivisibilid
dade, inamoviibilidade e uniidade.

32
2

(Retirado de http://portaldop
professor.mec.govv.br)

A charge
c
se refeere ao impactto das enchen
ntes nas cidad
des,
fen
nômeno que assola de fo
orma recorren
nte a população
urb
bana brasileiraa. Sobre as caausas das encchentes em árreas
urb
banas e as possíveis soluções para minimizar seus
s
efeeitos, assinale a afirmativa correta.
c
(A)) O crescimeento urbano desordenado, sem estrutu
uras
de macrod
drenagem / A ocupação in
ntegral dos lotes,
evitando a infiltração daa água e erosãão.
(B) O assoream
mento do leitto dos rios / A retificação dos
leitos dos rios aumenta a velocidadee do escoameento
das águas.
(C) A falta dee saneamentto básico / A instalação de
serviços dee esgotamentto sanitário, de
d drenagem
m de
águas pluviais e de coletta de lixo.
(D)) A ocupação irregular daas várzeas do
os rios, sopéss de
e
com
m alto declive / Programass de
morros e encostas
pavimentação urbana paara facilitar o escoamento das
águas pluviais.
(E) O destino inadequado do lixo sólido / A construção
o de
p
paraa armazenar, nos períodoss de
diques e piscinões
maior índicce pluviométrrico, o excesso
o do descartee de
entulho irregular.

No
o aspecto discciplinar, a ativvidade funcion
nal dos memb
bros
do Ministério Pú
úblico não esttá sujeita
(A)) à correição
o ordinária.
(B) à correição
o extraordinárria.
(C) às visitas de inspeção.
(D)) à avocação
o processual.
(E) à inspeção permanente..

33
3
São
o órgãos auxiiliares do Min
nistério Público do Estado
o de
Maato Grosso do
o Sul
(A)) as Coordenadorias dass Procuradorias de Justiçaa, o
Colégio dee Procuradorees de Justiça e as Centraiss de
Inquérito.
(B) os Promotores de Justiçça Auxiliares, os Superviso
ores
das Promotorias de Justiça e os Estagiários.
(C) as Procuradorias Geraais Adjuntas de Justiça, as
dorias das Prrocuradorias de Justiça e os
Coordenad
Estagiários.
(D)) a Secretarria do Gabineete do Procu
urador Geral de
Justiça, os
o Grupos Especializado
os de Atuaação
Funcional e a Ouvidoria Geral do Ministério Público
o.
(E) a Comissão
o de Concursso, os Promo
otores de Jusstiça
Auxiliares e o Centro dee Estudos e Aperfeiçoame
A
ento
Funcional.
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34

37

Em relação aos órgãos da Administração Superior do
Ministério Público Estadual, assinale a afirmativa correta.
(A) O Ministério Público é representado judicialmente
pelo Procurador Geral do Estado e extrajudicialmente
pelo Procurador Geral de Justiça.
(B) O conflito de atribuições entre membros de um
mesmo Ministério Público é dirimido pelo Corregedor
Geral, com recurso ao Procurador Geral de Justiça.
(C) A instauração de processo disciplinar em face de
membros e servidores ativos cabe ao Corregedor
Geral.
(D) Ao Conselho Superior do Ministério Público cabe o
julgamento de recurso contra decisão de
arquivamento de inquérito policial determinada pelo
Procurador Geral de Justiça, nos casos de sua
atribuição originária.
(E) Ao Colégio de Procuradores de Justiça compete
propor ao Procurador Geral de Justiça a criação de
cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei
Orgânica e providências relacionadas ao desempenho
das funções institucionais.

Assinale a alternativa que apresenta uma das prerrogativas
dos membros do Ministério Público.
(A) Ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em
processos e procedimentos, em sala especial de
Estado Maior ou estabelecimento congênere.
(B) Estar sujeito à intimação ou convocação para
comparecimento, somente se expedida pelo
Procurador Geral de Justiça.
(C) Ser processado e julgado originariamente pelo
Tribunal de Justiça, nas ações cíveis e nos crimes de
responsabilidade, ressalvada a exceção de ordem
constitucional.
(D) Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou a
estabelecimento indicado pelo Procurador Geral de
Justiça, por ordem e à disposição do Tribunal
competente, quando sujeito à prisão antes do
julgamento final.
(E) Ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo
em flagrante de crime inafiançável, caso em que a
autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a
comunicação e a apresentação do membro do
Ministério Público ao Procurador Geral de Justiça.

35
São órgãos de Administração Superior do Ministério
Público
(A) a Procuradoria Geral de Justiça, a Corregedoria Geral
do Ministério Público e o Colégio de Procuradores de
Justiça.
(B) as Procuradorias de Justiça, as Promotorias de Justiça
e o Conselho Superior do Ministério Público.
(C) a Procuradoria Geral de Justiça, as Procuradorias
Gerais Adjuntas de Justiça e a Corregedoria Geral do
Ministério Público.
(D) as Procuradorias Gerais Adjuntas de Justiça, as
Coordenadorias das Procuradorias de Justiça e a
Secretaria Geral da Procuradoria Geral de Justiça.
(E) o Colégio de Procuradores de Justiça, os Supervisores
das Promotorias de Justiça e a Procuradoria Geral de
Justiça.

36
Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, entre
outras atribuições,
(A) opinar, a requerimento de qualquer de seus
integrantes, sobre matéria de interesse institucional.
(B) eleger e destituir, conforme o caso, o Procurador
Geral de Justiça e o Corregedor Geral do Ministério
Público.
(C) decidir originariamente acerca de hipóteses de
opção, reintegração, reversão, disponibilidade e
aproveitamento de membros do Ministério Público.
(D) conceder férias, licenças e afastamentos ao
Procurador Geral de Justiça e ao Corregedor Geral do
Ministério Público e seu substituto.
(E) fazer publicar, anualmente, até o dia 15 de janeiro, os
valores do subsídio dos membros do Ministério
Público e da remuneração dos cargos de seus
servidores.

38
É proibido aos servidores públicos do estado do Mato
Grosso do Sul
(A) pleitear, como procurador ou intermediário, junto a
repartições públicas, interesse de parente até o
segundo grau civil.
(B) deixar de prestar declarações em processo
administrativo disciplinar, independentemente de
intimação.
(C) participar de diretoria, gerência, administração,
conselho técnico ou administrativo, de empresas
industriais, comerciais ou ainda, de sociedade civil
prestadora de serviços.
(D) ausentar-se do serviço para exercer mandato
legislativo federal.
(E) ter domicílio eleitoral fora da capital do Estado de
Mato Grosso do Sul.

39
Com base na legislação estadual que dispõe sobre o
estatuto dos servidores públicos, assinale a afirmativa
correta.
(A) A readaptação é a investidura em cargo compatível
com a capacidade física ou mental do funcionário,
verificada em inspeção médica oficial.
(B) A reintegração é o reingresso no serviço do
funcionário em disponibilidade.
(C) A reversão é a reinvestidura do funcionário estável no
cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de
todos os direitos e vantagens.
(D) O aproveitamento é o deslocamento do funcionário a
pedido ou de ofício, com preenchimento de claro de
lotação, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem
mudança de sede.
(E) A recondução é o retorno do funcionário estável ao
cargo anteriormente ocupado durante o estágio
probatório.
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40

43

As penas disciplinares listadas a seguir são aplicáveis aos
servidores, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Repreensão.
(B) Multa.
(C) Demissão.
(D) Cassação de disponibilidade.
(E) Exoneração.

O Estado X editou lei, de iniciativa parlamentar,
concedendo gratuidade aos portadores de deficiência e
aos idosos, com mais de 65 anos, em todos os
estacionamentos situados no território do Estado.
Com relação ao caso descrito, assinale a afirmativa correta.
(A) A lei é constitucional, pois promove a proteção de
grupos sociais fragilizados.
(B) A lei é inconstitucional, pois promove tratamento
desigual entre cidadãos brasileiros.
(C) A lei é constitucional, mas, como exemplo de norma
programática, sua eficácia depende de decreto
regulamentar.
(D) A lei é inconstitucional, pois o Estado invadiu
competência legislativa da União.
(E) A lei é inconstitucional, porque a iniciativa legislativa,
no caso, é reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Noções de Direito
Direito Constitucional
41
Com relação aos Direito e Garantias Individuais, analise as
afirmativas a seguir.
I.
Os direitos e garantias individuais previstos no Art. 5º
da Constituição da República Federativa do Brasil têm
aplicação aos brasileiros e aos estrangeiros.
II. Os direitos fundamentais sociais, como o direito à
saúde, não possuem força normativa e, por essa
razão, não podem ser sindicados na via judicial.
III. Os direitos fundamentais encontram-se taxativamente
previstos na Constituição da República Federativa do
Brasil.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa I estiver correta.

42
Com relação ao controle de constitucionalidade no direito
brasileiro, analise as afirmativas a seguir.
I.
A perda de representação no Congresso Nacional após a
propositura da ADIn caracteriza a superveniente falta de
legitimidade ativa do partido político.
II. Não se admite a propositura de ADIn tendo por
objeto um Decreto editado pelo Chefe do Poder
Executivo.
III. O efeito vinculante proferido em sede de ações de
controle abstrato de constitucionalidade não alcança
os órgãos do Poder Legislativo.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa III estiver correta.
(E) se somente a afirmativa II estiver correta.

44
Com base na disciplina constitucional acerca da
Organização
Político-Administrativa
da
República
Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta.
(A) Não é possível o desmembramento de um Estado da
Federação, pois todos eles já foram taxativamente
arrolados pela Constituição da República Federativa
do Brasil.
(B) O desmembramento de Municípios far-se-á por lei
federal, e depende de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos
(C) Os Municípios podem estabelecer cultos religiosos ou
subvencioná-los, no interesse da população local.
(D) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si.
(E) Para o desmembramento de Municípios, deve ser
consultada a população do território a ser
desmembrado, mas não do remanescente.

Direito Administrativo
45
Acerca da Responsabilidade Civil do Estado, assinale a
afirmativa correta.
(A) A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos
é objetiva, salvo no que toca a questão ambiental.
(B) A responsabilidade civil do Estado não exclui a do
agente causador do dano, cabendo ao particular
prejudicado escolher entre demandar o Estado ou o
agente.
(C) A responsabilidade objetiva é aquela em que só há
necessidade de se comprovar o ato e o evento
danoso, sem se indagar acerca da culpa do agente.
(D) O Estado, condenado a ressarcir o dano causado por
dolo de um agente seu, pode agir regressivamente
contra ele.
(E) O Estado responde por quaisquer danos causados por
seus agente públicos contra terceiros.
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Considerando os institutos da concessão, permissão e
autorização de serviços públicos, analise os itens a seguir.
I.
A outorga de Licença é um ato discricionário da
Administração Pública que confere ao interessado o
consentimento para desempenho de certa atividade.
II. Autorização é o ato por meio do qual o Poder Público
faculta ao particular o exercício de atividade com
interesse predominante do Estado.
III. A concessão de serviço público, após a Constituição
Federal de 1988, passou a ser mero ato
administrativo, de caráter precário.
Assinale:
(A) se somente o item I estiver incorreto.
(B) se somente o item II estiver incorreto.
(C) se somente o item III estiver incorreto.
(D) se somente os itens I e III estiverem incorretos.
(E) se todos os itens estiverem incorretos.

47
Com relação aos temas revogação e anulação dos atos
administrativos, assinale a afirmativa correta.
(A) Os efeitos da anulação retroagem à data do ato.
(B) A revogação não pode ser anulada.
(C) O Judiciário têm o dever de revogar os atos
administrativos ilegais.
(D) Um ato administrativo que já exauriu seus efeitos
pode ser revogado.
(E) Somente os atos administrativos vinculados podem
ser anulados.

FGV - Projetos

Direito Penal
49
Sobre o crime de peculato, assinale a afirmativa correta.
(A) Não existe previsão da forma culposa do crime de
peculato.
(B) O funcionário público que, durante aula em seu curso
da faculdade, subtrai o celular da bolsa de um colega
que sentava ao seu lado pratica crime de peculato
furto.
(C) Sendo crime próprio, apenas o funcionário público
pode responder pelo crime de peculato.
(D) O crime de peculato apropriação somente pode ter
como objeto material dinheiro, valor ou outro bem
móvel público, mas nunca particular.
(E) O crime de peculato pode ser praticado na
modalidade culposa. A reparação do dano, desde que
anterior à sentença irrecorrível, extingue a
punibilidade do agente. Se posterior a esse momento,
haverá redução de metade da pena imposta.

50
O funcionário público que solicita, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida
pratica o crime de
(A) concussão.
(B) extorsão.
(C) corrupção passiva.
(D) corrupção ativa.
(E) prevaricação.

48
Princípios administrativos são fundamentos que inspiram
todo o modo de agir da Administração Pública,
estabelecendo as regras de conduta do Estado quando no
exercício da atividade administrativa.
Com relação aos princípios administrativos, analise as
afirmativas a seguir.
I.
Princípio da Legalidade – toda e qualquer atividade
administrativa deve ser autorizada por Lei.
II. Princípio da Impessoalidade – aos administrados, que
se encontram em idêntica situação jurídica, deve ser
dada igualdade de tratamento.
III. Princípio da Moralidade – os princípios éticos devem
estar presentes na conduta do administrador público.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Conhecimentos Específicos
Contabilidade Geral
51
A afirmativa de que “a moeda, embora aceita
universalmente como medida de valor, não representa
unidade constante em termos do poder aquisitivo”, referese à aplicação de uma base de mensuração do seguinte
princípio de contabilidade:
(A) atualização monetária.
(B) registro pelo valor original.
(C) oportunidade.
(D) competência.
(E) prudência.

52
O valor dos dividendos calculados e ainda não pagos será
evidenciado na demonstração
(A) do resultado do exercício.
(B) das mutações do patrimônio líquido.
(C) de lucros ou prejuízos acumulados.
(D) do fluxo de caixa.
(E) balanço patrimonial.
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53

57

Quanto ao estudo dos índices de liquidez, assinale a
afirmativa correta.
(A) A liquidez imediata ou instantânea pode apresentar
um índice maior que 1,0, mesmo se a liquidez
corrente for menor que 1,0.
(B) A liquidez seca ou ácida evidencia a capacidade de
pagamento durante um ano sem considerar os
estoques que a empresa mantém para revenda.
(C) A liquidez geral é um índice que considera todos os
realizáveis e todos os exigíveis com vencimento de
até um ano da data de levantamento dos dados para
o devido cálculo.
(D) A liquidez corrente, quando o capital circulante
líquido for negativo, será maior que 1,0, o que
evidenciará capacidade de pagamento durante um
ano.
(E) A necessidade de capital de giro e o saldo de
tesouraria são indicadores complementares à analise
da liquidez geral e são utilizados para a administração
de capital de giro.

Uma empresa que apresenta, no início do período, um
total de ativo no valor de $40.000, um passivo exigível de
$30.000 e apura, ao final do ano, um lucro líquido do
exercício de $2.000, terá uma rentabilidade sobre o capital
próprio de
(A) 5%.
(B) 10%.
(C) 15%.
(D) 20%.
(E) 25%.

Analise a tabela e responda as questões 54, 55 e 56.
As contas foram extraídas de uma empresa comercial
Capital Social ...................................................................... $4.000;
Estoque .............................................................................. $1.600;
Fornecedores para 30 dias ................................................. $8.000;
Clientes .............................................................................. $2.000;
Equipamentos para uso ................................................... $10.000;
Empréstimos Bancários de 90 dias .................................... $3.000;
Aplicações financeiras de resgate imediato .......................... $400;
Intangíveis .......................................................................... $4.000;
Investimentos em Coligadas .............................................. $4.000;
Financiamentos a pagar com carência de 18 meses .......... $5.000;
Empréstimos a Diretores ................................................... $2.000;
Reservas de lucros ...................................................................... X.

54
O valor da conta “Reserva de Lucros” é de
(A) $1.000.
(B) $3.000.
(C) $5.000.
(D) $7.000.
(E) $9.000.

55
A soma do grupo do Ativo Não Circulante é de
(A) $10.000.
(B) $14.000.
(C) $18.000.
(D) $20.000.
(E) $25.000.

56
O índice de liquidez geral e o grau de endividamento geral
são, respectivamente, de
(A) 0,64 e 43%.
(B) 0,43 e 64%.
(C) 0,69 e 78%.
(D) 0,78 e 69%.
(E) 1,00 e 100%.

58
Leia o fragmento a seguir.
“Salvo declaração em contrário, entende‐se que o auditor
considera satisfatórios os elementos contidos nas
demonstrações contábeis examinadas e nas exposições
informativas constantes das notas que as acompanham.”
O fragmento é relativo
(A) a um parecer.
(B) à execução do trabalho.
(C) ao papel de trabalho.
(D) à pessoa do auditor.
(E) a um programa de auditoria.

59
Um dos pontos do programa de auditoria refere-se aos
procedimentos que o auditor utiliza para colher as
evidencias sobre as informações das demonstrações
contábeis. O procedimento denominado “confirmação
com terceiros” é realizado na verificação
(A) de dinheiro em caixa.
(B) de dinheiro em conta corrente bancária.
(C) do boletim de caixa.
(D) dos cálculos de valorização de estoques.
(E) do inventário de estoques.

60
O auditor, ao verificar se as normas internas estão sendo
corretamente seguidas pelos colaboradores da empresa,
está realizando um dos objetivos da auditoria
(A) interna.
(B) externa.
(C) operacional.
(D) independente.
(E) de gestão.

Contabilidade Pública
61
De acordo com a NBC T 16.1, que trata da conceituação,
objeto e campo da Contabilidade aplicada ao setor público,
as unidades contábeis são classificadas em diversos tipos.
As unidades contábeis “que representam a soma de
elementos patrimoniais de duas ou mais unidades de
natureza contábil”, são denominadas
(A) originárias.
(B) descentralizadas.
(C) unificadas.
(D) consolidadas.
(E) gestora executora.
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Com base no novo Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público, a Classe 8 (oito) destina-se à contabilização dos
controles credores e, dentre eles, é possível identificar
(A) as variações patrimoniais diminutivas.
(B) as variações patrimoniais aumentativa.
(C) o patrimônio líquido.
(D) a execução dos restos a pagar.
(E) a apuração de custos.

63
O sistema contábil está estruturado em subsistemas de
informações. O registro, o processamento e a evidência
dos fatos relacionados com as variações qualitativas e
quantitativas caracterizam o subsistema
(A) orçamentário.
(B) patrimonial.
(C) financeiro.
(D) custos.
(E) compensação.

64
A escrituração, com enfoque patrimonial, da inscrição da
Divida Ativa de um tributo devidamente lançado e não
arrecadado até o final do exercício financeiro, é realizada
da seguinte forma:
(A) D – Dívida Ativa e C – Variação Aumentativa por
Superveniência do Ativo.
(B) D – Dívida Ativa e C – Variação Independente por
Superveniência Ativa.
(C) D – Dívida Ativa e C – Tributos a Receber.
(D) D – Variação Aumentativa e C – Dívida Ativa.
(E) D – Tributos a Receber e C – Dívida Ativa.

65
Os estágios ou fases da despesa pública que representam a
execução por ato orçamentário, conforme a Lei n.
4.320/64, e a execução por fato contábil com enfoque
patrimonial, de acordo com a NBCT SP 16, correspondem,
respectivamente,
(A) a uma programação e a uma licitação.
(B) a uma programação e a um empenho.
(C) a um empenho e a um pagamento.
(D) a um empenho e a uma liquidação.
(E) a uma liquidação e a um pagamento.

66
Pela Lei n. 4.320/64, a inscrição dos Restos a Pagar
Processados no final do exercício financeiro é evidenciada
de forma a afetar quantitativamente às seguintes
demonstrações contábeis:
(A) balanço orçamentário e balanço financeiro.
(B) balanço financeiro e demonstração das variações
patrimoniais.
(C) balanço patrimonial e balanço financeiro.
(D) demonstração das variações patrimoniais, balanço
financeiro e balanço patrimonial.
(E) balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço
patrimonial e demonstração das variações
patrimoniais.

FGV - Projetos

Legislação
67
Leia o fragmento de texto a seguir.
“Conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”.
Segundo a Lei n. 8.666/93, o fragmento corresponde
(A) ao projeto executivo.
(B) ao projeto básico.
(C) à execução indireta.
(D) à empreitada por preço global.
(E) à empreitada integral.

68
O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da
realização da licitação, na modalidade Convite, será de
(A) quarenta e cinco dias.
(B) trinta dias.
(C) quinze dias.
(D) cinco dias corridos.
(E) cinco dias úteis.

69
“A modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação”, é denominada
(A) pregão.
(B) leilão.
(C) tomada de preços.
(D) concorrência.
(E) convite.

70
Assinale a alternativa que, de acordo com a Lei
Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, indica o
instrumento orçamentário que conterá reserva de
contingência, definida com base na receita corrente
líquida, destinada ao pagamento de passivos contingentes.
(A) Lei do Plano Plurianual de Investimentos.
(B) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(C) Lei Orçamentária Anual.
(D) Lei de Créditos Adicionais.
(E) Lei de Gestão e Riscos Fiscais.
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