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Prova Objetiva de Conhecimentos

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de
Respostas.

Instrução

Port -

Questões de 1 a 40

Língua Portuguesa — Questões de 1 a 10
Questões de 1 a 7
TEXTO:

Aplausos à ação popular

Na quarta-feira19 [de maio do ano em curso], o Senado
aprovou o projeto Ficha Limpa, que impede a candidatura
de políticos condenados por crimes graves em tribunais
colegiados (com mais de um juiz). Além disso, a nova lei

5 deixa de preservar os direitos políticos de quem renuncia
para escapar de uma eventual cassação.  Medida de iniciativa
popular, recebeu mais de 1,6 milhão de assinaturas até ser
apresentada no Congresso, em setembro de 2009. Para o
professor Fabiano Santos, coordenador do Núcleo de

10 Estudos sobre o Congresso do Iuperj, a legislação traz
avanços inegáveis, por impedir “a distorção na representação
política, causada por aqueles que veem no mandato a
garantia da impunidade”. O projeto depende de sansão
presidencial.

15 Perguntado sobre o que representa a aprovação desse
projeto, respondeu que “Uma coisa é o símbolo, o espírito
da legislação. Outra coisa são os resultados, se para um
dado objetivo esse é o melhor instrumento e o melhor meio.
Do ponto de vista do processo político, é muito interessante

20 esse instrumento de participação popular previsto na
Constituição de 1988, que é pouco utilizado por ser muito
custoso. Trata-se de uma lei que vem da sociedade, o que
mostra o interesse popular. Além disso, é uma demanda
apartidária. Essa modalidade de intervenção tem de ser

25 valorizada, e mostra um desenvolvimento da democracia.”
Questionado ainda sobre os resultados esperados,

disse “O que se quer é que as pessoas não se candidatem
ao Legislativo com o objetivo de escapar de um processo
punitivo, o que sabemos que acontece muito. Isso é uma

30 distorção da lei, porque alguns políticos não têm ambição
de representar a população, e sim de gozar da imunidade
parlamentar, dos foros privilegiados de julgamento. A nova
lei, nesse sentido, denota uma tentativa genuína de
aperfeiçoamento institucional.”

APLAUSOS à ação popular. Carta Capital, São Paulo: Confiança, ano XV,
n. 597, p. 17, 26 maio 2010. Semana. Entrevista concedida à Carta Capital por
Fabiano Santos. Adaptado.

 QUESTÃO 1
As informações veiculadas no texto permitem afirmar que o projeto
Ficha Limpa
01) visa impedir a eleição dos desqualificados culturalmente para

representação política do povo.
02) constitui um meio de intervenção popular capaz de evitar

quaisquer deslizes políticos.
03) é o instrumento mais adequado para a seleção criteriosa de

candidatos a cargos públicos.
04) tem como maior mérito a sua origem, já que reflete a

consciência democrática do povo.
05) pode até combater a impunidade, mas vai atrapalhar a

aplicação da lei em sentido amplo.

 QUESTÃO 2
O propósito do texto, antes de tudo, é

01) mostrar que a conduta do povo brasileiro ainda deixa a
desejar.

02) negar a força da lei para os que adquirem imunidade
parlamentar.

03) revelar o lado obscuro dos que se intitulam representantes
do povo brasileiro.

04) sinalizar a exclusão da política de pessoas que veem, em
primeiro lugar, seus próprios interesses.

05) destacar a mobilização de boa parte da população brasileira
em prol de melhor representatividade política.

 QUESTÃO 3
Identifique as afirmativas verdadeiras com V e as falsas, com F.

Dentre outras ideias, o texto apresenta

(  ) caráter apartidário da ação popular.
(  ) visão generalizadora dos anseios dos que se candidatam ao

Legislativo no Brasil.
(  ) temerosidade de veto presidencial ao projeto Ficha Limpa por

parte do entrevistador.
(  ) posicionamento favorável do entrevistado à iniciativa popular

de que trata a entrevista.
(  ) perspectiva alentadora quanto à melhora do Congresso com

a sanção do projeto Ficha Limpa.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo,
é a

01) V F F V V 04)  F F V V F
02) V F V F V 05)  V V V V V
03) F V F V F

 QUESTÃO 4
A estrutura do texto

01) é marcada pelo coloquialismo da linguagem.
02) apresenta isenção de opiniões da parte entrevistadora sobre

o assunto de que trata.
03) caracteriza-se por um tom crítico-irônico nas referências

indiretas aos “fichas-sujas”.
04) revela a preocupação do entrevistado sobre possíveis efeitos

contraditórios ao que pleiteia o projeto em apreço.
05) leva ao pressuposto de que essa modalidade de intervenção

popular não será aprovada pelos custos que acarretará aos
cofres públicos.

 QUESTÃO 5
Inexiste correspondência entre o termo transcrito e o que dele se
afirma em

01) “Além disso” (l. 4) retoma o que foi dito no período anterior,
acrescentando nova informação.

02) “O projeto depende de sansão presidencial.” (l. 13-14) revela
que ainda não se pode contar com esse dispositivo legal.

03) “o espírito da legislação” (l. 16-17) opõe-se, do  ponto de vista
semântico, à ideia expressa por “símbolo” (l. 16).

04) “que é pouco utilizado por ser muito custoso.” (l. 21-22) mostra,
em sua composição, a presença de elementos antitéticos.

05) “que vem da sociedade” (l. 22) admite a reescrição vinda da
sociedade, sem comprometimento do contexto.
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 QUESTÃO 6

Port -

Em “e sim de gozar da imunidade parlamentar, dos foros
privilegiados de julgamento.” (l. 31-32), o termo em negrito pode
ser substituído, sem prejuízo de qualquer natureza gramatical, por

01) ou. 04)  logo.

02) mas. 05)  pois.

03) nem.

 QUESTÃO 7

As vírgulas que têm a função exclusiva de separar um termo
apositivo estão presentes no fragmento  transcrito na alternativa

01) “Na quarta-feira19 [de maio do ano em curso], o  Senado
aprovou o projeto  Ficha Limpa, que impede a candidatura de
políticos condenados por crimes graves em tribunais
colegiados (com mais de um juiz).” (l. 1-4).

02) “Medida de iniciativa popular, recebeu mais de 1,6 milhão de
assinaturas até ser apresentada no Congresso, em setembro
de 2009.” (l. 6-8).

03) “Para o professor Fabiano Santos, coordenador do Núcleo de
Estudos sobre o Congresso do Iuperj, a legislação traz
avanços inegáveis” (l. 8-11).

04) “ ‘Do ponto de vista do processo político, é muito interessante
esse instrumento de participação popular previsto na
Constituição de 1988, que é pouco utilizado por ser muito
custoso.’ ” (l. 19-22).

05) “ ‘Isso é uma distorção da lei, porque alguns políticos não têm
ambição de representar a população, e sim de gozar da
imunidade parlamentar, dos foros privilegiados de julgamento.’ ”
(l. 29-32).

TEXTO:

A ditadura no banco dos réus

A Suprema Corte da Organização dos Estados
Americanos (OEA) começou a julgar, na  quinta-feira 20 [de
maio do ano em curso], o desaparecimento, a tortura e a
morte de 70 militantes de esquerda, ocorridos na região do

Esse minitexto tem em comum com o anterior

01) a valorização de uma iniciativa popular.

02) a consciência cidadã demonstrada pelo brasileiro.

03) a ironia diante do desrespeito aos direitos humanos.

04) a tentativa de combate à impunidade reinante no país.

05) o acatamento pelas autoridades dos anseios populares.

 QUESTÃO 8

“A Suprema Corte da Organização dos Estados Americanos (OEA)
começou a julgar, na quinta-feira 20 [de maio do ano em curso], o
desaparecimento, a tortura e a morte de 70 militantes de esquerda,
ocorridos na região do Araguaia, no Tocantins, durante o início da
década de 70.” (l. 1-5)

Sobre o período em destaque, a única análise incorreta é a
referente ao termo transcrito em

01) “Suprema” é um qualificador de “Corte” com valor semântico
superlativo.

02) “da Organização dos Estados Americanos” restringe o sentido
de “A Suprema Corte”.

03) “o desaparecimento, a tortura e a morte de 70 militantes de
esquerda” complementa o sentido de “julgar”.

04) “na região do Araguaia” exerce a mesma função sintática que
“no Tocantins” .

05) “o” é um elemento que indetermina o vocábulo “início”.

 QUESTÃO 9

LAVADO, Joaquín Salvador (QUINO). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 352.

O humor desses quadrinhos decorre

01) do aconselhamento que a garota leu num livro.
02) da falta de senso crítico da leitora face à mensagem lida.
03) das possíveis facilidades existentes para se palmilhar o caminho do bem.
04) do pressuposto a que chega a menina de que, nesta vida, a maldade suplanta, e muito, a bondade.
05) da preocupação da personagem mediante a possibilidade de enfrentar engarrafamentos no trânsito.

 QUESTÃO 10

Questões 8 e 9

5 Araguaia, no Tocantins, durante o início da década de 70. É
o primeiro caso a chegar ao tribunal sobre o desrespeito
aos direitos humanos durante a ditadura que vigorou no Brasil,
entre 1964 e 1985.

Os advogados dos familiares das vítimas, responsáveis
10 pelo pedido de abertura do processo, afirmam que o caso

ganha relevância porque tratará da abrangência da Lei da
Anistia, de 1979, vista por setores das Forças Armadas
brasileiras como uma espécie de garantia da impunidade.

A DITADURA no banco dos réus. Carta Capital, São Paulo: Confiança,
ano XV, n. 597, p. 17, 26 maio 2010. Semana. Da OEA.
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 QUESTÃO 11

Atualidades — Questões de 11 a 14

Apesar da desconfiança que o programa nuclear
iraniano costuma inspirar, o regime do presidente
Mahmoud Ahmadinejad cumpriu [...] o compromisso
firmado com o Brasil e a Turquia. Como acertado em
Teerã, [...] emissários iranianos entregaram à Agência
Internacional de Energia Atômica documento prevendo
o envio de 1,2 mil quilos do urânio pouco enriquecido
do Irã em troca de 120 quilos de urânio para uso
hospitalar. Tornou-se também público que os termos
do pacto seguiam ponto a ponto recomendações feitas
três semanas antes pelo presidente americano,
Barack Obama, em carta dirigida ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Os mais recentes
desdobramentos da crise nuclear iraniana mostram
que o governo Obama enfrentará dificuldades para
aprovar sanções contra o Irã no Conselho de
Segurança da ONU. “Muito mais importante do que
isso é a sutil mudança nas relações internacionais
introduzidas pelos gestos de Brasil e Turquia”,
escreveu em artigo o americano Graham E. Fuller,
ex-vice-presidente do Conselho Nacional de
Inteligência da CIA. (EXTREMOS..., 2010, p.108).

A atuação do Brasil e da Turquia na diplomacia internacional, em
relação à questão do Irã, constitui-se uma novidade no cenário
mundial, pois demonstra
01) a perda da importância política e econômica dos Estados

Unidos no cenário internacional, gradativamente substituído
pelos países emergentes, como Índia, China e Brasil.

02) o processo de democratização do Oriente Médio, com o
desaparecimento dos governos autoritários, na região, cujos
reflexos são vistos na eliminação da indústria bélica e do
espírito belicoso.

03) a recusa de países emergentes em se manterem na posição
secundária em relação aos destinos da política externa,
questionando o papel das grandes potências como
definidoras da política internacional.

04) a proliferação da produção de armas nucleares pelos países
pobres, principal ameaça à hegemonia militar norte-americana,
tornando o Irã o principal financiador dos grupos terroristas
comunistas.

05) a falência e a tendência ao desaparecimento de organizações
internacionais, como a ONU, desmoralizada, desde a invasão
do Iraque, pelos Estados Unidos, e reduzida apenas a um
papel consultivo das grandes potências capitalistas.

 QUESTÃO 12

A análise da charge e os conhecimentos sobre as questões do
mundo contemporâneo permitem afirmar:
01) O afundamento de navios que abasteciam os grupos

radicais fundamentalistas islâmicos foi responsável pelo
derramamento de óleo que atingiu o Golfo do México.

02) A ação de grupos terroristas islâmicos tem inquietado os
países compradores de petróleo, devido às altas ocorridas,
com frequência, nos preços do barril.

03) A descoberta de novos poços de petróleo no Golfo do México
tornará o México um país autossuficiente na produção
petrolífera e, consequentemente, uma grande potência
econômica e militar.

 QUESTÃO 13
Cuba pode voltar a fazer parte da Organização dos
Estados Americanos (OEA), da qual está fora desde
1962. Numa decisão histórica, tomada em junho de
2009, os 34 países-membros da instituição decidiram
anular o ato que suspendia o país caribenho da
entidade. A reintegração de Havana, contudo, não é
automática — depende da adequação do país aos
“princípios da organização”.
A resolução é vaga, mas seu efeito simbólico não pode
ser desprezado, já que os Estados Unidos (EUA) até
então conseguiam fazer prevalecer o isolamento do
regime cubano no continente. Cuba havia sido retirada
da OEA por pressão do governo norte-americano, após
o episódio da crise dos mísseis, em 1962, quando o
governo comunista da então União Soviética (URSS)
usou o território cubano como base para posicionar
mísseis nucleares direcionados aos EUA. (CUBA...,
2010, p. 64).

A mudança da política norte-americana em relação a Cuba está
associada
01) à deposição do ditador cubano Fidel Castro, pela oposição

liberal cubana, defensora da implantação de um regime
democrático na ilha caribenha.

02) à mudança, pelo presidente Barack Obama, da política
militarista norte-americana respaldada na Doutrina Bush.

03) ao crescimento da economia cubana que tornou a ilha de Cuba
um dos países mais influentes na América Latina.

04) à necessidade de conter a crescente influência da Rússia,
principal rival comercial e econômica dos Estados Unidos.

05) à atual dependência econômica norte-americana em relação
à Cuba, na importação de açúcar e de tabaco.

 QUESTÃO 14

Fracassou a VI Conferência das Partes (COP 6),
realizada em Haia (Holanda), para discutir o futuro do
clima no planeta. Os representantes dos 160 países
reunidos não chegaram a um acordo sobre a redução
da emissão de gases que produzem o efeito estufa.
Em uma conferência de imprensa, [...] o Greenpeace,
WWF, Friends of the Earth e a maioria das outras ONGs,
reiteraram sua posição de que a conferência foi
um desastre, no sentido de buscar alternativas
sustentáveis para interromper o aquecimento global.
De acordo com o Greenpeace, a reunião marca o
momento em que os governos abandonaram suas
promessas de cooperação global para proteger o
clima do planeta. (FRACASSOU..., 2010).

Um dos motivos do fracasso da conferência sobre mudanças
climáticas foi
01) a comprovação científica de que o aquecimento global é um

fenômeno natural que intercala as eras glaciais.
02) o radicalismo das organizações ambientalistas que defendem

o fim da industrialização e o retorno à vida rural.
03) a impossibilidade do consenso entre os diversos países, em

função da diversidade de línguas, costumes e cultura.
04) a posição intransigente dos países emergentes, que se

recusaram a adotar qualquer tipo de medida para conter o
aquecimento global.

05) a recusa de países, como a China e os Estados Unidos, de
rever seus modelos de desenvolvimento econômico e
industrial, altamente poluentes.

At -

04) A ação militar israelense, dirigida ao ataque do navio de ajuda
humanitária à Faixa de Gaza, e o desastre ecológico ocorrido
no Golfo do México, provocaram protestos internacionais.

05) As grandes questões dos países da América Latina, como o
México, estão relacionadas à degradação ambiental, enquanto,
nos países banhados pelo mar Mediterrâneo, elas giram em
torno da permanência do uso de tecnologias obsoletas.
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Noções Básicas de Informática — Questões de 15 a 20
 QUESTÃO 15

Considerando-se que a média para aprovação seja 6,0 (seis) para todas as disciplinas, a fórmula correta para exibir a Situação de Português é
01) SE(B5>0;Aprovado;Reprovado) 04)  =SE(Media>=6;”APROVADO(A)”;”RPROVADO(A)”)
02) =SE(4,8>6;APROVADO(A);REPROVADO(A)) 05)  =SE(B11>6;”APROVADO(A)”;”REPROVADO(A)”)
03) =SE(B10>=6;”APROVADO(A)”;”REPROVADO(A)”)

Seja a planilha no Microsoft Excel 2003.

Uma das funções do firewall é
01) possibilitar que qualquer usuário acesse a rede com permissão de convidado.
02) impedir acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra.
03) gerar endereços de acesso à rede.
04) permitir que uma máquina seja usada como servidor.
05) segmentar redes.

 QUESTÃO 16

 QUESTÃO 17
São considerados periféricos tanto de entrada como de saída de dados o
01) scanner e o mouse. 04)  monitor touch screen e o fax modem.
02) scanner e o monitor touch screen. 05)  mouse e o teclado.
03) teclado e o scanner.

Analise as afirmativas com relação aos conceitos de segurança, proteção e vírus de computadores, marcando com V as verdadeiras
e com F, as falsas.
(  ) Vírus de computador é um programa de software espúrio, que se anexa a outros programas de software ou arquivos de dados,

a fim de ser executado, geralmente, sem conhecimento nem permissão do usuário.
(  ) O spoofing (disfarce) é um tipo de vírus que se instala no computador como um software benigno até o momento em que entra

em ação, infectando o computador.
(  ) A criptografia é o processo de transformar textos comuns ou dados em um texto cifrado que não possa ser lido por ninguém, salvo

o remetente e o destinatário desejado.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo é a
01) V F F 03) F F F 05)  V V V
02) F V V 04) F F V

 QUESTÃO 18

Seja uma apresentação no Microsoft PowerPoint 2003.
Para gerar imagem de cada slide, executam-se os seguintes passos:
01) Arquivo/Salvar como página da Web.
02) Arquivo/Salvar como Tipo de Imagem/Selecionar Formato JPEG(*.jpg).
03) Arquivo/Salvar Como/Salvar como tipo/Selecionar Formato JPEG(*.jpg).
04) Arquivo/Salvar Como/Salvar como Tipo/Selecionar Suplemento do PowerPoint(*.ppa).
05) Arquivo/Salvar Como Salvar como Tipo/Estrutura(*.txt).

 QUESTÃO 19

 QUESTÃO 20
Segurança da Informação está relacionada com proteção de um conjunto de dados, no sentido de preservar o valor que possuem para
um indivíduo ou uma organização.
Uma forma de segurança da informação é conhecido como
01) Vírus. 03)  GPU. 05)  Sniffer.
02) Spyware. 04)  Backup.

www.pciconcursos.com.br




PGE -  Processo Seletivo Simplificado 2010 5

 QUESTÃO 21

 QUESTÃO 22

 QUESTÃO 23

 QUESTÃO 24

 QUESTÃO 25

 QUESTÃO 26

 QUESTÃO 27

 QUESTÃO 28

Dentre os objetivos fundamentais da Constituição Federal da
República, podem ser indicados a

01) liberalidade e a legalidade.

02) dignidade da pessoa humana e a soberania;

03) independência nacional e a igualdade entre os Estados.

04) independência nacional e a erradicação da pobreza e da
marginalização.

05) garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação
da  pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais.

Conforme dispõe a Constituição Federal, serão equivalentes à
Emenda Constitucional

01) os tratados e as convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em  cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos
membros.

02) os anteprojetos de lei oriundos da Casa Civil e que tenham
aplicação em todo o Território Nacional, sem que seja
necessária a regulamentação pelos estados e municípios.

03) os resultados das intermediações exteriores que visem à
unificação dos direitos internacionais dos povos.

04) as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais
com aplicação imediatas.

05) todos os projetos encaminhados pelo Presidente da República
apreciáveis pela Congresso Nacional.

Independência Nacional, não intervenção, solução pacífica dos
conflitos devem ser considerados como

01) normas constitucionais.
02) garantias constitucionais.
03) obrigações constitucionais.
04) princípios constitucionais.
05) competências constitucionais.

Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar
a paz, a permitir que forças armadas estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam temporariamente,
ressalvados os caos previstos em lei complementar é uma
competência exclusiva

01) da União.
02) do Senado Federal.
03) da Câmara Federal.
04) do Congresso Nacional.
05) do Presidente da República.

De acordo com a Constituição Federal, a ação direta de
inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade
podem ser propostas, dentre outros,

01) pela mesa da Câmara e pela União dos Prefeitos.
02) pela União dos Prefeitos e por associações de classes

profissionais.
03) pelo Governador do Estado e por associações de classes

profissionais.

A Constituição do Estado da Bahia prevê, dentre outros, como
princípios fundamentais,

01) regime democrático e competitividade administrativa.
02) autonomia municipal e probidade na administração.
03) autonomia municipal e interdependência administrativa.
04) probidade administrativa e legalidade na administração.
05) forma republicana e federativa e publicidade dos atos

administrativos.

De acordo com a Constituição Estadual, o Estado poderá
incorporar-se a outro mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de

01) plebiscito, da Assembleia Legislativa e do Congresso
Nacional, por lei ordinária.

02) plebiscito, da Assembleia Legislativa e do Congresso
Nacional, por lei complementar.

03) plebiscito, da Assembleia Legislativa e do Congresso
Nacional, sem que seja necessário lei específica.

04) intervenção da Assembleia Legislativa e do Congresso
Nacional, por lei complementar, sem que haja intervenção
popular.

05) plebiscito, com a interferência da Assembleia Legislativa e do
Congresso Nacional, com objetivo de dar ciência ao
Presidente da República.

Dentre outras  incumbências, o Estado, concorrentemente com a
União, poderá legislar sobre

01) desapropriação, orçamento e junta comercial.
02) Direito Tributário, finanças estaduais e orçamento.
03) junta comercial, Direito Civil, educação, cultura e desporto.
04) custas e serviços forenses, orçamento e Direito Processual

Penal.
05) orçamento, produção e consumo, educação, cultura, ensino

e desporto.

Noções Básicas de Direito
Questões de 21 a 40

 QUESTÃO 29
Conforme disposição na Constituição do Estado da Bahia, com
relação aos bens resultantes de contrato de permissão ou
concessão, é correto afirmar que

01) não há hipótese de incorporação determinada pela lei.
02) se incorporarão ao patrimônio do cedente, no final do contrato.
03) reverterão, obrigatoriamente, ao patrimônio do órgão

concedente.
04) se vincula a incorporação sempre ao quanto determinado no

termo contratual.
05) ocorre a incorporação ao patrimônio do concedente antes

mesmo do final do contrato.

 QUESTÃO 30
Os projetos que dispõem sobre organização das Procuradorias e
da Defensoria Pública, nos termos da Constituição Estadual, são

01) da Câmara de Vereadores.
02) de  iniciativa privativa do Governador do Estado.
03) de competência exclusiva da Câmara de Deputados.
04) de iniciativa do Estado cumulativamente com a União.
05) de competência privativa do Procurador Geral, em exercício.

04) pelo Presidente da República ou por qualquer cidadão com
direito a voto.

05) pelo Presidente da República e pelo partido político com
representação no Congresso Nacional.

Direito -
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 QUESTÃO 32

 QUESTÃO 33

 QUESTÃO 34

 QUESTÃO 35

 QUESTÃO 36

 QUESTÃO 37

 QUESTÃO 38

Com a aprovação em concurso público, após os trâmites legais,
a posse deverá verificar-se até

01) durante o prazo de validade do concurso.
02) sessenta dias a partir da data de divulgação do resultado.
03) quarenta e cinco dias após a publicação do ato de nomeação.
04) tão logo esteja o aprovado disponível para assumir as funções.
05) trinta dias, contados da data da publicação do ato de

nomeação.

Quando, na hipótese do servidor aposentado por invalidez, os
motivos determinantes da aposentadoria forem declarados
insubsistentes por junta médica oficial, quanto a esse servidor,
ocorrerá

01) reversão.
02) demissão.
03) destituição.
04) reintegração.
05) aproveitamento.

A concessão dada ao servidor pelo prazo de 15 dias decorre de

01) casamento.

02) alistamento militar.

03) período de trânsito, compreendido como tempo gasto para
retorno, quando em férias no exterior.

04) período de trânsito, compreendido como tempo gasto para
mudar de sede, contado da data do desligamento.

05) falecimento de cônjuge, companheiro, pais, padrasto ou
madrasta, filhos menor, enteados, desde que comprovado por
atestado de óbito.

De acordo com o Estatuto do Servidor Público do Estado, dentre
outros, são deveres do servidor:

01) Levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo e ser
leal às instituições a que servir.

02) Levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo e
recusar fé a documento público.

03) ser leal às instituições a que servir e promover manifestação
de apoio ou desapreço no recinto da repartição.

04) Tratar com urbanidade as pessoas e não se manifestar contra
a ilegalidade ou abuso de poder por não ser sua atribuição.

05) Manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou
parente até o segundo grau e adotar conduta compatível ao
serviço.

A Procuradoria Geral do Estado tem por finalidade a representação
judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento do Estado,
estando diretamente subordinada ao

01) Governador.
02) Secretário de Justiça.
03) Corregedor de Justiça.
04) Procurador Geral da União.
05) Secretário de Segurança Pública.

Quanto aos pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Estado
e aprovados pelo Governador do Estado, com efeito normativo,
assim como as súmulas administrativas por ela editadas, é correto
afirmar:

01) Terão obrigatoriedade de cumprimento.
02) São de cumprimento apenas pelo Gabinete do Governador.
03) Atingirão somente os órgãos diretamente ligados ao assunto.
04) Não há obrigatoriedade do seu cumprimento, por não serem

leis.
05) São de cumprimento obrigatório por todos os órgãos e

entidades da Administração Pública Estadual.

As atividades de assessoramento em comunicação social, no
âmbito da Procuradoria Geral do Estado, serão executadas na
forma prevista em lei, mas em articulação com

01) a Assessoria de Comunicação da Secretária de Segurança
Pública.

02) a Assessoria de Comunicação Social da Secretária de Justiça.
03) a Assessoria Geral de Comunicação Social da Casa Civil.
04) o Gabinete do Governador do Estado.
05) o Procurador Geral do Estado.

 QUESTÃO 31
Ao conjunto de atribuições e responsabilidades exercidas por um
servidor, com as características essenciais de criação por lei,
denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres
públicos, denomina-se de

01) cargo público.
02) função pública.
03) grupo ocupacional.
04) função gratificada.
05) cargo em comissão.

 QUESTÃO 39
De acordo com a Lei Complementar no 34/2009, são membros
natos do Conselho Superior o

01) Governador do Estado, o Procurador Geral Adjunto, o
Corregedor, os Chefes de Procuradorias e o Secretário de
Justiça.

02) Procurador Geral do Estado, o Procurador Geral Adjunto, o
Corregedor, os Chefes de Procuradorias e o Governador do
Estado.

03) Procurador Geral do Estado, o Corregedor e os Chefes de
Procuradorias e do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento e o
Fiscal Judicial.

04) o Procurador Geral do Estado, o Procurador Geral Adjunto, o
Corregedor e os Chefes de Procuradorias e do Centro de
Estudo e Aperfeiçoamento.

05) Procurador Geral do Estado, o Secretário de Segurança
Pública, o Procurador Geral Adjunto, o Corregedor e os Chefes
de Procuradorias e do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento.

 QUESTÃO 40

A capacitação e o aperfeiçoamento do pessoal da Procuradoria
Geral do Estado é realizado através

01) de escolas específicas.
02) do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento.
03) de instituição contratada para esta finalidade.
04) de convênio firmados com instituições de ensino de nível

superior.
05) de  técnicos especializados, contratados mediante processo

licitatório.
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