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IV PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, 
DENOMINADO MP RESIDÊNCIA, NO ÂMBITO DO MPRN 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES ÁREA ADMINISTRATIVA – 2018 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 7 (sete) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Básicos e 
30 (trinta) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 
0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Básicos e a da prova de Conhecimentos Específicos. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 3 (três) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Trata-se de uma Figura de Linguagem onde 
há na frase o emprego de palavras ou expressões 
de significados opostos: 
 

a) Metonímia 
b) Antítese 
c) Paradoxo 
d) Hipérbole 
 

02 – Qual o substantivo coletivo de “chaves”? 
 

a) Chaveiro 
b) Molho 
c) Acervo 
d) Chavistas 
 

03 – Sem perder o seu significado ou sentido, a 
palavra “ratificar” poderá ser substituída por: 
 

a) Corrigir 
b) Emendar 
c) Consertar 
d) Confirmar 
 

04 – De acordo com a colocação pronominal, 
assinale a alternativa correta: 
 

a) Não esqueça-se da prova. 
b) Me vou embora para casa. 
c) Não me chamaram para o jogo. 
d) Isso lembra-me a infância. 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO 
RIO GRANDE DO NORTE 

 

05 – Analisando o aspecto geográfico do Estado 
do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa 
correta: 
 

a) Situa-se na Região Nordeste, tendo como 
limites o Oceano Atlântico a norte e a leste, a 
Paraíba ao sul e o Ceará a oeste. 

b) Situa-se na Região Nordeste, tendo como 
limites o Oceano Atlântico a norte e a leste, a 
Paraíba a oeste e o Ceará ao sul. 

c) Situa-se na Região Nordeste, tendo como 
limites o Oceano Atlântico ao sul e ao oeste, 
a Paraíba ao norte e o Ceará a leste. 

d) Situa-se na Região Nordeste, tendo como 
limites o Oceano Pacífico a norte e a leste, a 
Paraíba ao sul e o Ceará a oeste. 

06 – Atividade econômica voltada para a criação 
em cativeiro, bastante desenvolvida no litoral do 
estado do Rio Grande do Norte: 
 

a) Carcinicultura 
b) Salinização 
c) Extrativismo 
d) Pecuária 
 

07 – Em que Mesorregião está localizado o 
município de Macau: 
 

a) Leste Potiguar 
b) Agreste Potiguar 
c) Central Potiguar 
d) Oeste Potiguar 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

08 – No navegador Google Chrome Versão 
67(x64) para reabertura da última guia fechada 
ou a restauração da sessão anterior utiliza-se: 
 

a) O caminho ‘Configurações → Restaurar 
Sessão Anterior’ 

b) O atalho de teclado CTRL + N 
c) O atalho de teclado CTRL + P 
d) O atalho de teclado CTRL + SHIFT + T 
 

09 – Sobre a utilização de ferramentas de correio 
eletrônico é incorreto afirmar: 
 

a) Podem ser anexados, simultaneamente, mais 
de um arquivo com extensões diferentes 
entre si. 

b) Uma mensagem de correio eletrônico (e-
mail) pode ser enviada formatada em html, 
rich text ou sem formato. 

c) Alguns servidores de e-mail proíbem, por 
questões de segurança, que determinadas 
extensões de arquivos sejam anexadas, tais 
como .exe; .msc; .zip; .bmp e .msi. 

d) A interface da Internet que permite ao 
usuário redigir, enviar e receber mensagens 
de e-mail usando um navegador é chamada 
Webmail. 

 

10 – No âmbito da segurança da informação, um 
dispositivo da rede que decide permitir ou 
bloquear tráfegos específicos de acordo com um 
conjunto definido de regras de segurança: 
 

a) Roteador 
b) Switch 
c) Firewall 
d) Navegador 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
 

11 – O inciso III do artigo 5º da CF/88, determina 
que ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. Esse 
princípio está relacionado à qual fundamento da 
República Federativa do Brasil: 
 

a) A soberania 
b) A cidadania 
c) A dignidade da pessoa humana 
d) O Pluralismo político 
 

12 – Dentre outros, são objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, exceto: 
 

a) A garantia do desenvolvimento nacional. 
b) A erradicação da pobreza e a marginalização. 
c) A construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. 
d) A defesa da paz e a erradicação das 

desigualdades sociais e regionais. 
 

13 – De acordo com o art. 5º da Constituição 
Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta: 
 
 

a) É livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei 
estabelecer. 

b) É assegurado a todos o acesso à informação 
e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 

c) É livre a locomoção no território nacional em 
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer 
ou dele sair com seus bens. 

d) Poderá ser concedida extradição de 
estrangeiro por crime político ou de opinião. 

 

14 – Segundo o que disciplina o art. 5º da 
Constituição Federal de 1988, a respeito do 
racismo, podemos afirmar que: 
 

a) Constitui-se crime afiançável. 
b) Constitui-se crime prescritível. 
c) Constitui-se crime não sujeito a pena de 

reclusão. 
d) Constitui-se crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 
nos termos da lei. 

15 – Segundo o art. 5º da Constituição Federal de 
1988, Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Constitui-se crime inafiançável e 
imprescritível a ação de grupos armados, 
civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático. 

b) A pena será cumprida em estabelecimentos 
distintos, de acordo com a natureza do 
delito, a idade e o sexo do apenado. 

c) Poderá haver pena de trabalhos forçados. 
d) A pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do 
delito, a idade e o sexo do apenado. 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

16 – É a capacidade de punir particulares que 
prestam serviços junto à Administração Pública: 
 

a) Poder Hierárquico 
b) Poder Disciplinar 
c) Poder Regulamentar 
d) Poder Discricionário 
 

17 – É a capacidade de restringir liberdades e 
direitos individuais, tendo como objetivo o 
interesse público: 
 

a) Poder de Polícia  
b) Poder Disciplinar  
c) Poder Regulamentar  
d) Poder Vinculado  
 

18 – É atributo do Ato Administrativo, exceto: 
 

a) Presunção de Legitimidade 
b) Coercibilidade 
c) Competência 
d) Autoexecutoriedade 
 

19 – Em relação ao Ato Administrativo, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

a) A Administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais. 

b) A Administração pode revogar um ato 
administrativo por motivo de conveniência e 
oportunidade. 

c) A Presunção de legitimidade permite à 
Administração impor o ato administrativo, 
sem a necessidade de sua concordância. 

d) O Judiciário tem a capacidade para anular o 
ato administrativo no que tange a sua 
ilegalidade. 
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20 – Com base na Lei Complementar nº 
462/2012, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) É vedado ao MP Residente, sob pena de 
desligamento o uso de vestes ou insígnias 
privativas de membros do Ministério Público. 

b) Sem qualquer prejuízo, poderá o MP 
Residente ausentar-se por 8 (oito) dias 
consecutivos, no caso de nascimento ou 
adoção de filho. 

c) O estágio do MP Residente será extinto pelo 
término do prazo contratual. 

d) O estágio do MP Residente será extinto no 
caso de exercício da advocacia. 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
21 – Estrogênio pela manhã comeu cinco dezoito 
avos de uma torta, à tarde comeu um sexto e à 
noite quatro nonos. Qual a fração que sobrou da 
torta: 
 

a) 1/9 
b) 2/9 
c) 3/9 
d) 4/9 
 

22 – Analise a expressão abaixo e responda 
corretamente: 
 

{5 + 3 . [5 + 32 : 3 + ( 4 . 3 + 52) – 4] + 53}0 
 
a) 0 
b) 1 
c) 503 
d) 4024 
 

23 – Qual a relação comum existente entre 
“AVENIDA” – “PRAÇA” – “RUA”: 
 

a) A 
b) R 
c) U 
d) P 
 

24 – O próximo número da sequência é: 
 

12;  34;  56;  ___ 
 

a) 4 
b) 22 
c) 78 
d) 90 

25 – Analise a expressão e responda 
corretamente: 
 

[(3 + 3 ÷ 3)] . [3 + (3 + 3 ÷ (3 ÷ 3) + 3)] = ? 
 
a) 36 
b) 48 
c) 60 
d) 72 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

 
26 – De acordo com a Lei nº 4.320/64, é exemplo 
de receita tributária: 
 
a) Transferências Correntes 
b) Receitas de Serviços 
c) Alienação de Bens 
d) Contribuições de Melhoria 

 
27 – De acordo com a Lei nº 4.320/64, é exemplo 
de despesas de custeio: 
 
a) Material de Consumo 
b) Equipamentos e Instalações 
c) Material Permanente 
d) Inversões Financeiras 

 
28 – De acordo com a Lei nº 4.320/64, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) O exercício financeiro coincidirá com o ano 

civil. 
b) Pertencem ao exercício financeiro: as 

receitas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente empenhadas. 

c) Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas mas não pagas até o dia 20 de 
dezembro distinguindo-se as processadas das 
não processadas. 

d) Os empenhos que sorvem a conta de 
créditos com vigência plurienal, que não 
tenham sido liquidados, só serão 
computados como Restos a Pagar no último 
ano de vigência do crédito. 
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29 – De acordo com a Lei nº 4.320/64, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) São créditos adicionais, as autorizações de 

despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento. 

b) Os créditos adicionais suplementares são os 
destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção 
intestina ou calamidade pública. 

c) Os créditos adicionais especiais são os 
destinados a reforço de dotação 
orçamentária. 

d) Os créditos adicionais extraordinários são os 
destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica. 

 
30 – De acordo com a Lei nº 4.320/64, podemos 
afirmar corretamente que os créditos 
suplementares e especiais serão: 
 
a) Autorizados por lei e abertos por decreto 

executivo. 
b) Autorizados por medida provisória e abertos 

por lei complementar. 
c) Autorizados por emenda constitucional e 

abertos por decreto legislativo. 
d) Autorizados por portaria e abertos por 

decreto judicial. 
 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DA SEGURIDADE SOCIAL 
 
 

31 – De acordo com o que disciplina a Carta 
Constitucional de 1988, podemos afirmar que a 
Previdência Social será organizada sob a forma 
de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: 
 
a) Cobertura dos eventos de invalidez, morte, 

idade avançada, mas não de doença. 
b) Proteção à maternidade, especialmente à 

gestante. 
c) Proteção ao trabalhador em situação de 

desemprego voluntário. 
d) Salário-família e auxílio-reclusão para os 

dependentes dos segurados de renda de 
cinco salários mínimos. 

32 – De acordo com o que disciplina a Carta 
Constitucional de 1988, e no que se refere a 
Seguridade Social, é correto afirmar: 
 
a) A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e não à assistência social. 

b) A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa 
somente dos Poderes Públicos, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. 

c) A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos somente à 
previdência e à assistência social. 

d) A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. 

 
33 – Dentre outros objetivos, compete ao Poder 
Público, nos termos da lei, organizar a 
Seguridade Social, com base: 
 
a) Caráter democrático e centralizado da 

administração, mediante gestão tripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. 

b) Caráter democrático, centralizado e não 
uniformidade dos benefícios, mediante 
gestão tripartite, com participação dos 
empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados. 

c) Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão tripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores e do Governo nos órgãos 
colegiados. 

d) Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. 

 



IV PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, DENOMINADO MP RESIDÊNCIA, NO ÂMBITO DO MPRN 

 

Página 6 de 7 

 

34 – De acordo com o que disciplina a Carta 
Constitucional de 1988, e no que se refere a 
Seguridade Social, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios destinadas à seguridade 
social constarão dos respectivos orçamentos, 
não integrando o orçamento da União. 

b) A pessoa jurídica em débito com o sistema 
da seguridade social, como estabelecido em 
lei, poderá contratar com o Poder Público e 
dele receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios. 

c) São isentas de contribuição para a 
seguridade social as entidades beneficentes 
de assistência social que atendam às 
exigências estabelecidas em lei. 

d) Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total. 

 
35 – De acordo com o que disciplina a Carta 
Constitucional de 1988, e no que se refere a 
Previdência Social, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) É vedada a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física e quando se tratar de 
segurados portadores de deficiência, nos 
termos definidos em lei complementar. 

b) É assegurado o reajustamento dos benefícios 
para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, conforme critérios definidos em 
lei. 

c) Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 
contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e urbana, hipótese 
em que os diversos regimes de previdência 
social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. 

d) A gratificação natalina dos aposentados e 
pensionistas terá por base o valor dos 
proventos do mês de novembro de cada ano. 

NOÇÕES BÁSICAS DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
36 – No que se refere a Ciência, Tecnologia e 
Inovação, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O Estado promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa, a 
capacitação científica e tecnológica e a 
inovação. 

b) A pesquisa científica básica e tecnológica 
receberá tratamento prioritário do Estado, 
tendo em vista o bem público e o progresso 
da ciência, tecnologia e inovação. 

c) A pesquisa tecnológica voltar-se-á 
preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o 
desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional. 

d) É obrigado aos Estados e ao Distrito Federal 
vincular parcela de sua receita orçamentária 
a entidades públicas de fomento ao ensino e 
à pesquisa científica e tecnológica. 

 

37 – No que se refere a Ciência, Tecnologia e 
Inovação, assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Em virtude do interesse público, o Estado 
não poderá estimular a formação e o 
fortalecimento da inovação nas empresas, 
bem como nos demais entes, públicos ou 
privados, a constituição e a manutenção de 
parques e polos tecnológicos e de demais 
ambientes promotores da inovação, a 
atuação dos inventores independentes e a 
criação, absorção, difusão e transferência de 
tecnologia. 

b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão firmar o 
compartilhamento de recursos humanos 
especializados e capacidade instalada, para a 
execução de projetos de pesquisa, de 
desenvolvimento científico e tecnológico e 
de inovação. 

c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão firmar parceria 
mediante contrapartida financeira ou não 
financeira assumida pelo ente beneficiário, 
na forma da lei. 

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão firmar instrumentos de 
cooperação com órgãos e entidades públicas 
e com entidades privadas. 
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38 – No que se refere a Comunicação Social, 
assinale a alternativa incorreta: 
 

a) A manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto na 
Constituição Federal. 

b) Compete à lei estadual regular as diversões e 
espetáculos públicos, cabendo ao Poder 
Público informar sobre a natureza deles, as 
faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua apresentação se 
mostre inadequada. 

c) Nenhuma lei conterá dispositivo que possa 
constituir embaraço à plena liberdade de 
informação jornalística em qualquer veículo 
de comunicação social, observado o disposto 
no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV da Constituição 
Federal. 

d) Os meios de comunicação social não podem, 
direta ou indiretamente, ser objeto de 
monopólio ou oligopólio. 

 

39 – No que se refere a Comunicação Social, não 
se caracteriza como impedimento à plena 
liberdade de informação jornalística: 
 

a) O anonimato. 
b) A Liberdade de expressão. 
c) O Dano material. 
d) O Sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional. 
 

40 – No que se refere a Comunicação Social, 
assinale a alternativa incorreta: 
 

a) A propriedade de empresa jornalística e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens é 
privativa de brasileiros natos ou 
naturalizados há mais de trinta anos, ou de 
pessoas jurídicas constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sede no País. 

b) Dentre outros, a produção e a programação 
das emissoras de rádio e televisão atenderão 
ao princípio da preferência a finalidades 
educativas, artísticas, culturais e 
informativas. 

c) A publicação de veículo impresso de 
comunicação independe de licença de 
autoridade. 

d) É vedada toda e qualquer censura de 
natureza política, ideológica e artística. 

 
 


