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V CONCURSO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – ÁREA ADMINISTRATIVA, 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

PROVA ÚNICA – CADERNO DE QUESTÕES 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 
 

1. Este caderno contém 4 (quatro) páginas com 20 (vinte) questões de múltipla escolha, cada uma 
valendo 0,5 (zero vírgula cinco) pontos, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. 
 

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

3. 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. 
 

4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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, 2 (duas) 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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LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
01 – Não é princípio institucional do Ministério 
Público, segundo o que dispõe o § 1º do art. 127 
da Carta Constitucional de 1988: 
 

a) Vitaliciedade 
b) Unidade 
c) Indivisibilidade 
d) Independência Funcional 
 

02 – Conforme explicita o § 2º do art. 128 da 
Constituição Federal de 1988, a destituição do 
Procurador-Geral da República, por iniciativa do 
Presidente da República, deverá ser precedida de 
autorização da: 
 

a) Maioria absoluta da Câmara dos Deputados. 
b) Minoria dos Deputados do Congresso Nacional. 
c) Maioria absoluta do Senado Federal. 
d) Maioria absoluta dos Vereadores do Distrito 

Federal. 
 

03 – Não é função institucional do Ministério 
Público, de acordo com o que nos diz o art. 129 da 
Carta Constitucional de 1988: 
 
a) Promover, privativamente, a ação penal 

pública, na forma da lei; 
b) Promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses 
difusos, coletivos e de particulares. 

c) Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia; 

d) Defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas. 

 

04 – De acordo com o art. 135 da LCE 141/96 (Lei 
Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte), o reingresso nos quadros da 
carreira do membro do Ministério Público 
aposentado a pedido ou de ofício quando 
insubsistentes os motivos da aposentadoria é 
chamado de: 
 

a) Readaptação 
b) Reintegração 
c) Aproveitamento 
d) Reversão 

05 – Assevera o art. 214 da LCE 141/96 (Lei Orgânica 
do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do 
Norte) que os membros do Ministério Público são 
passíveis das seguintes sanções disciplinares, exceto: 
 

a) Advertência e censura. 
b) Suspensão de 180 (cento e oitenta) dias em todos 

os casos. 
c) Demissão, enquanto não decorrido o estágio 

probatório. 
d) Cassação de disponibilidade remunerada ou 

aposentadoria. 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

 
06 – Não é princípio expresso no caput do art. 37 da 
Constituição Federal de 1988. 
 

a) Legalidade 
b) Impessoalidade 
c) Eficiência 
d) Inamovibilidade 
 

07 – Não é ato de Improbidade Administrativa que 
importa enriquecimento ilícito, conforme preceitua a 
Lei 8.429/92: 
 

a) Perceber vantagem econômica, direta ou 
indireta, para facilitar a alienação, permuta ou 
locação de bem público ou o fornecimento de 
serviço por ente estatal por preço inferior ao 
valor de mercado. 

b) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, 
bens de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à 
renda do agente público. 

c) Perceber vantagem econômica para intermediar 
a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza. 

d) Frustrar a licitude de processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente. 

 

08 – O art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal, nos diz que a despesa 
total com pessoal, em cada período de apuração e 
em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida. Sendo assim, 
assinale a alternativa incorreta: 
 

a) União: 50% (cinquenta por cento) 
b) Estados: 60% (sessenta por cento) 
c) Distrito Federal: 30% (trinta por cento) 
d) Municípios: 60% (sessenta por cento) 



V CONCURSO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – ÁREA ADMINISTRATIVA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Página 3 de 4 

 

09 – Não é modalidade de licitação, prevista no art. 
22 da Lei 8.666/93: 
 

a) Concorrência 
b) Tomada de Preços 
c) Pregão 
d) Leilão 
 

10 – De acordo com o § 1º do art. 22 da Lei 8.666/93, 
é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto: 
 

a) Concorrência 
b) Tomada de Preços 
c) Pregão 
d) Consulta 
 

11 – Nos afirma a Lei Federal 11.788/08 (Lei do 
Estágio), que são obrigações das instituições de 
ensino, em relação aos estágios de seus educandos: 
 

a) Indicar professor orientador, da área a ser 
desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do 
estagiário. 

b) Celebrar termo de compromisso com a instituição 
de ensino e o educando, zelando por seu 
cumprimento. 

c) Ofertar instalações que tenham condições de 
proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural. 

d) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, 
com formação ou experiência profissional na área 
de conhecimento desenvolvida no curso do 
estagiário, para orientar e supervisionar até 10 
(dez) estagiários simultaneamente. 

 

12 – Segundo o que dispõe a Lei Federal 11.788/08 
(Lei do Estágio), assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma 
de contraprestação que venha a ser acordada, 
sendo compulsória a sua concessão, bem como a 
do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não 
obrigatório. 

b) No caso de estágio obrigatório, a 
responsabilidade pela contratação do seguro  
poderá, alternativamente, ser assumida pela 
instituição de ensino.  

c) A eventual concessão de benefícios relacionados 
a transporte, alimentação e saúde, entre outros, 
caracteriza vínculo empregatício. 

d) A duração do estágio, na mesma parte 
concedente, poderá exceder 2 (dois) anos. 

13 – Conforme o que dispõe o art. 14 da Resolução 
nº 42/2009 do CNMP (Conselho Nacional do 
Ministério Público), da qual trata da concessão de 
estágio a estudantes no âmbito do Ministério 
Público dos Estados e da União, o estagiário terá 
direito a período de recesso de trinta (30) dias, a 
ser gozado, preferencialmente, durante suas férias 
escolares, sempre que o período de duração do 
estágio for igual ou superior a um (1) ano. Sendo 
assim, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O período de recesso poderá ser fracionado, 

em até 3 (três) períodos, não inferiores a 10 
(dez) dias consecutivos, quando houver 
interesse do estagiário e do Ministério Público. 

b) O período de recesso será concedido de 
maneira proporcional no caso do estágio ter 
duração inferior a um (1) ano. 

c) O período de recesso do estágio será 
remunerado, quando o estagiário receber bolsa 
ou outra forma de contraprestação. 

d) O recesso não fruído, decorrente da cessação 
do estágio, em que o estagiário haja 
recebimento de bolsa ou outra forma de 
contraprestação, não está sujeito à indenização 
proporcional. 

 
 
14 – Segundo o que preceitua a Resolução nº 
42/2009 do CNMP (Conselho Nacional do 
Ministério Público), da qual trata da concessão de 
estágio a estudantes no âmbito do Ministério 
Público dos Estados e da União, desde que haja 
comprovação, poderá o estagiário, sem qualquer 
prejuízo ausentar-se: 
 
a) Por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de 

falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor 
sob guarda ou tutela e irmãos. 

b) Pelo dobro dos dias de convocação, em virtude 
de requisição da Justiça Eleitoral durante os 
períodos de eleição. 

c) por 2 (dois) dias, por motivo de apresentação 
para alistamento militar e seleção para o 
serviço militar. 

d) por 2 (dois) dias, para doação de sangue. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

15 – É a parte lógica do Sistema Computacional, 
podemos dizer que são instruções de execução de 
atividades a serem realizadas: 
 

a) Software 
b) Hardware 
c) Winchester 
d) Drive de disquet 
 

16 – Uma das formas de se aumentar a 
produtividade no uso de softwares aplicativos é 
através do conhecimento dos atalhos de teclado, 
que permitem o rápido acesso a uma função do 
software sem a necessidade de uso do mouse ou 
dos menus de função. Dentre as alternativas 
abaixo, todas apresentam associações corretas 
entre o atalho de teclado, para versões do 
Microsoft Windows superior a 98, e o seu 
resultado, exceto: 
 

a) [Ctrl + X], resulta em "recortar". 
b) [Alt + Tab], "alterna entre aplicativos". 
c) [Alt + Barra de Espaço], "acessa o menu da 

janela ativa". 
d) [Ctrl + F4], "fecha o aplicativo ativo". 
 
17 – Analise os itens abaixo e, respectivamente, 
assinale a alternativa correta: 
 

I – (Digital Versatile Disc – Read Only Memory). É 
apenas de leitura, não permitindo alterar ou gravar 
informações. 
II – (Digital Versatile Disc – Recordable). De início 
não contém dados, entretanto depois de inseridas 
pelo usuário e gravadas as informações não 
poderão ser alteradas. 
III – (Digital Versatile Disk – Read and Write). 
Permite gravar, alterar e apagar as informações. 
 

a) I – DVD-ROM; II – DVD-RW; III – DVD-R. 
b) I – DVD-RW; II – DVD-ROM; III – DVD-R. 
c) I – DVD-ROM; II – DVD-R; III – DVD-RW. 
d) I – DVD-R; II – DVD-RW; III – DVD-ROM. 
 
18 – A principal finalidade do Software                
MS-Outlook é: 
 

a) Edição eletrônica de texto. 
b) Correio eletrônico. 
c) Criação de páginas Web. 
d) Criação de planilha eletrônica. 

19 – Considere as afirmativas a seguir: 
 
I – Internet Explorer, Netscape e Firefox são 
exemplos de navegadores (browsers) web. 
II – Uma Intranet é uma rede de computadores 
privada que usa os protocolos da Internet. 
III – O transporte de páginas Web entre um servidor 
e um cliente da Internet é realizado pelo protocolo 
WinRar. 
IV – O protocolo padrão da Internet é o Scandisk. 
V – Google Search é uma ferramenta de busca da 
Internet. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
 
20 – Qual dos softwares abaixo é um 
compactador/descompactador de arquivos: 
 
a) WinRar 
b) WinBoost 
c) Avast 
d) Scandisk 
 
 

 


