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VII 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 – A respeito do que preceitua o art. 127 da 
Constituição Federal de 1988, analise os itens e 
assinale a alternativa incorreta. 
 
I – O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado. 
II – Ao Ministério Público incumbi-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais disponíveis. 
III – A independência funcional é princípio 
institucional do Ministério Público. 
IV – Ao Ministério Público é assegurada autonomia 
funcional e administrativa. 
 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
02 – Com base no art. 128 da Constituição Federal 
de 1988, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) O Ministério Público abrange: O Ministério 

Público da União e os Ministérios Públicos dos 
Estados. 

b) O Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República. 

c) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no 
Distrito Federal e Territórios poderão ser 
destituídos por deliberação da maioria absoluta 
do Poder Legislativo, na forma da lei 
complementar respectiva. 

d) A vitaliciedade é vedada ao Membro do 
Ministério Público, após dois anos de exercício. 

 
03 – Segundo o que preceitua o art. 130-A da 
Constituição Federal de 1988, no que se refere ao 
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Ao CNMP compete o controle da atuação 

administrativa e não financeira do Ministério 
Público. 

b) O CNMP é presidido pelo Procurador-Geral da 
República. 

c) O CNMP compõe-se de quatorze membros. 
d) Os membros do CNMP são escolhidos para um 

mandato de dois anos, admitida uma 
recondução. 

NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

 
04 – O caput do art. 37 da Constituição Federal de 
1988, nos diz que a Administração Pública deve 
obedecer aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. A respeito do princípio da legalidade 
assinale a alternativa correta: 
 
a) A Administração pode praticar atos de acordo 

com o que acha correto. 
b) A Administração está restrita ao que determina 

à lei, e sua atuação deve estar pautada aos 
ditames legais. 

c) Não é princípio expresso na Carta 
Constitucional de 1988. 

d) Somente a Administração Pública Direta está 
obrigada a obedecer ao princípio da legalidade. 

 
05 – São requisitos de formação do ato 
administrativo: 
 
a) Competência, finalidade, forma, 

impessoalidade e publicidade. 
b) Finalidade, motivação, descrição, 

discricionariedade e competência. 
c) Finalidade, forma, publicidade, competência e 

descrição. 
d) Competência, finalidade, forma, motivo e 

objeto. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 
06 – Quais teclas de atalho são utilizadas, 
respectivamente, para recortar e colar uma pasta no 
Windows? 
 

a) CTRL + C e CTRL + V 

b) CTRL + X e CTRL + V 

c) ALT + X e Shift + X 

d) Shift + C e CTRL + V 
 
07 – Qual destes itens não é um Sistema 
Operacional?  
 
a) AmigaOS 

b) Windows Seven 

c) Microsoft Office 

d) MS-DOS 
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08 – Qual o tipo de usuário que, por padrão, tem 
permissão de fazer alterações no sistema? 
 

a) Suporte 

b) Gerenciador 

c) Administrador 

d) Convidado 
 
 
09 – Qual destes programas é indicado para fazer 
controle e eliminação de pragas virtuais? 
 

a) Criptografia 

b) Antivírus 

c) Worm 

d) VPE (virtual Plague Eliminator/killer) 
 

 
10 – Rede privada dentro de uma organização que 
está de acordo com os mesmos padrões da Internet, 
acessível apenas por membros da organização, 
empregados ou terceiros com autorização de acesso 
e não permite acesso externo: 
 

a) Intranet 

b) Extranet 

c) Internet 

d) LAN 
 
 
11 – Quais são os aplicativos equivalentes ao MS 
Office Word, Excel e Powerpoint, respectivamente, 
no BrOffice? 
 

a) Writer, Calc e Impress 

b) Word, Impress e Draw 

c) Impress, Calc e Word 

d) Writer, Calc e Draw 
 

 
12 – Em um programa de correio eletrônico, o campo 
Cópia Oculta (CCo) serve para: 
 

a) Enviar uma cópia da mensagem para o 
destinatário do campo CCo e o nome dele não ser 
visto pelos outros destinatários da mensagem. 

b) Enviar uma cópia da mensagem para o 
destinatário do campo CCo e receber uma 
confirmação de leitura quando a mensagem for 
lida. 

c) Ocultar do destinatário do campo CCo partes do 
conteúdo da mensagem. 

d) Ocultar o remetente da mensagem, permitindo o 
envio de mensagens anônimas. 

13 – Software que permite que o sistema operacional 
e um dispositivo se comuniquem entre si: 
 

a) Windows 

b) Linux 

c) Driver 

d) Hardware 

 
14 – Qual destes aplicativos serve para confeccionar 
uma apresentação de slides através do computador? 
 

a) Word 

b) Excel 

c) PowerPoint 

d) Access 

 
15 – São características básicas da segurança da 
informação, EXCETO: 
 

a) Confidencialidade 

b) Integridade 

c) Divulgação 

d) Disponibilidade 

 

 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
16 – Um servidor do Ministério Público do Estado 
do RN tem que entregar 270 processos. Os 86 
primeiros já foram entregues. Quantos processos 
ele deve entregar ainda? 
  
a) 86 

b) 356 

c) 270 
d) 184 

 
 
17 – Observe a sequência a seguir: 
 

F G H I  →  I H G F  →  F G H I... 
 
A vigésima quarta letra nessa sequência será: 
 
a) F 

b) G 

c) H 
d) I 
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18 – Analise a sequência abaixo: 
 

A2 → C5 → F9 → J14 → ___ 
 
Qual a resposta correta? 
 
a) O19 

b) N20 

c) N19 
d) O20 

 
 
19 – Uma estrada tem 120 km. Se a cada 20 km 
deve-se instalar uma placa de sinalização. A 
primeira placa será instalada exatamente no início 
da estrada, e a última, exatamente ao final da 
estrada. Assim, a quantidade total de placas de 
sinalização a serem instaladas será de: 
 
a) 5 

b) 6 

c) 7 
d) 8 

 
 
20 – Quantos são os números pares escritos de 1 a 
50? 
 
a) 22 

b) 23 

c) 24 
d) 25 

 


