
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO TOCANTINS

1° Processo Seletivo Publico de 2016 da Procuradorxa da

Republica no Tocantins - contratagao de Estagiario de Nivel

Superior do curso de

ADMINISTRAgAO

CANDIDATO: N° Inscrigao

- Verifique se este caderno contem 20 questoes objetivas. Caso

contrario, solicite ao fiscal cia sala urn outro caderno (nao serao aceitas

reclamacoes posteriores);

Para cada quesito objetivo existe apenas UMA resposta certa, que

deve ger .assinal-ada no Caderno de Questoes;

Marque as respostas ■ na folha de repostas com caneta esferografica
de tinta azul ou preta; <

Nao sera permitida qualquer especie de consulta;

Nao havera substituigab parcial ou integral das FOLHAS DE RESPOSTAS
por erro do candidato; . ,

■Assinar a FOLHA DE RESPOSTA'da Prova Objetiva

A pro.va tera a duracao de 4 (quatro) horas, considerando,

inclusive, a marcacao da FOLHA DE RESPOSTA da prova objetiva

Os candida.tos so poderao "entregar a prova apos uma hora de seu
inicio, sob pena de eliminagao;

Os candidatos poderao levar a prova apenas apos 02 horas do inicio

da mesma, ou solicitar vistas posteriormente no Nucleo de Gestao de
Pessoas desta Procuradoria. ■

Os aparelhos eletronicos deverao permanecer desligados, desde o
momento de "entrada no local de .prova, ate a retirada do candidato do
respectivo local; . - ' '

- , Os dois ultimos candidatos deverao permanecer na sala e acompanhar
o encerramento das atividades..



PORTUGUES

1) Complete as lacunas e marque a alternativa

que melhor se encaixa nas respostas: "Naquele

fim de ano, fui praia de King's Landing. Perto

de onde eu estava, varios navios reais safram

cedo e voltaram terra firme no horario do

almoco com muitos peixes. Comprei alguns e

voltei casa, para cozinhar o banquete do

casamento do Rei Joffrey e a Rainha Margaery."

a) a -a- a

b)a -a -a

c) a-a-a

d) a -a -a

2) O uso correto da erase pode ser visto na

seguinte frase:

a) Jon Snow gosta de andar a cavalo,

b) Sansa Stark e Ramsay Bolton estavam frente a

frente no carhpo de batalha.

c) Arya Stark assistiu a vitoria de sua famflia e

depois foi a casa de seus ancestrais.

d) Nenhuma frase aplica corretamente a erase.

3) Identifique a alternativa em que urn dos

vocabulos, segundo o Acordo Ortografico,

recebeu indevidamente acento grafico:

d) A confianca dos guerreiros no lider era

inabalavel.

5) Uma das opcoes apresenta erro quanto a

regencia verbal. Assinale-a:

a) no gabinete do delegado aspirava sempre

fumaca de urn legitimo havana.

b) chegando a repartigao, encontrou as japelas

cerradaS;

c) todos obedeceram as decisoes superiores;

d) informei-o de que no dia 7 de setembro nao

havera expediente;

fazer o6) Senhor senador, Excelericia

que for possfvel, para Excelencia, o

Presidente da Republica, nao ser incriminado.

a) Vossa - deveis - vos - Vossa

b) Vossa - deve - Ihe - Sua

c) Sua - deve - Ihe -Vossa

d)Sua -deve -vos-Sua

7) Assinale a opcao em que a colocacao do

pronome destacado esteja correta, segundo o

registro escrito culto:

a) Os alunos haviam pedido-me muita atencao ao

atravessara avenida.

b) Mesmo considerando que eramos estrelas,

ninguem veio receber-nos.

a)ceu-reu-veu;

b) chapeu - ilheu - increu;

c) aneis-fieis-reis;

d) moi-heroi-joia;

4) Indique onde ha erro de regencia nominal:

a) Ela e muita apegada em bens materiais.

b) Ela era suspeita de ter assaltado a casa.

c) Ela era intransigente nesse ponto do contrato.
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c) Faria-me urn grande favor nao contando as

novidades a meus amigos.

d) Pelo que pudemos entender, ninguem vai-nos

denunciar ao juiz federal.

8) Para que se respeite a concordancia verbal,

sera preciso corrigir a frase:

a) Tern sido levantadas duvidas sobre a

capacidade do sistema financeiro europeu.



b) Tern havido duvidas sobre a capacidade do

sistema de saude dos Estados Unidos.

c) Que duvidas tern propalado os adversarios de

Cuba sobre seu sistema politico?

d) A quantas duvidas tern dado margem o

sistema de saude do BrasH?

9) Assinale a opcjo em que ha erro de

conjugate verbal em relacao a norma culta da

a) Se ele vir o nosso projetp, ficara

animado.

b) Nao desanimes; continua I utan do;

c) Se ele reouvesse o que havia perdido.

d) Quando eu requiser a segunda via do

documento, ligarei para voce.,

Assinale a opgao em que a concordancia

nominal esta incorreta:

a) Nesta circunstancia, Vossa Excelencia esta

enganada, Doutor Juiz.

b) Ele trazia muito bem tratados a barba e os

cabelos. -

c) O carro tinha urn dos farois queimados.

'a muitos anos que coleciono selos e moedas

raras.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

11- A empresa Sol de Lascar, vencedora do

pregao para rnanutencao de aparelhos de ar

condicionado, realizado pela Procuradoria da

Republica no Estado do Tocantins, fraudou na

execucao do cdntrato administrativo. Nos

termos da Lei no 10.520/2002, referida empresa,

sem prejufzp de outras sancoes, ficara impedida

de licitar e contratar com a Uniao, Estados,

Distrito Federal e Munici'pios pelo prazo de ate:

a) sete anos.

b) dez anos.

c)cincoanos.

d)seisanos.

12-A Procuradoria da Republica no Estado do

Tocantins, para acompanhar suas acoes no

Estado, solicitou a aquisicao de 9 assinaturas do

Jornal do Tocantins, sendo 2 para a Procuradoria

da Republica em Araguama, 1 para a

Procuradoria da Republica em Gurupi e 6 para a

sua Sede em Palmas. Como o Jornal do

Tocantins e o unico jornal de grande circulacao

no Estado do Tocantins, essa aquisicao, de

acordo com as disposicoes da Lei no 8.666/93:

a) podera ser por dispensa de licitacao, se

to do contrato esta

a sua

b) podera ser por inexigibilidade de licitacao, pois

se trata de objeto singular, devendo a empresa

contratada comprovar que o preco ofertado esta

de acordo com o praticado no mercado.

c) devera adquirir as assinaturas mediante previo

procedimento licitatprio, obrigatoriamente na

modalidade concorrencia do tipo menor prego.

d) o MPF nao se sujeita aos ditames da referida

lei, podendo, portanto, adquirir livremente as

assinaturas, observada a compatibilidade de

13- O MPF no Tocantins pretende contratar

servicos de informatica, a serem prestados por

orgao que Integra a Administragao Publica,

criado em 1989 para esse fim especifico.

Sabendo que o preco praticado pelo orgao e

compatfvel com o do mercado, nos termos da

ha

a) e obrigatoria na modalidade pregao.

b) podeser inexigfvel.

c) e obrigatoria na modalidade convite.

d) pode ser dispehsavel.
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14- Urn servidor da Procuradoria da Republica

no Tocantins retirou , sem previa anuencia da

autoridade competente, um documento ou

objeto da reparticao. Como consequencia pelo

seu ato, foi-lhe aplicada uma pena de

advertencia, prevista na Lei n* 8.112/1990. De

acordo com o artigo 131 da referida lei, o

servidor tera o registro da penalidade de

advertencia cancelado, se nao houver praticado

nova infracao disciplinary no perfodo de,

a) 3 anos de efetivo exercicio, sendo que o

eancelamento da penalidade surtira efeitos

retroativos.

b) 3 anos de efetivo exercicio, sendo que o

cancelamento da penalidade nao surtira efeitos

retroativos.

c) 1 ano de efetivo exercicio, sendo que o

cancelamento da penalidade nao surtira efeitos

retroativos.

d) 2 anos de efetivo exercicio, sendo que o

cancelamento da penalidade surtira efeitos

retroativos.

15- Com o processo de modernizacao do MPF, a

gestao do orgao vem operam em um ambiente

cada vez mais dinamico, exigindo que seus

diversos setores se adaptem constantemente a

novas situacoes. Por isso, a reducao dos niveis

de burocratizacao e importante para que o

orgao consiga promover mudancas e melhorias

nos processos de trabalho. Uma das ferramentas

utilizadas para analise e melhoria de processos e

o ciclo PDCA, cujo objetivo e,

a) permitir a adocao, no caso do MPF, de

grandes, rapidas e radicals mudancas nos

processos.

b) permitir o surgimento de uma nova divisao

estrutural e funcional na execucao dos processos.

c) agilizar a implementacao de medidas para

tornar b MPF mais transparente, participativo e

proativo.

d) organizar a analise e a solugao de problemas,

facilitando a implahtacao de uma filospfia de

aperfeicoamento cbntfhuo dos processos do

MPF.

16-0 gerenciamento de projetos e realizado

pela aplicacao e integracao de 5 grupos de

processos: iniciacao, planejamento, execucao,

controle e encerramento, segundo a

metodologia do Project Management Institute -

PMi, Considerando esses processos, e correto

afirmar que o grupo de

a) iniciacao definira a Estrutura Analftica do

Projeto-EAP.

b) execuca'o realizara o controle da qualidade.

c) planejamento elaborara o piano de

gerenciamento do projeto.

d) controle realizara a garantia da qualidade.

17- Visando melhorar a qualidade dos servicos

prestados a populacao tocantinense, a

Procuradoria da Republica no Estado do

Tocantins - PR/TO estuda a adocao dps

principios da gestao da qualidade total, o que

pode ser considerado como um avanco na

melhoria do relacionamento da PR/TO com a

sodedade e da prestacao de servicos aos

usuarios. Para a PR/TO, como orgao integrante

da Administracao Publica, uma das principais

consequencias da implantacao desse sistema e

a'

a) aceitacao de que o setor publico possui

clientes, considerando-se nessa condicao cada

usuario especifico e direto de um determinado

service

b) adocao de parcerias publico-privadas para a

viabilizacao da quaiidade dos servicos publicos

ofertados a sociedade.

c) adocao de tecnicas de downsizing e

descentralizacao na prestagao de servicos

publicos.
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d) adogao de tecnicas estati'sticas para

inspecionar os servicos publicos prestados de

maneira contfnua.

18- A analise SWOT, ou analise FdFA e uma

ferramenta de planejamento que serve para

identificar as forces, fraquezas, oportunidades e

amea?as de uma empresa ou orgao, atraves de

uma analise integrada do ambiente interne e

externo. Ao utilizar esse tipo de analise no MPF,

verifica-se que,

a) os pontos fracos sao dificuldades que o

ambiente externo oferece e que o MPF nao

consegue controlar.

b) as ameagas sao dificuldades que o ambiente

interno oferece, mas que o MPF nao consegue

controlar.

c) as oportunidades , sao vantagens que o

ambiente externo oferece e que o MPF pode

aproveitar.

d) os pontos fortes sao vantagens que o ambiente

externo oferece e que o MPF consegue controlar.

19- O gerenciamento de projetos e a area da

administrate que possibilita atraves de

competencies tecnicas e humanas, a eiaboracao

de atividades interrelacionadas para atingir

metas ou objetivos em urn prazo, custo e

qualidade, predefinidos. Gerenciar urn projeto

b) II, III e IV.

c) I e III.

d) I, II, III e IV.

20- No MPF tem-se aplicado os conceitos de

gestao por competencias, dentre eles, o de que

urn servidor pode aumentar o ni'vel de

complexidade de suas atribuicoes e

responsabilidades sem mudar de cargo ou

posicao no orgao. Esse processo e chamado de:

a) novagao.

b) ampliacao do espago ociipacional.

c) crescimento de carreira.

d) core competence.

I. Identificacao das necessidades;

II. Estabelecimento de objetivos claros e

alcancaveis;

Ml. Balanceamento das demandas

conflitantes de qualidade, escopo, tempo

e custo;

IV. Adaptacjio das especificagoes, dos pianos

e da abordagem as diferentes

preocupacoes e expectativas das diversas

partes interessadas.

Esta correto o que se afirma APENAS em:

a) I e IV.

MINISTERIOPUBLICO FEDERAL-PROCURADOMA DA REPUBLICA NO TOCANTBVS -Estagi^rios - Administra^ao

5


