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CONCURSO MPU 2018 

Gabarito Preliminar CEISC - EXTRAOFICIAL 

 

TÉCNICO 

 

PORTUGUÊS (Prof. Luana Porto) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

De acordo com o texto, a herança cultural repassada pelos pais (...) CERTO 

Um dos principais desencadeadores do etnocentrismo é a xenofobia (...) ERRADO 

A cultura é um fator que limita a concepção de mundo dos diferentes povos (...)   ERRADO 

Na linha 4, a correção do texto seria prejudicada (...) CERTO 

No texto, a palavra “depreciando” (...) CERTO 

O trecho “Tomar conhecimento (...) preconceituosa (...) ERRADO 

No penúltimo período do texto, a correção gramatical (...) ERRADO 

A inserção de uma vírgula após “global” (...) CERTO 

Em “servindo-nos” (l.3), o pronome “nos” (...) ERRADO 

O texto informa que, em 2002, entrou em vigor (...) ERRADO 

Depreende-se do texto que a cota eleitoral de sexo é (...) ERRADO 

As medidas a que se refere o terceiro parágrafo estão elencadas (...) CERTO 

Conforme o terceiro parágrafo do texto, a Convenção pretende (...) ERRADO 

O texto “para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher” (...) ERRADO 

Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto (...) CERTO 

A substituição de “e suprimir” por ao suprimir (...) CERTO 

Seria gramaticalmente correta a substituição de “das mulheres” (...) CERTO 

 

ACESSIBILIDADE (Prof. Mateus Silveira) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

Projetos que busquem benefícios de recursos públicos (...) CERTO 

As políticas públicas, desde sua concepção (...) ERRADO 

O recebimento de cobrança de tributo em formato acessível (...) CERTO 

Em atenção ao direito de acesso a informação, os canais de comercialização (...) ERRADO 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO (Prof. Rosana Brusamarelo) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

Segundo Aristóteles, é preciso identificar entre as ações (...) CERTO 

Segundo Aristóteles, a prodigalidade e a mesquinhez correspondem (...) CERTO 
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Considerando-se as premissas de Aristóteles, é correto inferir (...) CERTO 

O indivíduo pródigo do modelo aristotélico deve servir de modelo (...) ERRADO 

Servidores públicos são orientados a agir de forma involuntária (...) ERRADO 

Os princípios que regem esse código de ética coincidem com os princípios (...) ERRADO 

O referido código de ética aplica-se exclusivamente aos servidores do MPU (...) ERRADO 

Constitui dever fundamental do servidor público abster-se de exercer (...) CERTO 

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que conduzia o veículo (...) ERRADO 

A conduta do servidor que conduzia o veículo configura inobservância do dever (...) CERTO 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU E AO CNMP (Prof. Mateus Silveira) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

O controle da atividade policial exercida pelo MPU (...) CERTO 

O diretor-geral da Secretaria do MPU é nomeado pelo procurador-geral (...) ERRADO 

A sanção disciplinar de advertência para membro do MPU que tenha cometido (...) ERRADO 

Autorização para que membro do MPU se afaste das suas funções (...) ERRADO 

O princípio da independência funcional refere-se à autonomia de convicção (...) CERTO 

Ao propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção de cargos (...) ERRADO 

A autonomia financeira do Ministério Público garante que o órgão elabore (...) ERRADO 

O Ministério Público que atua no Tribunal de Contas da União integra o MPU (...) ERRADO 

Instituição permanente e essencial à justiça, o Ministério Público tem (...) CERTO 

 Somente integrantes de carreira do MPU podem ser nomeados (...) CERTO 

O governador de estado nomeia o procurador-geral do Ministério Público (...) CERTO 

É vedado aos membros do Ministério Público o exercício da advocacia (...) CERTO 

O CNMP pode avocar processos disciplinares em curso contra membros (...) CERTO 

O CNMP é composto de membros dos ministérios públicos dos estados (...) ERRADO 

 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL (Prof. Mateus Silveira) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

A reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos (...) ERRADO 

Embora a liberdade religiosa garantida pelo Estatuto da Igualdade Racial (...) ERRADO 

O indivíduo que cometer ato discriminatório contra praticante de religião (...) CERTO 

A legislação admite que as pessoas remanescentes das comunidades (...) CERTO 

O Estatuto da Igualdade Racial compreende um conjunto de direitos (...) CERTO 
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DIREITO ADMINISTRATIVO (Prof. Felipe Dalenogare) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento (...) ERRADO 

Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público (...) CERTO 

O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou por decreto (...) ERRADO 

O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu (...) CERTO 

Apenas a sociedade multada poderá interpor recurso administrativo (...) ERRADO 

A autoridade legalmente competente para julgar o recurso administrativo (...) CERTO 

O não atendimento à intimação para comparecimento pelo representante (...) ERRADO 

Caso a lei seja silente, para que o recurso administrativo interposto (...) ERRADO 

Controle interno se refere, sempre, a atos de natureza administrativa (...) ERRADO * 

Contrato de direito privado firmado em igualdade de condições (...) ERRADO 

A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que (...) CERTO 

A licitação na modalidade de pregão pode ser adotada para aquisição (...) CERTO 

Em casos de guerra ou de grave perturbação da ordem (...) ERRADO 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL (Prof. Mateus Silveira) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer (...) ERRADO 

É vedada ao cartório a cobrança de valor para efetuar registro (...) ERRADO 

Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de (...) ERRADO 

O presidente da República, embora nomeie os ministros que compõem (...) CERTO 

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante (...) CERTO 

Legislar sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente compete (...) CERTO 

Caso não exista lei federal que disponha normas gerais relativas (...) CERTO 

Para exercer função de confiança na administração pública, o servidor (...) CERTO 

Será compartilhado o domínio de rio que banhe mais de um estado-membro (...) ERRADO 

Caso pratique crime de responsabilidade, o presidente da República (...) ERRADO 

Infração penal comum cometida por desembargador de tribunal (...) ERRADO 

Apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do Ministério Público (...) ERRADO 

Ato normativo publicado pelo presidente da República e cujo conteúdo (...) CERTO 
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ADMINISTRAÇÃO (Prof. Fábio Maia) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

A existência de roteiros-padrão a serem seguidos na execução (...) ERRADO 

Em função da evolução da administração pública brasileira (...) ERRADO 

A supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações (...) ERRADO 

A adoção de estratégias de segregação de clientes por faixa de renda (...) ERRADO 

A utilização de novas metodologias que visem facilitar o acesso (...) CERTO 

A educação corporativa possibilita a consolidação de novos conhecimentos (...) CERTO 

A adoção de políticas de reconhecimento e valorização do desempenho (...) ERRADO 

A retenção do conhecimento científico pelos administradores (...) ERRADO 

Os conhecimentos e as habilidades dos empregados são elementos (...) CERTO 

Entre os estilos de liderança, o democrático é, em regra, o mais eficaz (...) ERRADO 

Nesse caso, o cenário favorável ao debate de assuntos trabalhistas (...) CERTO 

Nessa metodologia, o referido objetivo deve ser classificado (...) ERRADO 

Em um processo de planejamento estratégico, deve-se primeiramente (...) ANULAÇÃO * 

O estabelecimento de metas estratégicas supre a necessidade (...) ERRADO 

Esse fato é considerado um indicador de tendência de comportamento (...) ERRADO 

O estabelecimento comercial está adotando uma decisão programada (...) CERTO 

Se um sistema de análise eletrônica de dados realiza sessenta (...) ANULAÇÃO * 

O escopo de um projeto para automação de processos judiciais (...) CERTO 

Durante a fase de monitoramento e controle de um projeto (...) ERRADO 

É correto afirmar que esses processos decisórios estão ancorados (...) ERRADO 

 

ARQUIVOLOGIA (Prof. Fábio Maia) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

A relação entre documentos de um arquivo, a qual decorre (...) CERTO 

Todo documento emitido pelo poder público ou por instituições (...) ERRADO 

Os documentos de arquivo recebidos pelo protocolo que sejam considerados (...) ERRADO 

A última etapa do processo de organização dos documentos de arquivo (...) CERTO 

A tabela de temporalidade é o resultado prático do processo (...) CERTO 

As atividades de protocolo e arquivo corrente, apesar de distintas (...) CERTO 

Distribuição e redistribuição de documentos, tarefas realizadas (...) CERTO 

A classificação de documentos de arquivo é feita a partir do plano (...) ERRADO 

Os documentos de arquivo devem ser classificados pela função (...) CERTO 
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ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO PÚBLICO (Prof. Fábio Maia) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

Recursos públicos utilizados para a aquisição de equipamentos (...) ERRADO 

Se uma empresa pública custear com recursos próprios (...) CERTO 

O exercício financeiro do governo federal poderá ter início no dia (...) CERTO 

Na elaboração da proposta orçamentária, cabe ao órgão setorial elaborar (...) ERRADO 

Caso determinado plano regional de desenvolvimento seja incompatível (...) ERRADO 

Cabe à lei de diretrizes orçamentárias fixar o prazo para o presidente (...) CERTO 

Se determinado recurso ficar sem a despesa correspondente (...) ERRADO 

Os objetivos da estrutura de programação orçamentária incluem (...) CERTO 

Caso o Poder Executivo abra um crédito suplementar, os recursos (...) ERRADO 

Se alguma das casas do Poder Legislativo ultrapassar o limite máximo (...) ERRADO 

No caso de o Poder Legislativo ter aprovado a lei orçamentária anual (...) ERRADO 

A Lei de Responsabilidade Fiscal só trata de metas de resultados (...) ERRADO 

Nessa situação, essa despesa só poderá ser aumentada se a estimativa (...) CERTO 

Havendo a necessidade de que um órgão público classifique (...) CERTO 

A transferência de recursos da União para um município (...) ERRADO 

 

* Questões passíveis de recurso. 


