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AGENTE PENITENCIÁRIO

TEXTO:

A crise que estamos esquecendo

O tema do momento é a crise financeira global. 
Eu aqui falo de outra, que atinge a todos nós, mas 
especialmente jovens e crianças: a violência contra 
professores e a grosseria no convívio em casa. Duas 
pontas da nossa sociedade se unem para produzir 
isso: falta de autoridade amorosa dos pais (e 
professores) e péssimo exemplo de autoridades e 
figuras públicas. 

Pais não sabem resolver a má-criação dos 
pequenos e a insolência dos maiores. Crianças 
xingam os adultos, chutam a babá, a psicóloga, a 
pediatra. Adolescentes chegam de tromba junto do 
carro em que os aguardam pai ou mãe: entram sem 
olhar aquele que nem vira o rosto para eles. 
Cumprimento, sorriso, beijo? Nem pensar. Como 
será esse convívio na intimidade? Como funciona a 
comunicação entre pais e filhos? Nunca será idílica, 
isso é normal: crescer é também contestar. Mas 
poderíamos mudar as regras desse jogo: junto com 
afeto, deveriam vir regras, punições e recompensas. 
Que tal um pouco de carinho e respeito, de parte a 
parte? Para serem respeitados, pai e mãe devem 
impor alguma autoridade, fundamento da segurança 
dos filhos neste mundo difícil, marcando seus 
futuros relacionamentos pessoais e profissionais. 
Mal-amados, mal-ensinados, jovens abrem caminho 
às cotoveladas e aos pontapés. 

Mal pagos e pouco valorizados, professores se 
encolhem, permitindo abusos inimagináveis alguns 
anos atrás. Um adolescente empurra a professora, 
que bate a cabeça na parede e sofre uma concussão. 
Um menininho chama a professora de “vadia”, em 
aula. Professores levam xingações de pais e alunos, 
além de agressões físicas, cuspidas, facadas, 
empurrões. Cresce o número de mestres que 
desistem da profissão: pudera. Em escolas e 
universidades, estudantes falam alto, usam o 
celular, entram e saem da sala enquanto alguém 
trabalha para o bem desses que o tratam como um 
funcionário subalterno. Onde aprenderam isso, se 
não, em primeira instância, em casa? O que 
aconteceu conosco? Que trogloditas somos – e 
produzimos –, que maltrapilhos emocionais estamos 
nos tornando, como preparamos a nova geração 
para a vida real, que não é benevolente nem dobra 
sua espinha aos nossos gritos? Obviamente não é 
assim por toda a parte, nem os pais e mestres são 
responsáveis por tudo isso, mas é urgente parar para 
pensar.

Na outra ponta, temos o espetáculo deprimente 
dos escândalos e da impunidade reinante. Um 
Senado que não tem lugar para seus milhares de 
funcionários usarem computador ao mesmo tempo, 
e nem sabia quantos diretores tinha: 180 ou trinta? 
Autoridades que incitam ao preconceito racial e ao 
ódio de classes? Governos bons são caluniados, os 
piores são prestigiados. Não cedemos ao adversário 
nem o bem que ele faz: que importa o bem, se 
queremos o poder? Guerra civil nas ruas, escolas e 
hospitais precários, instituições moralmente falidas, 
famílias desorientadas, moradias sub-humanas, 
prisões onde não criaríamos porcos. Que profunda e 
triste impressão, sobretudo nos mais simples e 
desinformados e naqueles que ainda estão em 
formação. Jovens e adultos reagem a isso com 
agressividade ou alienação em todos os níveis de 
relacionamento. O tema “violência em casa e na 
escola” começa a ser tratado em congressos, 
seminários, entre psicólogos e educadores. Não vi 
ainda ações eficazes. 

Sem moralismo (diferente de moralidade) nem 
discursos pomposos ou populistas, pode-se mudar 
uma situação que se alastra – ou vamos adoecer 
disso que nos enoja. Quase todos os países foram 
responsáveis pela gravíssima crise financeira 
mundial. Todos os indivíduos, não importa a conta 
bancária, profissão ou cor dos olhos, podem reverter 
esta outra crise: a do desrespeito geral que provoca 
violência física ou grosseria verbal em casa, no 
trabalho, no trânsito. Cada um de nós pode escolher 
entre ignorar e transformar. Melhor promover a 
sério e urgentemente uma nova moralidade, ou 
fingimos nada ver, e nos abancamos em definitivo 
na pocilga.  
(Luft, Lya. Revista Veja. Edição 2107 – ano 42- nº 14. Ed. Abril. 08 

de abril de 2009)
QUESTÃO 01 

A alternativa em que o sinônimo ou termo 

equivalente da palavra sublinhada está 

INCORRETO é: 

A) “... a grosseria no convívio em casa” – 
familiaridade 

B) “... a má-criação dos pequenos e a insolência
dos maiores” – atrevimento 

C) “... e sofre uma concussão” – choque 
D) “Autoridades que incitam ao preconceito 

racial...” – enfurecem 
E) “... e nos abancamos em definitivo na pocilga”

– permanecemos 
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QUESTÃO 02 

O par de vocábulos do texto acentuado pela 

mesma regra é: 

A) nós / babá         D) países / inimagináveis 
B) violência / países        E) gravíssima / trânsito 
C) péssimo / difícil 

QUESTÃO 03 

Assinale a melhor interpretação para a frase: “a

crise (...) que atinge a todos nós...” Nela, a autora 

do texto se refere: 

A) A ela e aos professores, apenas.     
B) A ela e aos leitores.     
C) Aos leitores. 
D) Somente às pessoas que têm filhos. 
E) Às crianças ou aos jovens. 

QUESTÃO 04 

“Para serem respeitados, pai e mãe devem impor 

alguma autoridade, fundamento da segurança dos 

filhos.” Nessa frase do texto, o trecho destacado 

tem valor de: 

A) Tempo.    D) Oposição.  
B) Consequência.   E) Adição. 
C) Finalidade.   

QUESTÃO 05 

“Mal-amados, mal-ensinados, jovens abrem 

caminho às cotoveladas e aos pontapés.” Assinale 

a alternativa em que o acento da crase foi 

utilizado pela mesma razão da frase anterior: 

A) Os jovens se dirigiram àquela festa.  
B) Eles saíram às escondidas dos pais.  
C) Os educadores se referiram à violência entre os 

jovens.
D) Os estudantes fizeram uma excursão à França. 
E) Essa reportagem é semelhante à que li ontem. 

QUESTÃO 06 

Pelo exposto nos parágrafos 1 e 2, pode-se 

afirmar que a autora debita a causa das crises de 

relacionamento:

A) Especificamente à crise financeira global. 
B) Ao processo de globalização do modelo 

capitalista.
C) À comunicação idílica entre pais e filhos. 
D) À presença das babás na educação dos filhos. 
E) Em grande parte à incapacidade dos pais para 

educar os filhos. 

QUESTÃO 07 

Para a autora, a crise em que estamos 

mergulhados:

A) Não tem solução possível. 
B) Teria solução se as autoridades quisessem. 
C) Tem sua solução fundada em uma transformação 

moral promovida por cada um de nós. 
D) Poderia ser solucionada com uma mudança 

radical das leis penais. 
E) Será solucionada com uma reforma política, 

principalmente no Senado. 

QUESTÃO 08 

“Cumprimento” tem significado distinto de seu 

parônimo “comprimento”. Das frases abaixo, 

aquela em que houve troca na escolha dos 

parônimos, entre parênteses, é: 

A) Os jovens assistiram ao concerto do rock naquele 
final de semana. (conserto – concerto) 

B) Os professores deferiram o pedido de adiamento 
das provas. (deferir – diferir) 

C) Era eminente a decisão do mestre em afastar-se 
da escola. (eminente – iminente) 

D) As crianças fizeram uma descrição do lugar por 
onde passaram. (descrição – discrição) 

E) O jovem selou o animal para dar um passeio. 
(celar – selar) 

QUESTÃO 09 

No trecho “Crianças xingam os adultos, chutam a 

babá, a psicóloga, a pediatra”, as vírgulas foram 

empregadas para: 

A) Separar os vocativos. 
B) Separar palavras ou orações de mesma função 

sintática. 
C) Separar o aposto. 
D) Isolar o adjunto adverbial. 
E) Isolar palavras e expressões interpositivas. 

QUESTÃO 10 

O trecho “Mal pagos e pouco valorizados, 

professores se encolhem, permitindo abusos 

inimagináveis alguns anos atrás.” pode ser 

reescrito, de acordo com a norma culta, sem 

alteração de sentido, da seguinte forma: 

A) Professores se encolhem e permitem abusos 
inimagináveis alguns anos atrás porque são mal 
pagos e pouco valorizados. 
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B) Porque são mal pagos e pouco valorizados, 
professores se encolhem mesmo permitindo 
abusos não imaginados alguns anos atrás. 

C) Mal pagos e pouco valorizados, professores 
permitem abusos inimagináveis alguns anos atrás 
porque se encolhem. 

D) Professores mal pagos e pouco valorizados 
permitem abusos inimagináveis alguns anos 
atrás.

E) Professores, ao permitirem abusos inimagináveis 
alguns anos atrás, se encolhem porque são mal 
pagos e pouco valorizados. 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa em que NÃO há relação 

entre o pronome destacado e a palavra ou 

expressão enunciada entre parênteses: 

A) “... que atinge a todos nós...” (1º§) – (crise) 
B) “... do carro em que os aguardam...” (2º§) – 

(adolescentes) 
C) “... nem o bem que ele faz...” (4º§) – (governo) 
D) “... que bate a cabeça na parede...” (3º§) – 

(professora) 
E) “... que se alastra...” (5º§) – (situação) 

QUESTÃO 12 

“Onde aprenderam isso...” (3º§). O termo isso em 

destaque nessa frase, no texto, se refere à(ao): 

A) Número crescente de mestres que desistem da 
profissão.

B) Mau comportamento dos estudantes em escolas e 
universidades.

C) Professor que é mal pago e pouco valorizado. 
D) Mau exemplo das autoridades. 
E) Falta de comunicação entre pais e filhos. 

QUESTÃO 13 

Considere o seguinte trecho: “Um adolescente 

empurra a professora...” (3º§). Em qual das 

alternativas abaixo, o termo destacado NÃO 

apresenta a mesma função sintática do termo 

sublinhado anteriormente? 

A) “Um menininho chama a professora...” (3º§) 
B) “Na outra ponta, temos o espetáculo

deprimente...” (4º§) 
C) “Não vi ainda ações eficazes”. (4º§) 
D) “... que provoca violência física...” (5º§) 
E) “Quase todos os países foram responsáveis pela 

gravíssima crise...” (5º§) 

QUESTÃO 14 

O emprego da palavra se, em “... que importa o 

bem, se queremos o poder?” (4º§) é o mesmo que 

se encontra em: 

A) Não se destrói assim uma vida.    
B) Os dois se olharam encantados.     
C) Com o tempo ele se esqueceu do acidente. 
D) Se a vida é breve trate de aproveitá-la. 
E) Ele se preocupa com sua saúde. 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que exemplifica o 

emprego, no texto, de linguagem conotativa:  

A) “... a crise financeira global.” (1º§) 
B) “... péssimo exemplo de autoridades...” (1º§) 
C) “Adolescentes chegam de tromba junto do 

carro...” (2º§) 
D) “... e nem sabia quantos diretores tinha...” (4º§) 
E) “Jovens e adultos reagem a isso com 

agressividade...” (4º§) 

QUESTÃO 16 

Dois estados brasileiros passaram por processos 

de cassação de seus governadores realizados 

pelos tribunais eleitorais, em que os segundos 

colocados nas eleições de outubro do ano de 2004 

assumiram o governo. Trata-se das unidades 

federativas: 

A) Pernambuco e Piauí.   
B) Minas Gerais e Goiás.   
C) Paraná e Mato Grosso. 
D) Maranhão e Paraíba. 
E) Rondônia e Amapá. 

QUESTÃO 17 

O Forte dos Reis Magos é, a um só tempo, 

atração turística e um símbolo de um período da 

história da cidade de Natal, capital do Rio 

Grande do Norte. Para oficializar a conquista e a 

colonização da então capitania do Rio Grande, a 

Coroa Portuguesa ordenou que ali fosse 

instalada uma fortaleza militar. No ano de 1597, 

do século XVI, chegava uma esquadra liderada 

por Manoel Mascarenhas Homem, Capitão-Mor 

de Pernambuco, para povoar o território e 

construir uma base militar, com o objetivo de: 

AATTUUAALLIIDDAADDEESS
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A) Resguardar as minas de ouro e prata recém-
descobertas naquele território. 

B) Facilitar o processo de escravização dos 
indígenas, que já estavam pacificados. 

C) Proteger a capitania que ocupava posição 
geográfica estratégica na colônia. 

D) Permitir o acesso seguro aos estrangeiros que 
comercializavam com a Colônia Portuguesa. 

E) Identificar a situação geográfica da capitania. 

QUESTÃO 18 

A maior produção salineira do Brasil está no Rio 

Grande do Norte. Tal fato se justifica pela(s): 

A) Proximidade de mercados consumidores.   
B) Condições metereológicas locais.    
C) Facilidade de mão-de-obra barata.   
D) Tecnologia aplicada. 
E) Grande extensão territorial. 

QUESTÃO 19 

“O Rio de Janeiro começa a erguer muros para 

evitar que os barracos continuem avançando sobre 

as áreas verdes.” (Veja 22/04/2009) O foco 

principal dessa decisão do governo do Estado do 

Rio de Janeiro é: 

A) A necessidade de emprego de mão-de-obra.  
B) A necessidade de conter o avanço das favelas.   
C) A construção de trincheiras. 
D) A separação de ricos e pobres. 
E) Manter o comportamento dos moradores, sem 

rebeldias. 
QUESTÃO 20 

A partir da análise de amostras do DNA do ser 

humano, os cientistas já conseguiram presumir a 

idade, a altura, a cor dos olhos, do cabelo e 

algumas feições, o que poderá ser muito útil na 

investigação da polícia. Assim, vale como 

material de pesquisa em busca de amostras do 

DNA:

A) Pedaços de unha. 
B) Fios de cabelo. 
C) Urina.
D) Roupas.
E) As alternativas A, B e C completam 

corretamente o enunciado. 

QUESTÃO 21 

Na reunião da 5ª Cúpula das Américas realizada 

neste semestre, em Trinidad e Tobago, com os 12 

mandatários sul-americanos e Barack Obama, 

foi reiterado o pedido de que os Estados Unidos: 

A) Retirassem suas tropas do Iraque. 
B) Eliminassem o embargo à Cuba. 
C) Voltassem a enviar recursos aos países africanos. 
D) Impedissem Irã e Coréia do Norte de 

desenvolverem armas nucleares. 
E) Derrubassem as limitações impostas aos 

imigrantes sul-americanos. 

QUESTÃO 22 

“Somente neste ano, os piratas somalis atacaram 

mais de 80 embarcações e sequestraram 16 navios 

com 290 tripulantes. (...) As ações audaciosas de 

piratas fortemente armados têm atingido cada vez 

mais navios mercantes no golfo de Áden, uma rota 

importante, na entrada do mar Vermelho, seguida 

por navios que utilizam o canal de Suez rumo ao 

Mediterrâneo.” (18/04/2009) 

(http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u552818.shtml)

A Somália, país de origem dos piratas deste novo 

milênio, fica no continente denominado: 

A) Africano.   D) Europeu. 
B) Americano.  E) Oceania. 
C) Asiático.   

QUESTÃO 23 

A dengue é uma grande preocupação das 

autoridades brasileiras, já que em todos os anos, 

epidemias são registradas em áreas diversas do 

país. No entanto, existem outras doenças 

conhecidas como doenças tropicais, cuja 

manifestação ocorre, principalmente, em regiões 

onde este clima incide. Dentre as alternativas 

abaixo, marque a que NÃO condiz com o rótulo 

de doença tropical:

A) Malária.   D) Doença de Chagas. 
B) Leishmaniose.  E) Caxumba. 
C) Febre Amarela.   

QUESTÃO 24 

Em relação às questões políticas internacionais, 

NÃO é correto afirmar que: 
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A) O Protocolo de Kyoto foi estabelecido com o 
objetivo de reduzir a poluição atmosférica e o 
efeito estufa. 

B) Milosevic foi o presidente iugoslavo responsável 
pela terrível faxina étnica.

C) Sob o primeiro-ministro italiano Sílvio 
Belusconi, eleito em 2001, recaíram suspeitas de 
aliança com os neofacistas. 

D) O grupo fundamentalista Hamas e o grupo 
terrorista Jihad Islâmica lutam pela 
independência política do Iraque. 

E) Depois de Roosevelt, Bill Clinton foi o primeiro 
presidente norte-americano a ser reeleito pelo 
partido Democrata. 

QUESTÃO 25 

Existe, em nosso planeta, uma infinidade de 

crenças e religiões que geram grande influência 

na história política, econômica, social e cultural 

de todos os povos. Sobre este tema, pode-se 

afirmar que, EXCETO: 

A) Ramadã é o nome dado ao mês sagrado dos 
muçulmanos. 

B) Vedas, Puranas, Mahabharata e Ramayana são 
importantes publicações bibliográficas 
relacionadas ao hinduísmo. 

C) Cabala é o nome dado à tradução esotérica dos 
textos sagrados do judaísmo. 

D) Santo Sudário é o nome ofertado a uma 
importante peça sacra, que reproduz a imagem 
de Cristo em ouro, tendo sido confeccionada no 
ano de sua morte.

E) A Igreja da Cientologia tem por objetivo livrar 
seus adeptos de traumas de vidas passadas. 

QUESTÃO 26 

“Lutei contra a dominação branca e lutei contra a 

dominação negra. Valorizei a ideia de uma 

sociedade livre e democrática na qual todas as 

pessoas possam viver juntas com harmonia e 

oportunidades iguais. É um ideal para o qual 

espero viver e espero conquistá-lo. Mas, se 

necessário, é um ideal pelo qual estou preparado 

para morrer.”  Que grande líder mundial, já 

ganhador do prêmio Nobel da Paz, fez este 

pronunciamento perante o tribunal que o 

condenou à prisão perpétua por sua luta pela 

igualdade?

A) Nelson Mandela.     
B) Mahatma Gandhi.     
C) Carlos Saavedra Lamas. 
D) Martin Luther King. 
E) Dalai Lama Tenzin Gyatso. 

QUESTÃO 27 

São considerados conflitos do continente 

americano:

I. A questão de Quebec. 
II. A revolta de Chiapas. 

III. O caso de Guantánamo. 
IV. A atuação do IRA. 
Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns): 

A) I, II    D) III, IV 
B) III    E) I, II, III 
C) IV     

QUESTÃO 28 

Após a década de 60 do século XX, no Brasil, 

destacam-se alguns fatores que diminuem o 

número de nascimentos. Analise-os: 

1. Melhorias no saneamento básico do meio 
urbano, que geralmente é superior ao das 
áreas rurais. 

2. Custo mais alto da criação dos filhos nas 
áreas urbanas devido a maiores gastos com 
educação, vestuário, transporte. 

3. Maior acesso a métodos anticoncepcionais no 
meio urbano. 

A(s) afirmativa(s) que está(ão) relacionada(s) à 

queda das taxas de natalidade no Brasil é(são): 

A) 1, 2    D) 1, 2, 3 
B) 2, 3    E) 2 
C) 1, 3   
QUESTÃO 29 

Em janeiro/2009 foi publicada uma reportagem 

denominada: “Manual da guerrilha” em que há 

especificação de cadernos apreendidos com 

membros do Movimento Sem Terra(MST) que 

invadiram uma fazenda no Rio Grande do Sul. 

Das orientações contidas nestes manuais, 

podemos citar, EXCETO: 

A) A indicação de que os invasores devem consumir 
tudo o que for roubado na fazenda. 

B) A regra que estabelece que quem não tiver 
documento deve dizer que a brigada (PM 
gaúcha) o roubou. 
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C) A informação de que os militantes devem 
demonstrar que estão em acampamento pacífico. 

D) A frase encontrada em um caderno:“Bombas e 
trincheiras: tem um pessoal que é preparado”.

E) O registro da existência de muitas armas no 
acampamento. 

QUESTÃO 30 

Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, 

acusados da morte da menina Isabela, que 

ocorreu em São Paulo, em 2008, estão presos 

aguardando julgamento. A prisão masculina, 

onde está Alexandre Nardoni, é considerada 

modelo, oferecendo aos presos:  

A) Emprego para quem quer trabalhar em diversas 
oficinas. 

B) Aulas de línguas, música ou computação. 
C) Banho de sol. 
D) Jogos com bola (peladas). 
E) Todas as alternativas anteriores completam 

corretamente o enunciado.

QUESTÃO 31 

São princípios da Administração Pública, 

expressamente previstos na Constituição da 

República Federativa do Brasil: 

A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

B) Legalidade, impessoalidade, sigilo e eficácia. 
C) Legalidade, probidade administrativa, eficiência 

e eficácia. 
D) Isonomia, direito ao devido processo legal, 

publicidade e eficiência. 
E) Isonomia, impessoalidade, moralidade e 

publicidade.  

QUESTÃO 32 

A prerrogativa conferida à Administração 

Pública de editar atos gerais para complementar 

as leis e permitir a sua efetiva aplicação é 

denominada poder: 

A) Regulamentar.  D) Hierárquico. 
B) Discricionário.  E) Disciplinar. 
C) Vinculado. 

QUESTÃO 33 

Sobre os direitos e garantias fundamentais 

previstos na Constituição da República, marque 

a alternativa INCORRETA: 

A) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 

C) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos da Constituição. 

D) A lei não poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais. 

E) Não será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião. 

QUESTÃO 34 

Determina a Constituição da República 

Federativa do Brasil que: “A casa é o asilo 

inviolável do indivíduo e ninguém nela pode 

penetrar sem consentimento do morador...”. NÃO 

complementa corretamente esse dispositivo a 

seguinte alternativa: 

A) À noite, por determinação judicial.    
B) Em caso de flagrante delito.     
C) Em caso de desastre. 
D) Para prestar socorro. 
E) Durante o dia, por determinação judicial. 

QUESTÃO 35 

De acordo com a Constituição da República, a lei 

regulará a individualização da pena e adotará as 

penas de, EXCETO: 

A) Privação ou restrição da liberdade.    
B) Perda de bens.      
C) Multa.
D) Prestação social alternativa. 
E) Caráter perpétuo.

QUESTÃO 36 

Sobre o tema prisão, marque a alternativa 

INCORRETA: 

A) Qualquer do povo poderá e as autoridades 
policiais e seus Agentes deverão prender quem 
quer que seja encontrado em flagrante delito. 

B) Nas infrações permanentes, entende-se o Agente 
em flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência. 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO EESSPPEECCÍÍFFIICCOO
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C) Considera-se em flagrante delito quem é 
perseguido, após cometer o crime, desde que seja 
preso dentro de 24 horas. 

D) A prisão de qualquer pessoa e o local onde este 
se encontra serão comunicados imediatamente ao 
juiz competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicado. 

E) É lícito o uso de algemas em casos de resistência 
e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do 
preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
Agente ou da autoridade e de nulidade da prisão 
ou do ato processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

QUESTÃO 37 

Sobre a imputabilidade penal, marque a 

alternativa INCORRETA: 

A) Tem sua pena diminuída o Agente que, por 
doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado era, ao tempo da ação 
ou da omissão, inteiramente incapaz de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.  

B) Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez 
voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância 
de efeitos análogos. 

C) Não excluem a imputabilidade penal, a emoção 
ou a paixão. 

D) Os menores de 18(dezoito) anos são penalmente 
inimputáveis, ficando sujeitos às normas 
estabelecidas na legislação especial.

E) É isento de pena o Agente que, por embriaguez 
completa, proveniente de caso fortuito ou força 
maior era, ao tempo da ação ou da omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.  

QUESTÃO 38 

Considere as seguintes assertivas: 

I. A assistência ao preso e ao internado é dever 
do Estado, objetivando prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em sociedade. 

II. A assistência estende-se ao egresso. 
III. A assistência ao preso e ao internado será 

material, médica, jurídica, educacional, social 
e religiosa. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 

A) I    D) I, III   
B) II    E) I, II, III 
C) III      

QUESTÃO 39 

De acordo com a Lei de Execuções Penais (Lei 
n.º 7.210/84) constituem sanções disciplinares, 
EXCETO:
A) Suspensão do direito ao banho de sol.
B) Advertência verbal. 
C) Repreensão.
D) Suspensão ou restrição de direitos, na forma da 

própria Lei de Execuções Penais.  
E) Inclusão no regime disciplinar diferenciado. 

QUESTÃO 40 

Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio 

de execução, EXCETO: 

A) O Ministério Público.     
B) O Conselho Penitenciário.    
C) O sentenciado. 
D) Quaisquer dos órgãos da execução penal. 
E) O Agente responsável pela guarda dos presos. 

QUESTÃO 41 

A Constituição da República Federativa do 

Brasil prevê que são direitos dos servidores 

públicos, EXCETO: 

A) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que percebem remuneração variável. 

B) Décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria.

C) Remuneração do trabalho noturno superior a do 
diurno.

D) Jornada de seis horas para o trabalho realizado 
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva.

E) Licença-paternidade, nos termos fixados em lei. 

QUESTÃO 42 

A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, através de vários 

órgãos. Sobre o tema, marque a alternativa 

INCORRETA: 
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A) Às polícias civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, a função de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares.  

B) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e 
a preservação da ordem pública. 

C) Aos corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a execução 
de atividades de defesa civil. 

D) Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção dos bens, 
serviços e instalações pertencentes à União, 
Estados e Municípios. 

E) A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

QUESTÃO 43 

A República Federativa do Brasil adota como 

forma e sistema de governo, respectivamente: 

A) República e presidencialismo.  
B) Presidencialismo e república.  
C) República e parlamentarismo. 
D) Federação e presidencialismo. 
E) República e federação. 

QUESTÃO 44 

Sobre o prazo para conclusão do Inquérito 

Policial, marque a alternativa correta: 

A) O inquérito deverá terminar no prazo de 10(dez) 
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, 
ou estiver preso preventivamente, contado o 
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 
30(trinta) dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela.

B) O inquérito deverá terminar no prazo de 5(cinco) 
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, 
ou estiver preso preventivamente, contado o 
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 
15(quinze) dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 

C) O inquérito deverá terminar no prazo de 
20(vinte) dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, 
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ou no 
prazo de 40(quarenta) dias, quando estiver solto, 
mediante fiança ou sem ela. 

D) O inquérito deverá terminar no prazo de 
20(vinte) dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, 
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ou no 
prazo de 30(trinta) dias, quando estiver solto, 
mediante fiança ou sem ela. 

E) O inquérito deverá terminar no prazo de 
15(quinze) dias, se o indiciado tiver sido preso 
em flagrante, ou estiver preso preventivamente, 
contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ou no 
prazo de 30(trinta) dias, quando estiver solto, 
mediante fiança ou sem ela. 

QUESTÃO 45 

Sobre o Inquérito Policial, marque a alternativa 

INCORRETA: 

A) O Inquérito, nos crimes em que a ação pública 
depender de representação, não poderá sem ela 
ser iniciado. 

B) O ofendido, ou seu representante legal e o 
indiciado poderão requerer qualquer diligência, 
que será realizada, ou não, a juízo da autoridade. 

C) A autoridade policial poderá mandar arquivar 
autos de Inquérito Policial.  

D) Nos crimes de ação penal privada, a autoridade 
policial somente poderá proceder Inquérito a 
requerimento de quem tenha a qualidade para 
intentá-la.  

E) A autoridade policial assegurará, no Inquérito, o 
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 
pelo interesse da sociedade.  

QUESTÃO 46 

A lei de crimes hediondos, em relação aos crimes 

de que trata, admite: 

A) Fiança.    D) Indulto. 
B) Liberdade provisória.  E) Anistia.   
C) Graça. 

QUESTÃO 47 

Marque a afirmativa INCORRETA: 

A) Ocorre o crime de prevaricação, quando o 
Agente retarda ou deixa de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou o pratica contra 
disposição expressa em lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal. 

B) Ocorre o crime de abandono de função, quando o 
Agente abandona o cargo público, fora dos casos 
permitidos em lei. 

Sobre o prazo para conclusão do Inquérito 

Policial, marque a alternativa correta: 

A)O inquérito deverá terminar no prazo de 10(dez) 
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, 
ou estiver preso preventivamente, contado o 
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 
30(trinta) dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela.

B) O inquérito deverá terminar no prazo de 5(cinco) 
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, 
ou estiver preso preventivamente, contado o 
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 
15(quinze) dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 

C) O inquérito deverá terminar no prazo de 20(vinte) 
dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, 
ou estiver preso preventivamente, contado o 
prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 
40(quarenta) dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 
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C) Ocorre o crime de concussão, quando o Agente 
solicita, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes 
da assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida.

D) Ocorre o crime de peculato mediante erro de 
outrem, quando o Agente apropria-se de dinheiro 
ou qualquer utilidade que, no exercício de cargo, 
recebeu por erro de outrem. 

E) Ocorre o crime de emprego irregular de verbas 
ou rendas públicas, quando o Agente dá às 
verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 
estabelecida em lei.  

QUESTÃO 48 

Marque a afirmativa INCORRETA: 

A) São recompensas que podem ser concedidas aos 
presos: elogio e concessão de regalias. 

B) Não é garantida a liberdade de contratar médico 
de confiança pessoal do internado ou do 
submetido a tratamento ambulatorial, por seus 
familiares ou dependente, a fim de orientar e 
acompanhar o tratamento. 

C) Constitui direito do preso a alimentação 
suficiente e vestuário. 

D) Constitui direito do preso o contato com o 
mundo exterior por meio de correspondência 
escrita, da leitura e de outros meios de 
informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. 

E) Constitui direito do preso a previdência social. 

QUESTÃO 49 

Constituem deveres do preso, EXCETO: 

A) Obediência ao servidor e respeito a qualquer 
pessoa com quem deva relacionar-se. 

B) Submissão à sanção disciplinar imposta. 
C) Execução do trabalho, das tarefas e das ordens. 
D) Indenização à vítima e aos seus sucessores. 
E) Proporcionalidade na distribuição do tempo para 

o trabalho, o descanso e a recreação. 

QUESTÃO 50 

Os condenados que cumprem pena em regime 

fechado ou semiaberto e os presos provisórios 

poderão obter permissão para sair do 

estabelecimento, mediante escolta, quando 

ocorrer algum dos fatos previstos na Lei de 

Execução Penal (Lei n.º 7.210/84). Sobre este 

tema, marque a assertiva INCORRETA: 

A) É possível a permissão para saída, no caso de 
falecimento ou doença grave do cônjuge, 
companheira, ascendente ou descendente. 

B) A permissão será concedida apenas pelo juiz da 
execução de onde se encontra o preso. 

C) É possível a permissão para saída, no caso 
falecimento ou doença grave de irmão. 

D) É possível a permissão de saída, no caso de 
necessidade de tratamento médico. 

E) A permanência do preso fora do estabelecimento 
terá duração necessária à finalidade da saída.

QUESTÃO 51 

Sobre o direito de nacionalidade, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) São brasileiros natos os nascidos na República 
Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país. 

B) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, 
de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
quaisquer deles estejam a serviço da República 
Federativa do Brasil. 

C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro 
de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
venham a residir na República Federativa do 
Brasil e optem, em qualquer tempo, mesmo antes 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira.

D) São brasileiros naturalizados os que, na forma da 
lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas 
aos originários de países de língua portuguesa, 
apenas residência por um ano ininterrupto e 
idoneidade moral. 

E) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de 
qualquer nacionalidade residentes na República 
Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira.  

QUESTÃO 52 

É condição de elegibilidade a idade mínima de, 

EXCETO:

A) Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-
Presidente da República. 

B) Trinta anos para Governador e Vice-Governador 
de Estado e do Distrito Federal.  

C) Trinta anos para Senador. 
D) Vinte e um anos para Deputado Federal, 

Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz. 

E) Dezoito anos para Vereador. 
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QUESTÃO 53 

Sobre o Capítulo da Ordem Social da 

Constituição da República, marque a alternativa 

INCORRETA: 

A) A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, somente se houver contribuição à 
seguridade social. 

B) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

C) A previdência social será organizada sob a forma 
de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação obrigatória, observados critérios que 
preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. 

D) A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

E) É dever do Estado fomentar práticas desportivas 
formais e não-formais.  

QUESTÃO 54 

Sobre a Ação Penal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

A) A representação será irretratável após o 
oferecimento da denúncia. 

B) O Ministério Público poderá desistir da ação 
penal.

C) Seja qual for o crime, quando praticado em 
detrimento do patrimônio ou interesse da União, 
Estado e Município, a ação penal será pública. 

D) Nos crimes de ação penal privada, o juiz, a 
requerimento da parte que comprovar a sua 
pobreza, nomeará advogado para promover a 
ação penal. 

E) Ao ofendido ou quem tenha a qualidade para 
representá-lo, caberá intentar a ação penal 
privada.

QUESTÃO 55 

De acordo com o Código Penal, extingue-se a 

punibilidade, EXCETO: 

A) Pela morte do Agente.    
B) Pelo perdão judicial, desde que aceito. 
C) Pela anistia, graça ou indulto. 

D) Pela retratação do Agente, nos casos em que a 
Lei a admite. 

E) Pela prescrição, decadência ou perempção. 

QUESTÃO 56 

Sobre a Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº. 

4.898, de 9 de dezembro de 1965, publicada no 

D.O.U. em 13 de dezembro de 1965), marque a 

alternativa INCORRETA: 

A) Considera-se autoridade, para os efeitos da Lei, 
quem exerce cargo, emprego ou função pública, 
de natureza civil ou militar, ainda que 
transitoriamente e sem remuneração. 

B) Constitui abuso de autoridade ordenar ou 
executar medida privativa de liberdade 
individual, sem as formalidades legais ou com 
abuso de poder. 

C) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor 
apenas à sanção administrativa e penal. 

D) Constitui abuso de autoridade qualquer atentado 
à liberdade de locomoção. 

E) Constitui abuso de autoridade recusar, o 
carcereiro ou Agente de autoridade policial, 
recibo de importância recebida a título de 
carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer 
outra despesa. 

QUESTÃO 57 

NÃO comete falta grave o condenado à pena 

privativa de liberdade que: 

A) Retardar, injustificadamente, o cumprimento da 
obrigação imposta. 

B) Fugir.
C) Provocar acidente de trabalho. 
D) Descumprir, no regime aberto, as restrições 

impostas. 
E) Incitar ou participar de movimento para 

subverter a ordem ou a disciplina. 

QUESTÃO 58 

De acordo com a Lei de Execuções Penais (Lei 

n.º 7.210/84), marque a alternativa 

INCORRETA: 

A) Quando, no curso da execução da pena privativa 
de liberdade, sobrevier doença mental ou 
perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a 
requerimento do Ministério Público ou da 
autoridade administrativa, poderá determinar a 
substituição da pena por medida de segurança.  
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B) Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo 
mínimo de duração da medida de segurança, 
poderá o juiz da execução, diante de 
requerimento fundamentado do Ministério 
Público ou do interessado, seu procurador ou 
defensor, ordenar o exame para que se verifique 
a cessação da periculosidade. 

C) O tratamento ambulatorial não poderá ser 
convertido em internação se o Agente revelar 
incompatibilidade com a medida. 

D) Ninguém será internado em Hospital de Custódia 
e Tratamento Psiquiátrico ou submetido a 
tratamento ambulatorial, para cumprimento de 
medida de segurança, sem a guia expedida pela 
autoridade judiciária. 

E) Haverá excesso ou desvio de execução sempre 
que algum ato for praticado além dos limites 
fixados na sentença, em normas legais ou 
regulamentares. 

QUESTÃO 59 

A pena de prestação de serviços à comunidade 

NÃO será convertida em privativa de liberdade, 

quando o condenado: 

A) Não for encontrado por estar em lugar incerto e 
não sabido ou desatender a intimação por edital. 

B) Não comparecer, injustificadamente, à entidade 
ou programa em que deva prestar serviço. 

C) Sofrer condenação por outro crime à pena 
privativa de liberdade, cuja execução não tenha 
sido suspensa.

D) Praticar qualquer falta. 
E) Recusar-se, injustificadamente, a prestar o 

serviço que lhe foi imposto.  

QUESTÃO 60 

NÃO se admitirá o recolhimento do beneficiário 

de regime aberto em residência particular, 

quando se tratar de: 

A) Condenado maior de 70(setenta) anos. 
B) Condenado acometido de doença grave. 
C) Condenada com filho menor ou deficiente físico 

ou mental. 
D) Condenada gestante. 
E) Condenado, cujos pais encontram-se acometidos 

de doença grave.


