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Caderno de Prova  
 

 

1) Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade 

ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova. 

2) Leia cuidadosamente o que está proposto. 

3) As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas (marcadas) no cartão de resposta, que será 

o único documento válido para a correção da prova objetiva. 

4) Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova. 

5) Tempo de duração: 2 horas e 30 minutos. 
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Rascunho do Gabarito 
 

Questão Alternativas 

1 a b c d  e 

2 a b c d e 

3 a b c d e 

4 a b c d e 

5 a b c d e 

6 a b c d e 

7 a b c d e 

8 a b c d e 

9 a b c d e 

10 a b c d e 

11 a b c d e 

12 a b c d e 

13 a b c d e 

14 a b c d e 

15 a b c d e 

16 a b c d e 

17 a b c d e 

18 a b c d e 

19 a b c d e 

20 a b c d e 

21 a b c d e 

22 a b c d e 

23 a b c d e 

24 a b c d e 

25 a b c d e 

26 a b c d e 

27 a b c d e 

28 a b c d e 

29 a b c d e 

30 a b c d e 



 
 

3/12 

 
 

Processo Seletivo Simplificado - SAPeJUS                                                                                                                                              Domingo, 27 de Abril de 2014.                                                                                                                                         
 

 

Prova de Português 
 

 

Texto 1 

A violência e criminalidade no Brasil 

A fome, a desigualdade e a exclusão social constituem alguns dos fatores condicionantes do 

crescimento da criminalidade. Todavia é necessário também afirmar que a dimensão e a continuidade da 

existência destes fatores revelam o quadro estrutural da violência no Brasil. Este contexto provoca mudanças 

culturais que enfraquecem valores importantes para convivência em sociedade.  Qualquer medida que não tenha 

tais fatores em conta tende a fracassar em suas intenções. 

Pretender aumentar o período de internação do adolescente infrator nos estabelecimentos 

socioeducativos ou aumentar as penas dos imputáveis, em nada contribui para enfrentar a criminalidade neste 

contexto. Torna-se necessário buscar as causas determinantes dos crimes, porque o ser humano não é 

intrinsecamente vocacionado para o delito. 

Ao se pretender uma legislação mais rigorosa, é fundamental refletir sobre o momento no qual a 

mesma está sendo deliberada: a emoção e indignação justa. Emocionado e indignado, o legislador deve decidir 

sobre os mecanismos geradores de tal quadro social.  

O fim da impunidade certamente tem efeitos mais significativos na redução da criminalidade que 

diversas alterações na legislação vigente. E para tal são necessárias ações como a efetiva execução da lei e o 

consequente aparelhamento do Estado no que se refere à capacidade de investigação, julgamento e 

cumprimento das penas previstas. Infelizmente os sistemas prisional e socioeducativo do país não estão 

preparados para exercer o mister de recuperação dos internos. Muitos dos presídios e estabelecimentos 

destinados aos adolescentes infratores tendem a se tornar escolas de aprimoramento da delinquência.  

Algumas medidas preventivas devem ser adotadas, como por exemplo, um policiamento bem 

preparado em todos os sentidos e um sistema de justiça ágil. A situação criminal exige do Estado e da sociedade 

soluções urgentes: do Estado, poder de polícia; e da sociedade, preservação dos valores da ética e da moral, a 

começar pela família.  

CNBB, Comissão Brasileira Justiça e Paz. Acesso em 27 fev. 2007. 

 

Questão 1 

Em relação ao texto descrito, é CORRETO afirmar que:  

a) O eficaz controle da criminalidade em nosso país será alcançado apenas com o exercício da ordem legal 

vigente, por meio da execução das leis e o consequente exercício por parte do Estado do seu poder, 

democraticamente outorgado pela sociedade, de julgamento e cumprimento da legislação, induzindo o 

fim da impunidade principal fator indutor do elevado nível de violência reinante em nosso país.  

b) A natureza intrinsecamente mal do homem leva-o ao cometimento das maiores barbáries, sendo 

primordial a existência, por parte do Estado de mecanismos repressores para conter a violência. Para 

isto, as instituições, notadamente, as corporações policiais necessitam de pessoal motivado e bem 

preparado para exercer o poder de polícia.  

c) O quadro de desigualdade social reinante em nosso país configura o principal fator, senão o único para o 

aparecimento de bolsões de violência e aumento desenfreado da criminalidade, fato extensamente 

comprovado pela existência de baixos índices de criminalidade nos países desenvolvidos.  

d) A diminuição da maioridade penal aliada ao endurecimento da legislação criminal, em especial o 

aumento das penas a serem integralmente cumpridas, conduzirá a um expressivo retrocesso no índice 

de criminalidade, uma vez que a maioria dos delitos cometidos, atualmente, o são por parte de menores 

infratores. 

e) A violência no Brasil é estrutural e endêmica, remontando aos primórdios do nosso descobrimento. 

Iniciou-se com o massacre de nossos índios por parte dos Bandeirantes e perdura até os dias atuais. 

Está de tal maneira incrustada em nossa sociedade que atualmente é de dificílimo controle, senão 

mesmo impossível. 
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Texto 2 

A Idade e o Crime 

 As pesquisas têm indicado que a maioria deseja que a idade da responsabilidade penal seja 

diminuída. Trata-se da idade a partir da qual uma pessoa deve cumprir uma pena criminal pelo delito praticado. 

Desde 1921, esta idade, no Brasil, é de 18 anos. Da mesma forma, há uma tendência para a instituição da pena 

de morte. Isto significa que a população está acuada pela criminalidade que a impunidade está na sua base, 

inclina-se para uma solução que lhe parece mais adequada. 
 

 Ora, todos os que estudaram Direito aprenderam de seus professores que a pena criminal tem três 

finalidades: ela é intimidativa, pois a prisão de um criminoso dissuade outro; a segunda finalidade é o efeito 

recuperativo, tende a reeducar aquele que errou; a terceira reside no castigo, na retribuição, no pagamento do 

mal com o mal (...). 

Viana, Gonçalves. Compreensão e Produção de Textos de Luiz Marques de Souza e Sérgio Waldeck de Carvalho, Vozes, p. 118 -119. 

 

Questão 2 

Em relação ao texto descrito marque a proposição CORRETA. 

a) Apenas os que estudaram direito tendem para a aplicação da pena de morte. 

b) A prisão é feita para o cidadão que se vê acuado. 

c) A maioria da população acha que a prisão de um criminoso não diminui a criminalidade. 

d) A ciência do direito atribui à pena criminal funções a saber: reeducativa, punitiva, intimidativa. 

e) O efeito recuperativo da pena criminal não reeduca o criminoso. 

 

Questão 3 

Marque a alternativa CORRETA em relação ao processo de formação do vocábulo desalmado. 

a) derivação prefixal 

b) derivação sufixal 

c) derivação parassintética 

d) derivação prefixal e sufixal 

e) derivação regressiva 

 

Questão 4 

Indique a alternativa em que todas as palavras são do gênero feminino. 

a) dó – alface – faringe 

b) cal – omoplata – apendicite 

c) análise – nauta – ordenança 

d) guaraná – pianista – vitrina 

e) dó – cônjuge - afã 

 

Questão 5 

Assinale a opção em que a forma verbal é CORRETA. 

a) Se pores o vestido que lhe dei, ficarei feliz. 

b) Eu expeço uma mensagem. 

c) Ela passeiava com a criança. 

d) Eles obteram a proteção da polícia. 

e) Se a testemunha depor, favoravelmente, o réu será absolvido. 
 

Espaço para Rascunho  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Questão 6 

A concordância nominal está incorreta, EXCETO em: 

a) A rapaz e a moça andavam cautelosos. 

b) A entrada é proibido para menores. 

c) Água de coco é boa para a saúde. 

d) Perdi a primeira e segunda aula. 

e) A ciência e a virtude são necessários. 

 

Questão 7 

Marque a alternativa CORRETA em relação à ortografia.  

a) A porta estava cerrada para impedir entrada de estranhos. 

b) É necessário que eles viagem ainda hoje. 

c) A moça e o rapaz chegaram cançados. 

d) O pião trabalhou bastante na lavoura. 

e) Ele enxeu o reservatório. 

 

Questão 8 

Marque a alternativa CORRETA quanto à ortografia. 

a) mesquiês – faixa – ameixa 

b) enxotar – realizar – troucha  

c) francesa – enchame – poetisa 

d) varejista – faizão – sacerdotisa 

e) berinjela – mexilhão – encharcar 

 

Questão 9 

Assinale a alternativa em que todas as palavras devem receber acento gráfico por serem incluídas na regra das 

paroxítonas. 

a) incorruptivel – cateter – juízes 

b) biceps – virus – latex 

c) isquio – labil – item 

d) increu – mediuns – juri  

e) aneis – orfã – pessego 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação CORRETA. 

a) Acredite meu amigo, o que pede é impossível. 

b) Acredite meu, amigo o que pede, é impossível. 

c) Acredite, meu amigo o que pede é, impossível. 

d) Acredite, meu amigo o que, pede, é impossível. 

e) Acredite, meu amigo, o que pede é impossível. 

 

 

Espaço para Rascunho  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Prova de Raciocínio Lógico 
 

Questão 11 

Um Vigilante Penitenciário Temporário foi convocado para ser motorista de uma van que deve escoltar 5 (cinco) 

presos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia para a Casa de Prisão Provisória do município de Rio 

Verde, totalizando um percurso de 500 (quinhentos) quilômetros ida e volta. Considerando que esta Van faz em 

média 10Km com litro de gasolina e o litro deste combustível custa R$ 3,20  (três reais e vinte centavos), o total 

gasto  de combustível para este traslado ida e volta foi de : 

a) R$ 160,00 

b) R$ 320,00 

c) R$ 150,00 

d) R$ 200,00 

e) R$ 180,00 

 

Questão 12 

Atualmente, a população carcerária do maior presídio do Estado de Goiás, a Penitenciária Odenir Guimarães 

(antigo CEPAIGO) é de 1708 (um mil setecentos e oito) presos. Considerando que a mesma possui 5 (cinco) 

equipes de servidores prisionais plantonistas e que cada equipe possui 14 (quatorze) agentes, podemos dizer 

que proporcionalmente existe em cada plantão 1 (um) plantonista para cada: 

a) 100 presos. 

b) 122 presos 

c) 200 presos 

d) 114 presos 

e) 108 presos 

 

Questão 13 

A população carcerária total do Estado de Goiás é de 14.200 (quatorze mil e duzentos) presos atualmente. 

Considerando que esta população cresce em média 10% ao ano, em 2016 esta população será de: 

a) 17.820 presos 

b) 15.760 presos 

c) 21.230 presos 

d) 17.040 presos 

e) 16.880 presos 

 

Questão 14 

Um dos objetivos da Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária (SAPeJUS) para 2014 é 

equipar todas as unidades prisionais do Estado, administradas por ela, com bibliotecas para, dentre outras 

coisas, promover condições para o preso remir sua pena pelo estudo. Considerando que atualmente a SAPeJUS 

administra 90 (noventa) unidades prisionais e que para uma biblioteca completa são necessários pelo menos 500 

(quinhentos) livros, para alcançar esta meta será necessário arrecadar um total de, no mínimo : 

a) 900.000 livros 

b) 450.000 livros 

c) 450 livros 

d) 4500 livros  

e) 45.000 livros 

Espaço para Rascunho  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Questão 15 

Marcus, Vigilante Penitenciário Temporário do Núcleo de Custódia, foi escalado para a função de escrivão de 

equipe, ficando responsável pelo relatório de levantamento da população carcerária do seu plantão. Por volta das 

seis horas da tarde, o mesmo efetuou, juntamente com outros membros da sua equipe, a chamada dos presos, 

totalizando 122 presos. Uma hora depois, a Polícia Federal solicitou a liberação de 05 presos envolvidos com 

Narcotráfico para depoimento junto à sede desta instituição e o pedido foi atendido. Depois, por volta da meia 

noite, foram recebidos 04 presos do município de Itaberaí para cumprir o RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) 

nesta unidade. Por volta das sete horas da manhã, o oficial de justiça chegou à unidade para o cumprimento de 

12 alvarás de soltura, que foram executados na mesma hora.  Sendo assim, às oito horas da manhã, Marcus 

constatou que a população carcerária da unidade era de: 

a) 100 presos 

b) 131 presos 

c) 109 presos 

d) 121 presos 

e) 110 presos  

 

Espaço para Rascunho  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Prova de Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica  

do Estado de Goiás e do Brasil 
 

 

Questão 16 

 De acordo com a divisão regional do IBGE, Goiás situa-se na região: 

a) Centro Oeste. 

b) Nordeste. 

c) Sudeste. 

d) Norte. 

e) Sul. 

 

Questão 17 

Leia o texto. 

Após meses de intensas negociações, a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira 25 de março de 2014, 

por votação simbólica, projeto considerado uma espécie de constituição da rede mundial de computadores. Para 

o ministro das comunicações “o projeto foi muito discutido, [na Câmara]. Isso mostra que havia preocupação 

muito grande dos parlamentares e dos partidos com a importância desse projeto. Acho que o resultado foi muito 

bom. O projeto é equilibrado, ninguém ganhou tudo e ninguém perdeu tudo. Então eu acho que a sociedade vai 

ganhar”, disse Paulo Bernardo.  

Disponível em: <http://g1.globo.com/política/notícia>. Acesso em 27 mar. 2014. (Adaptado).   
 

Assinale a alternativa que corresponde ao projeto referido no texto: 

a) Redução do IPI para Produtos de Informática 

b) Lei Geral das Telecomunicações 

c) Marco Civil da Internet 

d) Regulamentação das Lan Houses 

e) Doação de Microcomputadores aos Professores de Escolas Públicas 

 

Questão 18 

Conforme Milton Santos, quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam os problemas relativos a emprego, 

habitação, transporte, lazer, água etc. A concentração da população nas cidades provoca o processo de 

verticalização de bairros, principalmente nas áreas mais centrais. Nesse contexto, a partir, principalmente da 

década de 1970, surgiram em Goiânia, loteamentos de periferia que tem crescido bastante, dando origem ao 

fenômeno da urbanização da periferia ou periurbanização. A propósito desse tema, é INCORRETO afirmar: 

a) O elevado custo dos imóveis em bairros próximos do centro expulsa destes a população de menor poder 

aquisitivo. 

b) A população de renda mais elevada investe em loteamentos de alto luxo, localizados fora do núcleo 

central, onde busca mais conforto e tranquilidade. 

c) Essa dinâmica de ocupação dos espaços urbanos está isenta de degradação ambiental, tendo em vista 

que atende com exatidão a legislação ambiental dos planos diretores municipais. 

d) A necessidade sempre crescente de novas moradias impulsiona a indústria da construção civil e os 

negócios imobiliários, com lançamentos de condomínios residenciais nas periferias das grandes cidades. 

e) Esse processo de expansão das cidades muitas vezes resulta na formação de grandes áreas urbanas 

conturbadas. 

 

Espaço para Rascunho  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://g1.globo.com/política/notícia
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Questão 19 

Apesar de bastante devastada, a vegetação natural continua sendo um dos elementos marcantes da paisagem 

geográfica brasileira e goiana. Essa vegetação natural compõe, junto com outros elementos, os ecossistemas, 

entre eles o cerrado. Sobre o cerrado é CORRETO afirmar: 

a) Ocorre em áreas de clima temperado, com duas estações bem definidas: verão e inverno. 

b) Ocupa grande parte do litoral; sua devastação está relacionada, principalmente, à ocupação humana. 

c) Ocorre nas áreas de alta pluviosidade; é uma vegetação densa, formada por árvores de grande porte. 

d) Ocupa grande parte do Polígono das Secas e sua devastação está associada à implantação de 

indústrias. 

e) Ocorre em áreas de clima tropical semi-úmido; tem sido ocupado, principalmente, pela agricultura e 

pecuária. 

 

Questão 20 

Observe a charge e responda à questão que segue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disponível em: <http://www.ivancabral.com>. Acesso em 26 mar. 2014.  

 

Os problemas representados no desenho (engarrafamento e enchente) são causados pelos fatores listados, 

EXCETO: 

a) Acúmulo de lixo nas ruas. 

b) Impermeabilização do solo. 

c) Concentração imobiliária e populacional. 

d) Distribuição irregular das chuvas durante o ano. 

e) Infraestrutura inadequada de escoamento de águas. 

 

Espaço para Rascunho  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.ivancabral.com/
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Prova de Noções da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal 
 

Questão 21 

Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, 

assegurado o direito de defesa. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso 

pelo prazo de até 

a) 24 (vinte e quatro) horas. 

b) 10 (dez) dias. 

c) 3 (três) dias. 

d) 30 (trinta) dias. 

e) 1 (uma) semana. 

 

Questão 22 

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. O 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e 

a) semi-imputáveis. 

b) gestantes e parturientes. 

c) presos provisórios doentes. 

d) condenados acometidos de doença grave. 

e) imputáveis. 

 

Questão 23 

Assinale dentre as alternativas seguintes, a INCORRETA: 

A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da 

sentença. Compete ao juiz da execução decidir sobre: 

a) progressão ou regressão nos regimes. 

b) soma ou unificação de penas. 

c) autorização de saída. 

d) detração e remição da pena. 

e) suspensão condicional da pena. 

 

Questão 24 

Segundo a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e 

graves. É considerada falta de natureza grave: 

a) usar de bebida alcoólica. 

b) trabalhar voluntariamente. 

c) conservar objetos de uso pessoal. 

d) não indenizar o Estado das despesas realizadas. 

e) possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 

 

Questão 25 

Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da 

saúde mental, o juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança: 

a) a requerimento do Ministério Público. 

b) de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou da autoridade 

administrativa. 

c) de ofício ou a requerimento do Ministério Público. 

d) a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa. 

e) nenhuma das alternativas acima está correta. 
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Questão 26 

Em relação à fiscalização por meio da monitoração eletrônica, analise os itens a seguir: 

I. o Juiz poderá aplicá-la quando autorizar a saída temporária em regime semiaberto ou quando determinar a 

prisão domiciliar; 

II. definida a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, é dever do condenado receber visitas do servidor 

responsável pela monitoração eletrônica, assim como responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; 

III. a violação comprovada dos deveres do condenado decorrentes da monitoração eletrônica acarretará apenas 

a regressão do regime de cumprimento de pena; 

IV. a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada ou se o 

acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave; 

V. a violação comprovada dos deveres do condenado decorrentes da monitoração eletrônica acarretará 

necessariamente advertência verbal. 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, III e V. 

c) I, II e IV. 

d) II, III e IV. 

e) II, IV e V. 

 

Questão 27 

Segundo o que dispõe a Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), é INCORRETO afirmar: 

a) que o Patronato é Órgão da Execução Penal. 

b) que o direito à assistência material estende-se ao egresso. 

c) que a tentativa de falta disciplinar é punida com a sanção da falta consumada. 

d) que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou 

pela lei. 

e) que, para o preso provisório, o trabalho interno é obrigatório. 

 

Questão 28 

Deferido o pedido do Livramento Condicional, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o 

livramento. São obrigações que serão sempre impostas ao liberado condicional pelo juiz: 

I. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. 

II. Recolher-se à habitação em hora fixada. 

III. Não mudar do território da comarca do juízo da execução, sem prévia autorização deste. 

IV. Obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. 

V. Não frequentar determinados lugares. 
 

A esse respeito, assinale, dentre as alternativas abaixo, a correta. 

a) As proposições I, III e IV são obrigatórias. 

b) As proposições I, II e III são obrigatórias. 

c) As proposições II, III e V são obrigatórias. 

d) As proposições II, III e IV são obrigatórias. 

e) As proposições I, IV e V são obrigatórias. 

 

Espaço para Rascunho  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Questão 29 

Com fulcro na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/4), assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O condenado que cumpre pena em regime fechado poderá obter saída temporária de 7 (sete) dias para 

visitar a família. 

b) Sem óbice no princípio da coisa julgada, o juiz pode alterar, motivadamente, a forma de cumprimento da 

pena de limitação de fim de semana. 

c) O condenado com mais de 70 (setenta) anos, beneficiário do regime aberto, poderá cumprir a pena em 

residência particular. 

d) Quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita 

pelo resultado da soma ou unificação das penas. 

e) Obter ocupação lícita em tempo razoável é condição obrigatória imposta ao beneficiário do livramento 

condicional. 

 

Questão 30 

De acordo com a Lei de Execução Penal (Lei nº. 7.210/84), incumbe à Defensoria Pública requerer a detração e 

a remição da pena. A respeito desses dois institutos é correto afirmar: 

a) O condenado que for punido por falta grave perderá até 1/3 (um terço) do tempo detraído, recomeçando 

o novo período a partir da data da infração disciplinar. 

b) Pelo instituto da remição, o período de prisão provisória por fato que resultou a condenação executada 

deve ser considerado no cômputo do cumprimento da pena imposta pela sentença. 

c) O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho ou nos estudos, por acidente, continuará a beneficiar-

se com a remição. 

d) O tempo remido não é computado para a concessão do indulto, somente para o deferimento do 

livramento condicional. 

e) A detração consiste na possibilidade de o apenado diminuir parte do tempo de execução da pena pelo 

trabalho, sendo que a contagem do tempo para tal fim será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 

(três) de trabalho. 
 

Espaço para Rascunho  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


