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Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

■ O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 2 (duas) horas do início efetivo da prova

■ Somente faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões

■ O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio 
O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador locai.

BOA PROVA!



(  CONHECIMENTOS GERAIS )

(  Língua Portuguesa )

Crise dos Refugiados
(adaptação)

O mundo vive atualmente a mais grave crise de 
refugiados desde o fim da II Guerra Mundial, em 
1945. São 65,6 milhões de pessoas que foram 
obrigadas a deixar seus lares, fugindo de guerras, 
conflitos internos, perseguições políticas e violações 
de direitos humanos.

A maioria dos refugiados vem da África e do Oriente 
Médio. A Guerra da Síria é a maior responsável pelo 
crescimento neste atual fluxo. Desde 2011, o país 
enfrenta uma sangrenta guerra civil que parece longe 
de terminar. Estima-se que o conflito no país já matou 
mais de 250 mil pessoas e provocou o deslocamento 
de outras 5,5 milhões, o que corresponde a um quinto 
da população do país.

Depois dos sírios, os maiores grupos de migrantes, 
por nacionalidade, são formados por afegãos (2,5 
milhões), Sudaneses do sul (1,4 milhão) e somalis (1 
milhão). São países envolvidos em conflitos internos, 
que provocam fuga em massa de sua população.

O continente europeu recebeu mais de um milhão de 
refugiados em 2015 e outros 400 mil em 2016. As 
principais portas de entrada no continente são a 
Grécia e a Itália e, para chegar lá, muitos migrantes 
desafiam os mares revoltos do Mediterrâneo. A 
travessia é perigosa, feita em embarcações 
precárias, geralmente superlotadas. Segundo a 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), 
m ais de 5 mil d e s lo ca d o s  m orre ram  ou 
desapareceram durante as travessias no ano 
passado.

Para os que conseguem fazer a travessia e chegar ao 
próspero continente europeu, os problemas não 
terminam. O destino final dessa massa humana são 
os países menos afetados pela crise econômica que 
há anos ronda o Velho Continente, como Alemanha, 
Suécia e Áustria. Para chegar até lá, os migrantes 
precisam cruzar diversos países, onde nem sempre 
são bem recebidos. A resposta de muitos governos é 
carregada de racismo e xenofobia, com um discurso 
que defende medidas extremas, que vão de prisão à 
deportação dos migrantes.

Muitos países europeus barram a entrada de 
imigrantes ilegais sob a justificativa de que a maioria 
desses estrangeiros que chega à Europa são 
migrantes e não refugiados. Mas o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) 
contesta o argumento, afirmando que oito, em cada 
dez migrantes, provêm de países em conflito ou sob 
regime de exceção, como Síria, Afeganistão, Iraque e 
Eritréia.

Disponível em:
<https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/aumento-de-
refugiados-provoca-grave-crise-humanitaria-entenda/>

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

No trecho: “Depois dos sírios, os maiores grupos de 
MIGRANTES, por nacionalidade, o termo
destacado refere-se a:

A) refugiados políticos que são perseguidos.

B) qualquer pessoa que muda de região ou país.

C) pessoas que pedem asilo político internacional.

D) todos os indivíduos fugitivos de seus países.

E) seres humanos que precisam se esconder.

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

Em “A resposta de muitos governos é carregada de 
racismo e XENOFOBIA.”, a palavra que melhor 
substitui a destacada, de acordo com o contexto, é:

A) indiferença.

B) tolerância.

C) perseguição.

D) preconceito.

E) temor.

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

O sentido da palavra destacada, expresso na frase: 
“A travessia é perigosa, feita em embarcações 
PRECÁRIAS, geralmente superlotadas.” pode ser 
identificado como:
A) indefinidas.

B) incertas.

C) insuficientes.

Além das rotas pelo Mediterrâneo, vale ressaltar que 
uma parte reduzida dos migrantes chega por terra, 
atravessando a Turquia, muitas vezes a pé, até 
alcançar os territórios búlgaro ou grego.

D) duvidosas.

E) arriscadas

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/aumento-de-


(Questão 04 ) ■ (Questão 07 ) ■

No 4° parágrafo pode-se observar a presença de 
verbos em tempos e modos distintos, além da 
presença de forma nominal. São eles:

A)
Indicativo e Particípio.

B)
Subjuntivo e Infinitivo.

C)
Indicativo e Infinitivo.

D)
Subjuntivo e Particípio.

E)
Indicativo e Infinitivo.

(Questão 05 ) ■

As expressões: “próspero continente” e “Velho 
Continente”, referem-se:

A) à Europa.

B) à África.

C) àÁsia.

D) ao território búlgaro

E) ao Oriente Médio.

(Questão 06 )------------------------------------------------------------

Para realçar a caracterização de um ser ou de um 
objeto, costuma-se utilizar alguns recursos na escrita. 
Com a intenção de destacar o adjetivo, no exemplo: 
“Desde 2011, o país enfrenta uma sangrenta guerra 
civil que parece longe de terminar.”, pode-se perceber 
que foi estabelecida uma:

A) pausa nítida entre o adjetivo e o substantivo.

B) posição do adjetivo anteposto ao substantivo

Denominam-se Pronomes de Tratamento certas 
palavras e locuções que valem por pronomes 
pessoais. O tratamento formal e cerimonioso requer 
um maior rigor, principalmente na linguagem escrita.
A forma de tratamento considerada correta para se 
dirigira um Juizé:

A) V. Rev.ma-Vossa Reverendíssima

B) V. Ex.a-Vossa Excelência.

C) V. Mag.a-Vossa Magnificência.

D) V. S.a-  Vossa Senhoria.

E) V. Em.a-Vossa Eminência.

(Questão 08 )------------------------------------------------------------

No trecho: “São países envolvidos em conflitos 
internos, que provocam fuga em massa de sua 
população.”, a palavra que corresponde a um 
conjunto de elementos, da mesma natureza, 
formando um aglomerado, é:

A) pessoas.

B) conflitos.

C) massa.

D) migrantes

E) sírios.

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

Nos textos, nem sempre as palavras apresentam um 
único sentido, aquele apresentado pelo dicionário. 
Empregadas em alguns contextos, elas ganham 
novos sentidos, figurados, carregados de valores 
afetivos ou sociais. No trecho “As principais PORTAS 
de entrada no continente são a Grécia e a Itália.” , a 
palavra destacada foi empregada no sentido:

C)
um advérbio.

D)
substantivo.

A) literal.

B) genuíno

C) abstrato

E)
colocando-o no fim da frase.

D) denotativo

E) conotativo.



(Questão 10 ) -

No trecho: “a maioria desses estrangeiros que chega 
à Europa são migrantes e não refugiados pode- 
se observar um importante princípio da concordância 
verbal, queé:

A)
conjunto como uma unidade de expressão.

B)
vierem repetidas ou se houver ideia de 
reciprocidade.

C)
evidenciar os elementos que compõem o todo.

D)
plural quando o sentido quantita tivo for 
acompanhado de complemento no plural.

E)
uma enumeração gradativa e próxima.

(Questão 11

Três agentes penitenciários de um país qualquer, 
Darlan, Arley e Wanderson, recebem juntos, por dia, 
R$ 721,00. Arley recebe R$ 36,00 mais que o Darlan, 
Wanderson recebe R$ 44,00 menos que o Arley. 
Assinale a alternativa que representa a diária de cada 
um, em ordem crescente de valores.

A) R$ 249,00, R$ 213,00 e R$ 169,00.

B) R$ 169,00, R$ 213,00 e R$ 249,00.

C) R$ 145,00, R$ 228,00 e R$ 348,00.

D) R$ 223,00, R$ 231,00 e R$ 267,00.

E) R$ 267,00, R$ 231,00 e R$ 223,00.

(Questão 12 ) -

O Estado comprou 8 OOOrn de arame e 14 OOOrn de 
fios para colocar sobre muros, a fim de dificultar a 
fuga de presos e entrada de sinal para celular no 
presídio. Ao todo foram pagos R$ 25 760,00. Mil 
metros do arame e mil metros do fio comprados 
custam juntos R$ 2 950,00. Assinale a alternativa 
correta que indica o preço de um metro do fio e um 
metro do arame, nesta ordem:

A) R$ 360,00 e R$2 590,00.

B) R$ 0,36 e R$25,90.

C) R$ 0,36 e R$2,59.

D) R$ 2,59 e R$0,36.

E) R$ 3,60 e R$2,59.

(Questão 13 ) -

Foi feita uma obra de ampliação em um presídio com 
superlotação, desta forma sua população carcerária 
foi remanejada da seguinte maneira: os dois terços do 
total de presos foi dividida em partes iguais entre três 
alas recém construídas e o restante dos presos, 
foram divididos em partes iguais para as quatro alas 
já existentes, ficando cada uma das quatro com 60 
presos. Assinale a alternativa correta que indica 
quantos são os presos do presídio e quantos presos 
cada ala recém construída recebeu.

A)
construída.

B)
construída.

C)
construída.

D)
construída.

E)
construída.

(Questão 14

Na contagem de presos, em um certo dia do mês de 
abril, cometeu-se um erro. Sabe-se apenas que o 
número de prisioneiros é maior que 200, menor que 
360 e que se contando de 8 em 8, de 10 em 10 e de 15 
em 15, sempre sobram 5. Assinale a alternativa que 
representa a quantidade de presos neste dia.

A) 360

B) 280

C) 240

D) 285

E) 245

(Questão 15

Um agente penitenciário, de uma determinada 
cidade, recebe R$ 60,00 por dia quando não faz suas 
refeições no trabalho e, recebe R$ 35,00 por dia, 
quando faz suas refeições no trabalho. No final de 30 
dias, recebeu R$ 1 500,00. Assinale a alternativa que 
representa a quantidade de dias que ele não fez as 
refeições no trabalho.

A) 16 dias.

B) 24 dias.

C) 20 dias.

D) 18 dias.

E) 12 dias.



(Questão 16 )------------------------------------------------------------

Um funcionário público do Estado do Sergipe precisa 
escrever um texto e abre o editor de textos do pacote 
Office. Durante a redação do documento, nota que 
determinada frase se repete em vários pontos. Como 
forma de auxiliar nessa redação, evitando perda de 
tempo, o referido funcionário poderá copiar a 
mencionada frase e colar quantas vezes for preciso, 
utilizando-se para colar, o comando:

A) CTRL + V

B) CTRL+N

C) CTRL + C

D) CTRL + X

E) ALT + F

(Questão 17

Considere que um usuário utiliza o ambiente Office 
Excel para editar uma planilha. Ele deseja encontrar a 
soma dos valores inseridos da célula B1 até a célula 
B5. Assim, na célula B6 ele deverá inserir a função:

A B C

1 sanduíche R$ 3,00

2 doce R$ 1,00

3 refrigerante R$ 2,00

4 suco R$ 3,00

5 pizza R$4,00

6 despesa

A) =SOMA(B1=B2=B3=B4=B5)

B) =SOMA(B1:B5)

C) =ADIÇÃO(B100 B5)

D) =SOMA(B1VB5)

E) =SOMAR(B1 aB5)

O Mozilla Firefox é um navegador Web desenvolvido 
pela Fundação Mozilla. Ele é um software de código- 
fonte aberto, o que significa dizer que:

A)
seus usuários podem contribuir financeiramente 
com o seu desenvolvimento, fazendo doações 
aos desenvolvedores através do site da Mozilla.

B)
permissão para redistribuir cópias, mas exige que 
qualquer um que continue usando uma cópia 
deve pagar por uma licença no futuro.

C)
versão beta praticamente durante toda a sua vida 
útil, contribuindo para a edição de novas 
ferramentas no navegador.

D)
download gratuito, como o usuário tem acesso ao 
código fonte e pode modificar e redistribuir o 
software, sujeito a certas restrições conforme 
detalhado no Mozilla Public License.

E)
qualquer computador, embora deva ser instalado 
sobre o sistema operacional Windows para 
funcionar.

(Questão 18 )------------------------------------------------------------

(Questão 19 )------------------------------------------------------------

Em segurança da informação, a técnica que visa a 
enganar um usuário, induzindo-o fraudulentamente a 
clicar em um link que o levará para uma página 
clonada ou fará executar um arquivo malicioso, 
chama-se:

A) bot.

B) spoofing

C) flood.

D) phishing.

E) adware.



O conceito de computação em nuvem (em inglês, 
cloud computing) refere-se:

A)
interagirem com documentos HTML hospedados 
em um servidor da rede, destacando-se na era da 
web 2.0, uma vez que quase tudo do que se 
necessita está online.

B)
aplicação utilizado para sistemas de informação 
de hipermídia, distribuídos e colaborativos, 
representando a base para a comunicação de 
dados da World Wide Web.

C)
armazenamento e cálculo de computadores e 
servidores compartilhados e interligados por 
meio da Internet, seguindo o princípio da 
computação em grade.

D)
permite uma transmissão de dados mais rápida 
através de linhas de telefone do que um modem 
convencional pode oferecer, sendo os dados 
transmitidos mais rapidamente em uma direção 
do que na outra, assimetricamente.

E)
que poderão ser acessados de qualquer lugar do 
mundo, a qualquer hora, havendo necessidade 
de instalação de programas ou, por vezes, de 
armazenar dados.

(Questão 20 )------------------------------------------------------------

(Questão 21 )-----------------------------------------------------------

Sobre a localização dos municípios de Sergipe, pode 
se afirmar que:

A)
localizam-se no Agreste de Itabaiana.

B)
Agreste de Itabaiana.

C)
Sertão do São Francisco.

D)
Aparecida localizam-se no Sertão do São 
Francisco.

E)
Aracaju.

A respeito dos governadores do período republicano,
é correto afirmar que:

I. Erônides de Carvalho foi interventor federal 
(1935/1937) e eleito em sufrágio universal 
(1940/1944).

II. João Alves Filho foi eleito 3 vezes em sufrágio 
universal (1983/1987; 1991/1995; 2003/2007).

III. Augusto Franco foi eleito em sufrágio universal 
(1979/1982).

IV. A lb a n o  F ranco  fo i in te rv e n to r  fe d e ra l 
(1995/1999).

Estão corretos os itens:

A) III e IV.

B) II, III e IV.

C) I, II e III.

D) lie  IV.

E) I e II.

(Questão 22 )------------------------------------------------------------

(Questão 23 )------------------------------------------------------------

O Iphan atua em Sergipe desde 1937 quando ainda 
era integrado ao estado da Bahia. Desde 2010 a 
Unesco reconheceu como patrimônio mundial o único 
testemunho dos 60 anos de união entre Portugal e 
Espanha do período colonial do Brasil que é a(o):

A) Capela de Lampião, em Angico.

B) Grota de Angico, em Poço Redondo.

C) Canoa deTolda, em Brejo Grande.

D)
Cristóvão.

E) Museu deArte Sacra, em Aracaju.



Durante séculos a economia de Sergipe foi 
totalmente dependente do cultivo da cana-de-açúcar, 
mas desde a década de 90, seja por incentivos 
fiscais, pela produção de petróleo ou do gás natural, 
houve um aumento considerável na produção 
industrial (produtos minerais, alimentícios etc), sendo 
a tu a lm e n te ,  a in d ú s t r ia ,  r e s p o n s á v e l,  
aproximadamente, pelo seguinte porcentual de 
composição do PIB sergipano:

A) 55,1%

B) 64,8%

C) 30,6%

D) 81%

E) 4,6%

(Questão 24 )------------------------------------------------------------

(Questão 25 )------------------------------------------------------------

As Unidades de Conservação Ambiental são áreas 
(parques, reservas e florestas) do território brasileiro 
que estão sob proteção e gerenciamento do poder 
público. Em Sergipe encontram-se 7 unidades de 
conservação estadual. O Monumento Natural Grota 
de Angico foi criado pelo Decreto n° 24.922/2007. 
Sobre ele, é correto afirmar que:

I. predomina a Mata Atlântica com enclaves do 
Cerrado.

II. situa-se noAlto Sertão Sergipano.
III. abriga remanescentes florestais da Caatinga.
IV. possui valor histórico e cultural pois foi alvo da 

rota do cangaço e cenário da morte de Lampião.

Estão corretos os itens:

A) I, II e III.

B) I, III e IV.

C) II e III.

D) I e IV.

E) II, III e IV.

(  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 26 )------------------------------------------------------------

São permitidas no ordenamento jurídico brasileiro as 
penas:

A) cruéis.

B) de privação ou restrição da liberdade.

C) de trabalhos forçados.

D) de caráter perpétuo.

E) de banimento.

(Questão 27 )------------------------------------------------------------

Com relação às condições de tratamento do preso, a 
Constituição Federal prevê que:

A)
poderá ser obrigado a realizar trabalhos 
forçados.

B)
integridade física e moral.

C)
re fe içã o  caso com etam  tra n s g re s s õ e s  
disciplinares graves.

D)
para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação.

E)
semelhantes entre si, de acordo com a natureza 
do delito e a quantidade de pena a que o preso foi 
condenado.

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre direito:

A) do trabalho.

B) penitenciário.

C) penal.

D) eleitoral.

E) civil.



(Questão 29 ) -

A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá ao princípio de:

A) legalismo.

B) pessoalidade.

C) eficácia.

D) objetividade.

E) moralidade.

(Questão 30 ) -

Em relação ao Poder Legislativo, é correto afirmar 
que:

A)
vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio.

B)
vier a responder a processo criminal em 
andamento, independente do trânsito em julgado 
de sentença condenatória.

C)
expedição do diploma, serão submetidos a 
julgamento perante o Superior Tribunal de 
Justiça.

D)
Nacional, que se compõe apenas da Câmara dos 
Deputados.

E)
ao Congresso Nacional.

Noções de Direito Administrativo

(Questão 31 ) -

São elementos do Ato Administrativo, necessários 
para a sua validade:

A)
executoriedade.

B) legitimidade, vinculação e discricionariedade.

C)
e eficiência.

D) competência, objeto, forma, motivo e finalidade.

E)
cumprimento.

(Questão 32 ) -

Fazem parte da Administração Pública Direta:

A) fundações públicas.

B) órgãos públicos.

C) sociedades de economia mista.

D) empresas públicas.

E) autarquias.

(Questão 33 ) -

No tocante aos poderes administrativos, é correto 
afirmar que:

A)
subordinação que há entre os órgãos e agentes 
da administração, existindo um poder de 
comando dos agentes superiores e o dever de 
obediência dos subordinados.

B)
administração pública de editar atos gerais para 
complementar as leis e permitir sua efetiva 
aplicação.

C)
administração com os administrados não deve se 
pautar no poder, mas sim em uma relação de 
igualdade.

D)
que a a d m in is tra ç ã o  apu ra  in fra ç õ e s  
adm inistrativas e aplica sanções a seus 
servidores.

E)
armadas para controlar o direito de ir e vir dos 
cidadãos, devendo ser usado em caso de 
calamidade pública ou de estado de emergência, 
quando as polícias militares desertarem.

(Questão 34 ) -

Com relação à competência no âmbito do Processo 
Administrativo, é correto afirmar que NÃO pode ser 
objeto de delegação:

A)
homologado.

B)
órgão ou autoridade.

C) a decisão de recursos administrativos.

D) a edição de atos complexos ou compostos.

E) a edição de atos lícitos ou ilícitos.



(Questão 35 ) -

Segundo a lei geral de licitações (Lei n° 8.666/1993), 
são modalidades de licitação, EXCETO:

A) proposta.

B) leilão.

C) convite.

D) concorrência.

E) tomada de preços.

(Questão 36 ) -

Quem, usando m oderadam ente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou 
iminente, a direito seu ou de outrem, age em:

A) legítima defesa.

B) estrito cumprimento de dever legal.

C) exercício regular de direito.

D) estado de necessidade.

E) obediência hierárquica.

(Questão 37 ) -

Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco 
de produzi-lo, ele comete o crime de forma:

A) agravada.

B) culposa.

C) punível.

D) dolosa.

E) tentada.

(Questão 38 ) -

O indivíduo que mata um integrante do sistema 
prisional, no exercício da função ou em decorrência 
dela, em razão dessa condição, comete crime de:

A) tortura.

B) homicídio culposo.

C) homicídio qualificado.

D) feminicídio.

E) homicídio simples.

O funcionário público que, embora não tendo a posse 
em razão do cargo de dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel, público ou particular, o subtrai, ou 
concorre para que seja subtraído, em proveito próprio 
ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário, comete 
crime de:

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

A) concussão.

B) peculato.

C) furto.

D) roubo.

E) apropriação indébita

(Questão 40 )------------------------------------------------------------

O agente público que submeter alguém, sob sua 
guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 
físico ou mental, como forma de aplicar castigo 
pessoal ou medida de caráter preventivo, pratica o 
delito de:

A) tortura com aumento de pena.

B) tortura.

C) maus-tratos com aumento de pena

D) exposição a perigo.

E) maus-tratos.

(Questão 41

Os direitos humanos de primeira dimensão/geração 
marcam a passagem de um Estado autoritário para 
um Estado de Direito e, nesse contexto, o respeito às 
liberdades ind iv idua is, em uma verdadeira  
perspectiva de absenteísm o estatal. Alguns 
documentos históricos são marcantes para a 
configuração e emergência desses referidos direitos 
(séculos XVII, XVIII e XIX), destacando-se os 
seguintes documentos, EXCETO:

A) Pazde Westfália.

B) Habeas Corpus Act.

C) Constituição de Weimar, da Alemanha

D) Magna Carta, do Rei João Sem Terra.

E) Bill o f Rights.



Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às:

(Questão 42 )------------------------------------------------------------

A) emendas constitucionais.

B) resoluções do Congresso Nacional

C) leis ordinárias.

D) leis complementares.

E) medidas provisórias.

(Questão 43 )------------------------------------------------------------

Aceitar petições apresentadas por qualquer pessoa 
ou grupo de pessoas, que contenham denúncias ou 
queixas de violação do Pacto de São José da Costa 
Rica por um Estado-Parte, é competência específica 
da(dos):

A) Corte do Pacto de São José da Costa Rica.

B) Corte Interamericana de Direitos Humanos.

C) Assembléia de magistrados ad hoc.

D)
violação de direitos humanos.

E) Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Segundo a Constituição Federal, nas hipóteses de 
grave violação de direitos humanos, o Procurador- 
Geral da República, com a finalidade de assegurar o 
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 
seja parte, poderá:

A)
atuam na defesa e proteção dos direitos 
humanos para atuar no processo como amicus 
curiae.

B)
e a instauração de inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais.

C)
que se recusar ou que falhar na promoção e 
proteção dos direitos humanos.

D)
de infiltração de agentes policiais, que podem ser 
realizadas nos mais diversos pontos do país.

E)
em qualquer fase do inquérito ou processo, 
incidente de deslocamento de competência para 
a Justiça Federal.

(Questão 44

(Questão 45

É direito previsto no Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos:

A)
cumprir uma obrigação contratual.

B)
ao passo que os idosos ficarão separados, 
devendo ser julgados o mais breve possível.

C) a proibição da pena de morte.

D)
das pessoas condenadas, recebendo tratamento 
distinto, condizente com sua condição de pessoa 
não condenada.

E)
médicas ou científicas, ainda que com seu livre 
consentimento.



(Questão 46 ) -

Segundo a Lei n° 7.210/1984, a execução penal tem 
por objetivo:

A)
funções penitenciárias, mediante ato do Poder 
Executivo, após autorização legislativa prévia.

B)
convívio em sociedade, selecionados após 
aná lise  c r ite riosa  baseada nas teo rias  
criminológicas de Lombroso.

C)
sociais da comunidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes.

D)
prejuízo da competência de a União, por lei, 
estabelecer normas de objetivo igual ao de uma 
condenação.

E)
criminal e proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado e do 
internado.

(Questão 47

O trabalho do preso, como dever social e condição de 
dignidade humana, terá finalidade educativa e 
produtiva. Nesse contexto, com relação ao trabalho 
do preso, é correto afirmar:

A)
Consolidação das Leis do Trabalho.

B)
em nenhuma hipótese.

C)
s e rv iç o  à c o m u n id a d e  tam bém  se rão  
remuneradas.

D)
a te n d e r, d e n tre  o u tro s  o b je t iv o s , ao 
ressarcim ento ao Estado das despesas 
realizadas com a manutenção do condenado.

E)
não está obrigado ao trabalho.

Nos termos da Lei de Execução Penal, são exemplos 
de penas restritivas de direitos:

A) pagamento de cesta básica e multa.

B)
de fim de semana.

C)
forçados.

D) prisão simples e banimento.

E) reclusão e detenção.

(Questão 48 )------------------------------------------------------------

(Questão 49 )------------------------------------------------------------

Com relação à remição, é correto afirmar, EXCETO:

A)
prosseguir no trabalho ou nos estudos não terá 
mais direito ao benefício da remição.

B)
ao trabalho ou estudo do condenado que cumpre 
pena em regime fechado ou semiaberto, 
conforme proporção prevista em lei.

C)
poderão ser desenvolvidas de forma presencial 
ou por metodologia de ensino a distância e 
deverão ser certificadas pelas autoridades 
e d u ca c io n a is  com p e te n te s  dos cu rsos  
frequentados.

D)
ouvidos o Ministério Público e a defesa.

E)
cumprida, para todos os efeitos.

©



Introduzido na Lei de Execuções Penais a partir de 
2003, o Regime Disciplinar Diferenciado representa 
uma subespécie do regime fechado, mais rigoroso e 
exigente. Sobre o tema, é correto afirmar:

(Questão 50 )------------------------------------------------------------

A)
cela coletiva com, no máximo, cinco detentos.

B)
hora diária para banho de sol.

C)
constitui falta grave e, quando ocasione 
subversão da ordem ou disciplina internas, 
sujeita o preso provisório, ou condenado, a este 
regime, sem prejuízo da sanção penal.

D)
de trezentos e sessenta e cinco dias, sem 
possibilidade de repetição da sanção.

E)
o condenado sob o qual recaiam fundadas 
suspeitas de envolvimento ou participação em 
crimes hediondos ou de carátertransnacional.

(Questão 51

O benefício de saída temporária no âmbito da 
execução penal:

A)
autoridade administrativa do estabelecimento 
prisional.

B)
ser renovado por igual período.

C)
definido como crime hediondo ou equiparado a 
hediondo, ainda que praticado culposamente.

Com relação à utilização da monitoração eletrônica 
na execução penal, é correto afirmar que:

A)
condenado ainda não cumpriu pelo menos 2/3 
(dois terços) da pena.

B)
responsável pela monitoração eletrônica, 
responder aos seus contatos e cumprir suas 
orientações.

C)
regime aberto de cumprimento de pena.

D)
subjetivo do condenado a sua utilização.

E)
m o n ito ra çã o  e le trô n ic a  nos casos de 
cumprimento de pena restritiva de direitos ou 
livramento condicional.

(Questão 52 )------------------------------------------------------------

(Questão 53 )------------------------------------------------------------

Comete falta grave o condenado à pena privativa de 
liberdade que, EXCETO:

A)
telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o 
ambiente externo.

B) provocar acidente de trabalho.

C)
a ordem ou a disciplina.

D) praticarfato previsto como crime culposo.

E)
ofendera integridade física de outrem.

D)
pena em regime fechado ou semiaberto.

E)
pena máxima a que foi condenado, quando 
reincidente.

(Questão 54

O instituto de política criminal, destinado a permitir a 
redução do tempo de prisão com a concessão 
antecipada e provisória da liberdade do condenado, 
quando é cumprida pena de liberdade, mediante o 
preenchimento de determinados requisitos e 
aceitação de certas condições é o(a):

A) medida de segurança.

B) livramento condicional.

C) anistia.

D) suspensão condicional do processo

E) multa penal.
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(Questão 55

Segundo a Lei n° 7.210/1984, a pena privativa de 
liberdade será executada em forma progressiva com 
a transferência para regime menos rigoroso, a ser 
determinada pelojuiz, quando:

A)
pena, se ele for réu primário, e de 3/5 (três 
quintos), se reincidente.

B)
da pena no regime anterior e ostentar bom 
comportamento carcerário, comprovado pelo 
diretor do estabelecimento, respeitadas as 
normas que vedam a progressão.

C)
comportamento carcerário e pagamento à vítima 
e ao Estado da indenização devida em 
decorrência do dano causado pelo crime.

D)
adequado; cumprimento mínimo de 1/6 (um 
sexto) da pena, se o condenado for primário, e 
1/4 (um quarto), se reincidente; e compatibilidade 
do benefício com os objetivos da pena.

E)
ou pelo resultado dos exames a que foi 
submetido, fundados indícios de que não irá 
ajustar-se, com autodisciplina e senso de 
responsabilidade, ao novo regime.

Lei Estadual n° 2.148/1977 e Lei Complementar 
Estadual n° 72/2002 e alterações posteriores.

(Questão 56 ) -

A Lei Complementar n° 72/2002 do Estado do 
Sergipe determina que a nomeação dos candidatos 
aprovados, para os cargos de provimento efetivo de 
Guarda de Segurança do Sistema Prisional, da 
Classe Inicial da respectiva Carreira, deve obedecer 
a ordem de classificação final no concurso e ser feita 
por:

A) decreto do Governador do Estado.

B)
Cidadania.

C) decreto da Assembléia Legislativa do Estado.

(Questão 57

Com relação às garantias, prerrogativas, deveres, 
proibições e vantagens do Guarda de Segurança do 
Sistema Prisional, previstos na Lei Complementar n° 
72/2002 do Estado do Sergipe, é correto afirmar, 
conforme esta lei, que:

A)
Prisional manter-se atualizado com as normas 
constitucionais, legais e regulamentares de 
in te re s s e  da A d m in is tra ç ã o  E s ta d u a l, 
divulgando-as entre seus colegas servidores.

B)
Prisional a obtenção da remuneração mensal 
referente ao cargo, a qual compreende o 
vencimento básico, acrescido de pecúlio 
previdenciário que lhe for legal e regularmente 
atribuído.

C)
Prisional frequentar cursos de treinamento, 
aperfe içoam ento e/ou especia lização no 
Exterior.

D)
P r is io n a l te c e r c o m e n tá r io s  ou fa z e r 
manifestações, ainda que possam gerar ou 
produzir descrédito ou desrespeito dos serviços 
de segurança prisional ou penitenciária.

E)
Sistema Prisional não se afastar do cargo e do 
exercício de suas funções para exercer cargo 
eletivo ou a ele concorrer.

(Questão 58 ) -

Sempre que a natureza, método, condições e local de 
trabalho colocarem o funcionário público do Estado 
do Sergipe em acentuado risco de vida, pela 
frequente relação de proximidade ou contato pessoal 
direto com população carcerária, doentes mentais 
c o m p ro v a d a m e n te  p e r ig o s o s  e m a te ria is  
considerados in flam áve is ou exp losivos, o 
funcionário terá direito ao pagamento de:

A) adicional de função.

B) gratificação por periculosidade.

C) gratificação por serviço insalubre.

D)
Pública.

E)
Sistema Penitenciário.

D) adicional do triênio

E) ajuda de custo.
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(Questão 59 ) ■

Tício é funcionário público do Estado do Sergipe e foi 
removido para outro local de exercício a seu próprio 
pedido. Nesse caso, Tício:

A) ,
(quinze) dias, contados do dia da posse.

B)
apresentar ao serviço.

C) será removido ex-officio.

D)
remoção de ofício ou por permuta.

E)
custo.

(Questão 60 )------------------------------------------------------------

Mévio aproveitou sua condição de funcionário público 
do Estado do Sergipe e passou a exercer o comércio 
de alimentos e bebidas para colegas em seu 
ambiente de trabalho. De acordo com a Lei n° 
2.148/1977 do Estado do Sergipe, nesse caso, 
Mévio:

A)
conduta não representa nenhuma irregularidade.

B)
disciplinar de repreensão.

C)
disciplinar de suspensão, podendo seraplicada a 
pena disciplinarde multa em lugar da suspensão, 
quando a conversão for considerada conveniente 
para o serviço público.

D)
disciplinar de demissão, devendo ser levadas em 
consideração a natureza e a gravidade da 
infração para diminuira pena aplicada.

E)
disciplinar de destituição de função.


