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LÍNG UA  P O R TU G U E SA

As questões de número 01 a 11 referem-se ao texto abaixo.

Texto 1

Homicídios têm alta de 70% no RS em uma década

Assassinatos saltaram de 1.418 para 2.405. Os 10 municípios com maior número de habitantes
concentram 56% desses crimes.

01 Na contramão de Estados como Rio de Janeiro e São Paulo, que reduziram o
02 número de assassinatos, o Rio Grande do Sul registrou aumento de 70% nos casos de
03 homicídios dolosos em uma década. Conforme dados da Secretaria da Segurança
04 Pública (SSP), foram pelo menos 2.405 mortes em 2015, contra 1.418 em 2006.
05 A violência é ainda mais grave nas 10 cidades com maior população do Estado, as
06 quais concentram 4,1 milhões de habitantes e 56% das mortes
07 intencionais. Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto
08 Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão somaram 1.345 homicídios
09 em 2015 -  alta de 107,8% na comparação com 2006 -  e impulsionaram o índice ^  >
10 alturas. No total de todos os demais municípios, ocorreram 1.060 atentados no ano
11 passado, os quais resultaram em morte. Em Pelotas, o dado é alarmante: em 10 anos,
12 o crescimento foi de 519%. Especialistas em segurança pública e autoridades apontam
13 sy falta de efetivo das polícias, disputas entre traficantes de drogas e impunidade
14 como principais fatores da explosão da violência. “Estamos convivendo com uma
15 guerrq de gangues pelo comércio de entorpecentes, o que produz todo um ciclo que
16 leva cx criminalidade. Além d i s s o , f a l t a  de efetivo da Brigada Militar, o que diminui
17 sensivelmente a capacidade de agir” , afirma o coronel da reserva da corporação e
18 especialista em segurança Luiz Antônio Brenner Guimarães.
19 O déficit de servidores na BM, responsável pelo policiamento ostensivo, atingiu
20 recorde negativo histórico em 2015. A tropa tem hoje cerca de 19,1 mil policiais
21 militares (PMs), quando o previsto em lei são 32,4 mil -  não estão incluídos na conta o
22 número de bombeiros. Desse modo, o contingente total (21,4 mil somando PMs e
23 bombeiros) é o menor desde 1982, quando era de 20.207.

Disponível em http:/7zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/02/homicidios-tem-alta-de-70-no-rs-em-uma-decada- 
4972551.html. Texto adaptado. Acesso em fev 2017.

01. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do 
segundo parágrafo do texto:

A) as -
B) às -

E) as -

a -  
a -  
a -  
à -  
a -

a -  há 
a -  à. 
à -  há 
à -  a. 
à -  a.

C x

02. A alternativa que apresenta a correta relação entre um pronome relativo e seu 
antecedente é:

A) que (linha 01) e contramão (linha 01).
B) contra (linha 04) e mortes (linha 04).
C) as quais (linhas 05 e 06) e população (linha 05). 

os quais (linha 11) e atentados (linha 10).
,o que (linha 15) e gangues (linha 15).

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
: A
\  3 ?
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03. A retirada do acento gráfico leva à mudança de classe morfológica da palavra:

s#^número.
B) homicídios. 
Ç)década.

@  incluídos. 
E) déficit.

04. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que:

A) O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro com o maior índice de homicídios dolosos.
B) O índice de 70% de aumento nos homicídios em nosso Estado refere-se apenas aos 

casos em que não há, por parte do criminoso, intenção de matar a vítima.
C) O déficit de servidores na Brigada Militar é responsável pelo policiamento ostensivo e 

consequente aumento da criminalidade.
D) Canoas, Gravataí e São Leopoldo, ainda que estejam entre as cidades mais violentas do 

^ ^E s ta d o , estão buscando medidas efetivas para sanar o problema da violência.
j ]  xp|)Especialistas em segurança pública indicam que a falta de efetivo das polícias, disputas 

entre traficantes de drogas e impunidade são os principais fatores da explosão da 
violência.

05. Leias as frases a seguir e atente para a concordância verbal ou nominal.

■vJ I -  Em 2016, houveram muitos casos de assassinatos no Rio Grande do Sul 
devido à falta de segurança pública.

\  II -  Muitos crimes poderiam terem sido evitados caso o governo tivesse investido 
maiores recursos financeiros na Polícia Militar.

J  III -  Ouvimos muitos relatos de que ocorreu, na última década, inúmeros casos de 
crimes hediondos nas ruas das grandes cidades em plena luz do dia.

IV -Fazem  muitos anos que não há um aumento considerável no salário dos 
policiais, nem mesmo investimento financeiro no aparelhamento da PM.

•J V -  É preciso buscar medidas eficientes para sanar em definitivo o problema da 
falta de segurança nas grandes cidades do Brasil.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas I e II.
B) Apenas a II.

êApenas III e IV.
Apenas a V.

Apenas II, IV e V.

06. Sobre o texto, é INCORRETO afirmar que:
A) ocorreu um déficit de servidores na BM. com um recorde negativo histórico em 2015.

(Bjjto governo do Estado do Rio Grande do Sul está tomando medidas prementes para 
resolver o problema da falta de segurança, solicitando inclusive auxílio de outras regiões 
do país.

C) disputas entre traficantes de drogas podem ser um dos principais fatores que levam à 
explosão da violência.

D) segundo Luiz Antônio Brenner Guimarães, estamos convivendo com uma guerra de 
gangues pelo comércio de drogas.

E) a violência é mais grave nas 10 cidades com maior população do Estado, dentre as quais 
estão Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo e Porto Alegre.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo \  4 f
v v



SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -  SUSEPE EDITAL 0 2 /2 0 1 7

07. Caso o primeiro período da linha 05 iniciasse pelo sujeito composto “A violência e 
o roubo”, quantas outras palavras na frase sofreriam alteração?

A) Nenhuma.
B) Apenas uma. 

Duas.
D) Três.
E) Quatro.

08. Considerando o texto 1, leia as afirmações abaixo, relativas à estrutura e à 
tipologia textuais.

I -  O texto, escrito em linguagem coloquial, apresenta estrutura narrativa de 
introdução, desenvolvimento e desfecho.

\ j  11 — Devido à adequada estruturação de parágrafos, o texto se enquadra na 
tipologia de texto dissertativo, além de usar linguagem técnica e metafórica, o 
que o qualifica como um texto argumentativo.

\ í  III -  É um texto informativo constituído de parágrafos adequadamente construídos e 
escrito em linguagem culta.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas a II. 

Apenas a III.
D) Apenas I e II. 

)enas II e III

09. Assinale a alternativa que apresenta a correta grafia do porquê.

XA vida nas grandes cidades está se tornando cada vez mais complicada porque somos 
acometidos pelo medo da violência em plena luz do dia.

problema da falta de segurança pública é degradante por que priva o cidadão do seu 
direito de ir e vir.

C) O Estado ainda não explicou o porque de não direcionar verbas suficientes para o 
aparelhamento da PM.

D) O motivo porquê estamos nos tornando temerosos e arredios é, sem dúvida, a falta de 
segurança nas ruas.

E) Precisamos reivindicar por melhorias na segurança das nossas cidades, por que esse é 
um direito de todo cidadão.

10. Leia as afirmações relativas a recursos de coesão empregados no texto.

I -  A palavra “Conforme" (linha 03) poderia ser substituída por “De acordo com”, sem
que nenhuma alteração na frase fosse necessária.

II -  A expressão “Além disso” (linha 16) expressa ideia conclusiva, como “Contudo”.
III -  A expressão"Desse modo” (linha 22) poderia ser substituída por “Assim”.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III 

apenas I e I 
, lie  III.

CARG O: Agente Penitenciário Administrativo
: A -  
S 5 /
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11. A palavra morfologicamente constituída através do acréscimo de um prefixo 
indicador de “companhia” ou “concomitância” é:

^impulsionaram, 
intencionais.

C) disputas.
D) corporação, 
^convivendo.

As questões de número 12 a 20 referem-se ao texto abaixo.

Texto 2

Forças Armadas vão atuar dentro dos presídios brasileiros

Governadores cobram liberação de R$ 295 milhões de forma emergencial.
Eles também querem garantia de um dinheiro só para a segurança.

01 As Forças Armadas agora vão fazer inspeções dentro dos presídios. O governo
02 federal avaliou que a crise nas penitenciárias virou uma questão de segurança nacional,
03 mas os governadores querem mesmo um fundo com dinheiro para segurança. Recurso
04 semelhante ao que já existe para a saúde e educação, ou seja, os estados querem
05 garantia de um dinheiro só para a segurança. Além disso, eles também cobram a
06 promessa feita no último dia 6 da liberação de R$ 295 milhões de forma emergencial.
07 Além dos chefes dos órgãos de inteligência do governo, como Polícia Federal e Abin,
08 os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também foram chamados ao
09 Palácio do Planalto. Não foi por acaso. O governo decidiu autorizar a atuação das
10 Forças Armadas dentro dos presídios.
11 Os militares não farão o controle dos presos, nem a segurança das penitenciárias.
12 Essa é tarefa dos governos estaduais. A missão das Forças Armadas vai ser vasculhar
13 os presídios em busca de armas, drogas e celulares. Os órgãos de inteligência vão
14 trabalhar para garantir o efeito surpresa das operações -  que só vão ser realizadas se
15 houver um pedido formal dos governadores. Quando isso acontecer, o comando dos
16 órgãos de segurança estaduais necessários às operações será das Forças Armadas.
17 Os presos não precisarão ser deslocados. A varredura nas celas deverá ser feita
18 enquanto eles estiverem no pátio, por exemplo. Durante o trabalho, as PMs dos
19 estados e os agentes penitenciários farão o isolamento dos presos. “Os presídios hoje
20 são autênticos escritórios de trabalho do crime organizado que se nacionalizou. De
21 forma alguma nós podemos permitir que o crime vença. O crime não vencerá”, ratificou
22 o ministro da Defesa, Raul Jungmann.
23 Os secretários estaduais de Segurança, Justiça e Assuntos Penitenciários também se
24 reuniram, em Brasília, com o ministro da Justiça. No encontro, cobraram a liberação dos R$
25 295 milhões, anunciados no dia 6 de janeiro, para a instalação de scanners e bloqueadores
26 de celular nos presídios e para aquisição de tornozeleiras eletrônicas. Todavia, o principal
27 pedido dos secretários é criar uma nova fonte de recursos para a segurança -  com repasse
28 obrigatório -  como o que já existe para a saúde e a educação.

Disponível em: http://a1.alobo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/01/forcas-armadas-vao-atuaf-dentro-dos-presidios- 
brasileiros.html. Acesso em fev. 2017.

-------- ---------  ------------------  -----------------------_ / \ _
CARGO: Agente Penitenciário A dm in is tra tivo  \  6 f

' ✓ v

http://a1.alobo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/01/forcas-armadas-vao-atuaf-dentro-dos-presidios-brasileiros.html
http://a1.alobo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/01/forcas-armadas-vao-atuaf-dentro-dos-presidios-brasileiros.html
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12. São acentuadas de acordo com a mesma regra as palavras:

'(^p res íd ios  -  penitenciárias -  inteligência, 
r B) saúde-autênticos-tam bém .
1 C) já -  pátio -  penitenciárias. Ü  /
* D) além -  inteligência -  aeronáutica.

E) órgãos -  obrigatório -  só.

13. Assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso para as afirmações relativas ao Texto
2.

(\y )A s  Forças Armadas passarão a fazer inspeções dentro de presídios brasileiros a 
fim de localizar drogas, armas e celulares.

(■f ) 0  controle de presos e a segurança dos presídios passa a ser função das 
Forças Armadas a partir de 2017, conforme afirmou o Presidente da República 
à imprensa.

( )Os secretários estaduais de Segurança, Justiça e Assuntos Penitenciários se 
reuniram em Brasília com o ministro da Justiça a fim de solicitar a liberação de R$ 
295 milhões para compra de equipamentos de segurança e reajuste de salários.

(\y) Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, nossos presídios hoje são 
legítimos escritórios do crime organizado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V -  F -  F -  F.
B) F -  F -  V -  V.
C j V - V - V - F .

(/SnV -  F -  F -  V.
E) F -  V -  F -  V.

14. As palavras “ em ergencia l" (linha 06) e “ra tificou ”  (linha 21) poderíam ser 
substituídas, no contexto em que se inserem, mantendo-se o sentido originai do 
texto, por:

A) urgente e refutou, 
premente e confirmou.

C) preponderante e contestou.
D) exponencial e refugou.
E) categórico e enveredou.

15. Leia as afirmações relativas à pontuação empregada no texto.

I -  A vírgula após “Quando isso acontecer’’ (linha 15) marca a antecipação de uma 
oração subordinada.

I I -  Após a expressão “Durante o trabalho” (linha 18), poderia ser empregado um 
ponto e vírgula.

\ J  III -  Os travessões das linhas 27 e 28 poderíam ser substituídos por vírgulas.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III. 

Apenas I e II.
)Apenas I e III

CARG O : Agente Penitenciário Administrativo
:
\  7 /
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16. Leia as afirmações relativas a formas verbais empregadas no texto.

I -  "Vão fazer” (linha 01) é uma locução verbal que expressa uma forma verbal no
futuro do presente do indicativo.

II -  “Reuniram” (linha 24) está no pretérito imperfeito do indicativo e indica uma
ação inconclusa.

III -  "Vencerá"(linha 21) está no futuro do pretérito do indicativo.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

) A ap  enas a I.
B) Apenas a II.

Apenas I e II.
D) Apenas a III.
E) Apenas I e III.

17. Assinale a alternativa corretamente pontuada.

A) Além dos chefes dos órgãos de inteligência do governo, como Polícia Federal e Abin, os 
comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também foram chamados (não por 
acaso) ao Palácio do Planalto. Já que o governo decidiu autorizar a atuação das Forças 
Armadas dentro dos presídios.

8 ) Além dos chefes dos órgãos de inteligência do governo, como Polícia Federal e Abin, os 
comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também foram chamados -  não por 
acaso -  ao Palácio do Planalto, já que o governo decidiu autorizar a atuação das Forças 
Armadas dentro dos presídios.

C) Além dos chefes dos órgãos de inteligência do governo, como Polícia Federal e Abin, os 
comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também foram chamados -  não por 
acaso ao Palácio do Planalto; já que o governo decidiu autorizar a atuação das Forças

.. Armadas dentro dos presídios.
\D |jA lém  dos chefes dos órgãos de inteligência do governo, como Polícia Federal e Abin, os 

comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também foram chamados, não por 
acaso ao Palácio do Planalto, já que, o governo decidiu autorizar a atuação das Forças 
Armadas dentro dos presídios.

E) Além dos chefes dos órgãos de inteligência do governo, como Polícia Federal e Abin, os 
comandantes, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também foram chamados -  não por 
acaso -  ao Palácio do Planalto já que, o governo decidiu autorizar a atuação das Forças 
Armadas dentro dos presídios.

18. Muitas vezes, na linguagem oral, fazemos omissões, acréscimos ou mesmo 
deslocamentos de sons no interior das palavras, fenômenos que não são 
registrados na escrita formal. Esse é o caso, por exemplo, da palavra:

)habitante. 
j) varredura.

C) ministro.
D) obrigatório.

^Ftornozeleiras.

19 .0  conetivo “ Todavia”  (linha 26) poderia ser substituído, no contexto em que se 
insere, mantendo-se o sentido original do texto, por:

A) Conquanto. 
çjBlPosto que. 

Entretanto. 
DjAdemais.
E) Porque.

CARG O : Agente Penitenciário Administrativo
: A -  
\  8 /
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20. Leia as seguintes possibilidades de reescrita do trecho: Os secretários estaduais de 
Segurança, Justiça e Assuntos Penitenciários cobraram a liberação dos R$ 295 milhões 
para a instalação de scanners e bloqueadores de celular nos presídios e para aquisição 
de tornozeleiras eletrônicas. Mas o principal pedido dos secretários é criar uma nova 
fonte de recursos para a segurança.

I -  Os secretários estaduais de Segurança, Justiça e Assuntos Penitenciários 
cobraram a liberação dos R$ 295 milhões para a instalação de scanners e 
bloqueadores de celular nos presídios e para aquisição de tornozeleiras eletrônicas. 
O principal pedido dos secretários, todavia, é criar uma nova fonte de recursos para 
a segurança.

I I -  Os secretários estaduais de Segurança, Justiça e Assuntos Penitenciários 
cobraram a liberação dos R$ 295 milhões para a instalação de scanners e 
bloqueadores de celular nos presídios e para aquisição de tornozeleiras eletrônicas; 
No entanto, o principal pedido dos secretários é criar uma nova fonte de recursos 
para a segurança.

I I I -  Os secretários estaduais de Segurança, Justiça e Assuntos Penitenciários 
cobraram a liberação dos R$ 295 milhões para a instalação de scanners e 
bloqueadores de celular nos presídios e para aquisição de tornozeleiras eletrônicas. 
Contudo, o principal pedido dos secretários é criar uma nova fonte de recursos para 
a segurança.

IV -  Os secretários estaduais de Segurança, Justiça e Assuntos Penitenciários 
cobraram a liberação dos R$ 295 milhões para a instalação de scanners e 
bloqueadores de celular nos presídios e para aquisição de tornozeleiras eletrônicas. 
Pois o principal pedido dos secretários é criar uma nova fonte de recursos para a 
segurança.

Das reescritas acima, qual(is) mantém(êm) a correção gramatical e o sentido original do
texto?

A) Apenas a I.

21 .0  Microsoft Excel possui diversas categorias de funções. Abaixo, são 
apresentadas 3 funções, indique qual(is) delas faz(em) parte da categoria Data e 
Hora.

I -  FRAÇÃOANO
II -  VALOR.TEMPO
III -F IM M ÊS

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas a I.
B) Apenas a III.
C) Apenas I e II.

Apenas I e III.
C) Apenas II e III.
D) Apenas III e IV.
E) Apenas I, III e IV

INFORM ÁTIC A

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
# \ _

\  9 /
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22. Atualmente, muitas telas de computadores e projetores, suportam a apresentação 
de slides no formato Widescreen. Para configurar uma apresentação para este 
formato, no Power Point, deve-se clicar na:

A) guia Design, após em Tamanho do Slide e selecionar a opção Padrão (4:3).
B) guia Arquivo, após em Tamanho do Slide e selecionar a opção Padrão (4:3).

J í O  guia Design, após em Tamanho do Slide e selecionar a opção Widescreen (16:9). 
v /  D) guia Arquivo, após em Tamanho do Slide e selecionar a opção Widescreen (16:9).

E) guia Design, após em Tamanho do Slide e selecionar a opção Tamanho do slide 
personalizado, visto que não há um tamanho predefinido para Widescreen.

23. A arquitetura de Von Neumann é a mais utilizada para a construção de 
computadores na atualidade. As etapas principais desta arquitetura são, 
respectivamente:

A) análise, entrada e saída.
B) entrada, análise e exclusão.
G) inclusão, análise e exclusão.
g^jfentrada, processamento e saída.
E) análise, processamento e exclusão.

24. A criação de cópias de segurança (backups) de e-mails é uma boa prática 
recomendada tanto em ambientes corporativos, quanto residenciais. Uma das 
formas de realizar isso no Outlook é utilizar a ferramenta de exportação 
disponibilizada. Esta ferramenta irá gerar um arquivo com a extensão:

A) .mst 
d )  .out
C) .ppt 

/Ò  .pst 
ET-email

25. A figura abaixo mostra a guia Layout da Página do Microsoft Office.

PÁGINA INICIAL INSERIR DESIGN LAYOUT DA PÁGINA

Í q  i d
EEE: >rn Quebras ^

i:|_] Números de Linha T

Margens Orientação Tamanho Colunas _
yr

Q J  •
▼ bc" Hifenizaçào ”

Configurar Pagina fã |
Fonte: https://support.office.com/pt-br/

Nesta guia é possível alterar a página entre modos retrato e paisagem, através da opção:

A) Quebras.
B) Colunas.
C) Margens.
D) Tamanho. 

Orientação.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
: A -  
\ i o  /
w

https://support.office.com/pt-br/
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26. No Linux, o comando cal, sem nenhum parâmetro adicional é responsável por:

A)
B) .

E)

abrir a calculadora.
mostrar o dia atual e a hora.
mostrar um calendário do mês atual.
mostrar o calendário completo do ano atual.
fazer uma chamada de sistema para alterar a data e hora.

27. A Microsoft possui, no pacote Office 365, um serviço de nuvem, que pode ser 
utilizado, por exemplo, pelo Word, pelo Excel e pelo Power Point, onde é possível 
salvar e compartilhar arquivos. Este serviço é conhecido como:

A) Dropbox.
B) Windows.

One Drive.
D) Google Drive.
E) Creative Cloud.

28 .0  Microsoft Windows 7 possui versões com suporte a 32 bits e a 64 bits. Sobre a 
instalação deste sistema, analise as assertivas abaixo.

I -  É possível instalar a versão 64 bits em uma máquina com processador que
suporte 32 bits.

II -  É possível instalar a versão 32 bits em uma máquina com processador que
suporte 64 bits.

I I I - A  versão 32 bits não pode ser instalada em computadores, somente em 
smartphones.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

Apenas a II. 
BfApenas a III.

i Apenas I e II. 
f) Apenas I e III.

E) I, II e III.

29. Durante a navegação na Internet, é comum a utilização de cookies  que podem ser 
um ou mais arquivos criados por um site, quando você o visita, com informações 
sobre sua navegação. Remover essas informações periodicamente é uma boa 
prática para melhorar o nível de privacidade da navegação. Esta remoção, no 
Firefox pode ser realizada através do menu do Firefox, na opção:

A) Geral. 
m  Histórico.
U) Aplicações.
D) Segurança.
E) Sincronização.

30. No Microsoft Excel, a função “NÂO” é utilizada para:

êimpedir que uma célula seja impressa. ^
inverter o valor lógico do seu argumento. C

C) impedir que o valor de uma célula seja alterado.
D) escrever a palavra NÃO em vermelho dentro de uma célula.
E) retornar o valor lógico FALSO, independente do valor da célula.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
: A 
\ n  /
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RACIOCÍNIO LÓGICO

31. Observe a seguir a construção da tabela-verdade da proposição lógica (p v ~q) —> 
q, onde a última coluna está em branco:

p q p V~q (p V ~q) -> 4
V V F V V
V F V V \J
F V F F f  -  V i
F F V V s + f t ■J

Os valores lógicos que completam corretamente a última coluna da tabela-verdade 
acima, ordenados de cima para baixo, são dados por:

A) F - V - V - V .
B) V -  V -  F -  F.

f - V - F - V .  
- F - V - F .  
- F - F - F .

32. Sobre os conceitos básicos de raciocínio lógico, analise as afirmações abaixo.

V I -  Sejam p,q e r  proposições lógicas simples distintas. A tabela-verdade da 
proposição lógica (p a  ç) <—>• (~ r) possui 8 linhas.

II -  A sentença “Acenda o farol!” é uma proposição lógica simples.
O  III -  A proposição lógica “Se Carlos acertou 60 questões, então ele foi aprovado no 

teste” é equivalente à proposição lógica “Se Carlos foi aprovado no teste, então 
ele acertou 60 questões”.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

Apenas a I. 
Apenas a III.

/) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III

33. Na tabela abaixo estão descritos dois dados sobre as turmas A e B: o número total 
de alunos e a média de idade dos alunos.

Turma Número total de alunos Média de idade dos alunos
A 20 16 anos
B 30 17 anos

Formando um só grupo com todos os alunos da turma A e B, obter-se-á um grupo cuja 
idade média dos alunos será igual a: , , ç  o

A) 16,4 anos. 
B|16,5 anos. 

^ ^1 6 ,6  anos.
D) 16,7 anos.
E) 16,8 anos.

0

,/<o
z

l í

*. 3

£ 3 0
i  u i b

3 -o

13 o  
l-e o
o 3 -> o
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34. Sejam r ( x )  e s(x) sentenças abertas. A negação de(Vx) (r(x ) v ~s(x)) é dada por:

A) (Vx) (~ r(x )  A s(x)).
B) (V x )(~ r(x ) V s(x)).

Q ( V x ) ( r ( x )  V ~ s(x )).
V  (3 x )(~  r ( x )  A s(x)).
E^(3x) (~ r(x )  v s(x)).

n L
35. Um capital é aplicado em um sistema de juros simples, cuja taxa de juros é de 

7,5% ao trimestre. Nesta situação, é correto afirmar que o tempo necessário de 
aplicação para que o montante obtido seja igual ao quádruplo do capital aplicado 
deve ser igual a:

20 trimestres.

36. Em uma pesquisa realizada com 200 pessoas, constatou-se que:
W °

• 100 pessoas leram o livro “A Cabana”.
• 70 pessoas leram o livro “O Alquimista”. -  
•43 pessoas leram o livro “O Retrato".
• 8 pessoas leram os livros “O Alquimista" e “O Retrato”.
• 13 pessoas leram os livros “A Cabana” e “O Retrato”.
• 5 pessoas leram os livros “A Cabana”, "O Alquimista” e “O Retrato”.
• 20 pessoas não leram nenhum dos três livros citados anteriormente.

Através destes resultados, é possível concluir que o número de pessoas desta 
pesquisa que leram “O Alquimista”, mas não leram os livros “A Cabana” e “O 
Retrato” , é igual a:

37. As cores primárias são: vermelho, azul e amarelo. As cores secundárias são 
formadas pela mistura de duas cores primárias diferentes, isto é, cada mistura de 
duas cores primárias diferentes resulta em uma cor secundária. Davi decide 
escrever o seu nome com tinta, utilizando apenas uma cor para cada letra, não 
repetindo nenhuma cor. Se Davi decide utilizar tintas, cujas cores sejam primárias 
ou secundárias, para realizar esta atividade, então é correto afirmar que o número 
de maneiras distintas, em relação às cores, que ele pode escrever o seu nome é 
igual a: ^

A) 4 trimestres. 
0 anos.
2 anos.
I0 meses.

C) 30.
D) 25.
E) 20.

/ \
CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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38. Em um mercado, uma dúzia de ovos custa R$ 2,00 a mais do que o preço de um 
quilo de arroz. Marcos comprou duas dúzias de ovos e quatro quilos de arroz neste 
mercado, pagando por esta compra um valor total de R$ 31,00. Neste mercado, é 
correto afirmar que:

A) um quilo de arroz custa R$ 4,00.
B) um quilo de arroz custa R$ 6,00.
C) uma dúzia de ovos custa R$ 5,00.
D) uma dúzia de ovos custa R$ 5,50. 

jma dúzia de ovos custa R$ 6,50.

39. Em uma fábrica, a máquina X produz uma peça a cada 3 minutos, enquanto a 
máquina Y produz uma peça a cada 4 minutos. Supondo que, em uma manhã, 
ambas as máquinas são ligadas às 7h30min e desligadas às 9h06min, é correto 
afirmar que neste intervalo de tempo:

A máquina X produziu 12 peças a mais do que a máquina Y.
A máquina X produziu 16 peças a menos do que a máquina Y.

C) A máquina X produziu 16 peças a mais do que a máquina Y.
D) A máquina X produziu 12 peças a menos do que a máquina Y.

—  \E )  A máquina X produziu 08 peça^a mais do que a máquina Y.

40. Em uma empresa, trabalham 200 pessoas, sendo que 120 trabalham no bloco A e 
80 trabalham no bloco B. Destas 200 pessoas, 48% são homens e as restantes são 
mulheres. Sabendo que a probabilidade de sortear uma pessoa, dado que esta 
pessoa trabalha no bloco B, e esta ser uma mulher é de 7/10, é correto afirmar que 
o número de homens que trabalham no bloco A desta empresa é igual a:

Â < j  M- -  1 OY,>Y £  ( ^

-7L. — *7 4»

'X .r

-x.
■7 -fe c  

•3-0
-

4 y ~ Ç (o

y :  ^ 4

4

y :  z w

~Z.  ̂I 

Vb

O»/ O (p ^  C ^ o  sr*So

Vo 0 7  o  l  

4 (o
t/io  4, C 0 O s o

e x / o

v o

A H. 3
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C O N H EC IM EN T O S  GERAIS

41. De acordo com a Revista da Susepe - Balanço 2011, apenados do Presídio 
Estadual de Erechim produzem, diariamente, cerca de 1.000 pares de sapatos e 
botinas e 1.200 pares de luvas. Isso é possível através das parcerias da Susepe 
com empresas públicas, privadas e prefeituras, que visam ressocializar os 
indivíduos em situação de prisão, para que eles retornem à sociedade com um 
ofício e não dêem mais entrada no sistema prisional. Em relação a esse tema é 
correto afirmar que:

I -  essas parcerias que possibilitam entidades privadas oferecerem trabalho
remunerado aos apenados baseiam-se nos Protocolos de Ação Conjunta 
(PACs).

II -  o trabalho realizado pelo apenado é uma forma de redução da pena, já que
para cada 10 (dez) dias trabalhados é reduzido 01 (um) dia da condenação.

III -  o trabalho realizado pelo apenado não pode ser remunerado, independente da
forma de vinculação aos Programas ou Protocolos existentes nas casas 
prisionais.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) I, II e III.

f|)Apenas I e II.
) Apenas II e III.

D) Apenas I e III. 
Apenas a I.

42. “ Uma in ic ia tiva inédita vai p roporc ionar trabalho na reciclagem de resíduos  
eletroe letrônicos para detentas da Penitenciária Madre Pelletier. A pa rtir desta 
segunda-feira (31), seis mulheres do regime fechado começam o trabalho, mas em 
dois meses essa oportunidade chega para 40 apenadas. ”
(Disponível em: http://www.rs.gov.br/conteudo/249299/reciclagem-de-lixo-eletronico-proporciona-trabalho-e-renda-para-apenadas-do-rnadre- 
pelletier. Acesso em: 06/03/2017).

Considerando a importância dos processos de coleta seletiva e de reciclagem de 
resíduos sólidos, analise as afirmações abaixo.

J  I -  Produtos e os componentes eletroeletrônicos, considerados como lixo 
tecnológico, devem receber uma destinação final adequada que não provoque 
danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade.

(L I I -  Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde devem ser descartados em 
recipientes com a cor vermelha.

III-C o le ta  seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente 
NJ  separados segundo a sua constituição ou composição. Ou seja, resíduos com

características similares são selecionados pelo gerador (que pode ser o 
cidadão, uma empresa ou outra instituição) e disponibilizados para a coleta 
separadamente.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) I, II e III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e II 

HOVApenas I e III
Ej Apenas a II.

CARG O : Agente Penitenciário Administrativo
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43. Um dos desafios do Licenciamento Ambiental, a cargo da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam), é buscar equilíbrio entre a necessidade do 
empreendedor e a garantia de desenvolvimento sustentável do Estado do Rio 
Grande do Sul. Considerando esse tema, analise as afirmações a seguir.

I -  Notícias do Governo do Estado apontaram que em julho de 2015. seis meses e
meio depois de tomadas ações para simplificar, agilizar e modernizar o 
processo de licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul foi reduzido em 
22% o volume de processos pendentes, ou seja, que estavam à espera de 
análise técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

II -  Para dar maior agilidade, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam)
implantou a renovação automática das licenças de operação para 
empreendimentos. Com a implantação deste sistema, a renovação passou a 
ser imediata.

III-P a ra  reduzir o número de processos submetidos à análise pela Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), todas as micro e pequenas 
empresas são dispensadas da solicitação do Licenciamento Ambiental.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A )l, II e III.
/ ^ A p e n a s  I e II.
^DtApenas II e III. 
u) Apenas I e III.
E) Apenas a I.

44. Todos sabem que a população carcerária do nosso país vem aumentando 
vertiginosamente. Para que tenhamos noção, em pouco mais de uma década e 
meia o número de pessoas encarceradas mais do que triplicou, superando o 
número de meio milhão de pessoas presas. Acrescentando-se aí o número de 
pessoas que cumprem pena ou medida alternativa, como prestação de serviço à 
comunidade, por exemplo, passamos facilmente do número de 1 milhão de 
pessoas. O resultado de uma sociedade que não consegue achar outras formas de 
resolver seus conflitos não podería ser outro. Curiosamente, quanto mais 
prendemos pessoas, mais aumentamos a violência.
(Disponível em: http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=213. Acesso em: 15/02/2017).

Sobre a situação prisional no Brasil, analise as afirmações abaixo.

J  I -  a superlotação nas prisões é agravada pelas más condições sanitárias e o 
ambiente de violência.

^  II -  a alternativa ao caso brasileiro passa exclusivamente pela construção de novos 
presídios.

III -  o país é o 1o no mundo em população encarcerada.
I V - ao  contrário das instituições prisionais mantidas pelo Estado, em presídios 

administrados pela iniciativa privada jamais foram verificados distúrbios ou 
rebeliões.

V -  é o medo da cadeia como punição que tem conseguido conter os assassinatos 
no Brasil, país de baixa incidência neste tipo de crime.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

>6 Apenas a I.
'B^Apenas a II.

)̂ Apenas a III. 
l)Apenas I e III.
I, II, III, IV e V.

/ \
CARGO: Agente Penitenciário Administrativo > 16 /
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45. Leia com atenção o texto a seguir:

“A retração na economia é uma realidade sentida em vários setores do país, mas 
apesar disso, segundo a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a 
agropecuária teve um crescimento e aumentou em 2% a participação no Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro. O mercado da exportação do gado tem sido um 
grande aliado dos pecuaristas que investem para manter o comércio com o exterior. 
Em outubro do ano passado, 270 animais foram levados vivos do Norte gaúcho 
para fora do país. A exportação de gado na região foi uma situação inédita e que 
deixou os produtores da região otimistas com a alternativa."
(Disponível em: http://g1. globo. com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2017/01/apesar-de-retracao-agropecuaria-do-rs-cresce-e-eleva- 
participacao-no-pib html Acesso e publicação em 29/01/2017).

Considerando o apresentado pela notícia acima, assinale a alternativa correta.

A) O Rio Grande do Sul aumentou em 2% sua participação no PIB do país.
BI A exportação de gado gaúcho vivo provocou um incremento de 2% do PIB brasileiro.
V ) O incremento de 2% na participação do PIB nacional pode não significar um crescimento 

^AjDruto real do setor agropecuário gaúcho.
'(?D)0 enfraquecimento da economia brasileira gerou impacto em todos os setores, exceto no 

do agronegócio do Norte gaúcho.
E) A exportação de 270 cabeças de gado vivo avultou em 2% as exportações brasileiras e 

trouxe esperanças para os produtores gaúchos.
46. O Projeto de Extensão Direitos Humanos na Prisão realiza a terceira edição de A 

Arte Liberta, exposição que traz uma série de trabalhos artísticos produzidos pelos 
apenados do Presídio Central de Porto Alegre. A mostra conta com pinturas e 
esculturas criadas a partir de materiais recicláveis. Os temas das obras variam 
entre entidades religiosas, paisagens da natureza, elementos referentes à justiça e 
à prisão. Parte do projeto de extensão é trabalhar a visão da sociedade em relação 
aos detentos, mudando, assim, o tratamento e aceitação dessas pessoas ao 
retornarem à comunidade. “É importante conscientizar que a prisão não é a 
realidade apenas de quem vive nela, mas também, de quem está fora, e que o 
sujeito que está lá não pode ser excluído do resto”. A afirmação é do Coordenador 
do Projeto de Direitos Humanos na Prisão, Prof. Dr. Celso Rodrigues. Segundo ele, 
o objetivo do programa é acessar a população para que ela reflita sobre o seu fazer 
social.
(Disponível em: http://multiversoipa.metodistadosul.edu.br/multiverso/noticias/geral/463-arte-liberta. Acesso em: 15/02/2017).

A respeito do ofício artístico praticado no Presídio Central, analise as afirmações abaixo.

(-

V

e

{-

I -  não tem valor artístico, servindo apenas para reduzir a pena dos detentos que,
a cada três dias de trabalho reduzem um da pena a ser cumprida.

II -  contribui com a socialização dos detentos durante o processo de cumprimento
da pena.

III -  ainda que meritório, o projeto não contribui na profissionalização dos detentos,
mas contribui com a socialização dos detentos durante o processo de 
cumprimento da pena.

IV - o  projeto reforça a visão da sociedade em relação aos detentos, de que estes
deveriam fazer algo de útil ao invés de participarem de projetos artísticos.

V -  os relatos da prisão expressos nas obras de arte são a realidade apenas de
quem vive nela, não interessando à sociedade em geral.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

A)^Apenas a I. 
fe) Apenas a II. 
C^Apenas a III. 

(í3\Apenas II e III.
E) Apenas I, IV e V.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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47. Os textos a seguir apresentam considerações sobre o tema “fronteiras”:

Em entrevista para o jornal Sul21, em 23/11/2015, a professora Adriana Dorfman. do 
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentou 
como uma das principais características de uma fronteira a ideia de descontinuidade: 
“Temos um espaço, uma economia, uma cultura, pensados como continuidade, que, no 
meio do caminho sofre uma descontinuidade. Isso aí é a fronteira.” Entretanto, a 
geógrafa aponta que “Aqui no Rio Grande do Sul, cabe destacar, a fronteira sempre foi 
um lugar de encontro, nunca foi um espaço de completo isolamento”.
(Disponível em: http://www.sul21.com.br/jornal/vivemos-um-processo-de-fechamento-seletivo-de-fronteiras-no-mundo-dizem-pesquisadores/ 
Acesso: 05/02/2017)

No dia 25/01/2017, o jornal El País apresentava que: “O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, planeja assinar nesta quarta-feira uma ordem executiva para promover a 
construção de um prometido muro na fronteira com o México com o objetivo de frear a 
entrada irregular de imigrantes, um dos seus grandes e controversos compromissos de 
sua campanha. A medida foi antecipada na noite desta terça-feira em vários meios de 
comunicação locais e o próprio Trump a mencionou depois em sua conta de Twitter: 
"Amanhã será um grande dia para a segurança nacional. Entre outras coisas, 
construiremos o muro!", disse em sua mensagem.”

Disponível http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/25/internacional/1485306667_055915.html Acesso em: 05/02/2017).

A partir dos textos apresentados, analise as asserções abaixo.

I -  As características apresentadas diferenciam a conjuntura vivenciada na
fronteira entre o Brasil (Rio Grande do Sul) e o Uruguai do contexto existente 
na fronteira entre os Estados Unidos e o México

PORQUE

II -  O Brasil e o Uruguai são membros de um bloco econômico, o Mercosul,
enquanto que os Estados Unidos e o México são inimigos históricos e somente 
o México faz parte do NAFTA.

Acerca dessas asserções, assinale a alternativa correta.

J/As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta 
da primeira.

B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa 
v , .  correta da primeira.

primeira asserção é uma proposição verdadeira, porém a segunda é uma proposição 
' falsa.
D) A primeira asserção é uma proposição falsa, mas a segunda é uma proposição 

verdadeira.
E) Ambas as asserções são proposições falsas.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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48. Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento -  COREDES -  foram criados em 
1991 e institucionalizados pela Lei n° 10.283, de 17/10/1994. Conforme o Art. 2o, os 
COREDES “têm por objetivo a promoção do desenvolvimento regional, harmônico 
e sustentável, através da integração dos recursos e das ações de governo na 
região, visando à melhoria da qualidade de vida da população, à distribuição 
equitativa da riqueza produzida, ao estímulo à permanência do homem em sua 
região e à preservação e recuperação do meio ambiente”.

O texto apresentado aponta o propósito da criação dos COREDES. Considerando o 
mesmo e com base em seu conhecimento, analise as seguintes afirmações:

I -  sendo entidades políticas, os COREDES não respeitam limites físicos nem
divisas municipais e/ou estaduais.

II -  a criação dos COREDES deveu-se à má gestão administrativa das tradicionais
micro e mesorregiões geográficas criadas pelo IBGE.

I I I - o s  Conselhos Regionais de Desenvolvimento buscam promover o 
desenvolvimento integrado da região minimizando, entre outras consequências, 
o êxodo rural.

Das afirmações acima, quai(is) está(ão) correta(s)?

A) I, II e III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas a II.

(E j Apenas a III.

49. Considerando dados geopolíticos e socioeconômicos do Estado do Rio Grande do 
Sul, analise as afirmações abaixo.

I -  No Rio Grande do Sul, em função da diversidade de clima, solos e relevo há a
I formação de distintos ecossistemas derivados de dois grandes biomas: a Mata 

^  Atlântica e o Pampa.
II -  O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com maior disponibilidade

de águas superficiais.
I I I - O  Rio Grande do Sul conta com uma rede multimodal de transportes 

relativamente bem estruturada e complementar. Entretanto, diferentemente do 
Brasil, possui uma matriz de transportes centrada principalmente no transporte 
fluvial.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

-A) I, II e III.
Apenas I e II.

C) Apenas II e III
D) Apenas I e III.
E) Apenas a II.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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50. Para os que têm menos de 60 anos, esclareço preliminarmente que se chamou 
"Casa de Correção" o presídio que existiu em Porto Alegre, na extremidade da 
península central, inaugurado em 1855 e dinamitado impiedosamente em 1962, 
como se usa fazer nestas paragens com os edifícios públicos, quando se tornam 
velhos. Ele teve sua pedra fundamental lançada em 1852 como fruto de reiteradas 
reivindicações, pois a minúscula "cadeia velha" já não existia desde o tempo da 
Revolução Farroupilha.
(Disponível em: http V/zh.clicrbs. com.br/rs/noticias/proa/noticia/2016/07/conheca-a-historia-da-casa-de-correcao-antigo- 
presidio-da-capital-6280321.html Acesso em: 15/02/2017).

Em relação à antiga “Casa de Correção” é correto afirmar que:

A) ao longo do período em que existiu, nunca esteve superlotada, fato que causaria a 
indignação pública em épocas passadas.
jamais manteve atividades industriais desenvolvidas pelos apenados.

Cj)usava-se a mão de obra dos próprios apenados em reformas e ampliações no prédio.
D) fez jus às regras do sistema prisional do século 19 que, zeloso dos direitos humanos, não 

admitia as celas de castigo, desumanas e insalubres.
E) jamais manteve mulheres e menores detentos em suas dependências.

______LEGISLAÇÃO APL ICADA

51. Conforme o Código Penal extingue-se a punibilidade, EXCETO:

A) pela anistia.
B) pela graça.

Capelo indulto.
^  pelo casamento com a vítima nos crimes sexuais. 
Expela perempção.

52. A legislação que trata do direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade, 
prevê sanções administrativas a serem aplicadas de acordo com a gravidade do 
abuso cometido. Abaixo, há uma sanção que não está de acordo com a previsão da 
legislação em comento. Assinale-a.

0

A^Suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e cinquenta dias, com 
perda de vencimentos e vantagens.

B) Destituição de função.
C) Demissão.
D) Demissão, a bem do serviço público
E) Repreensão.

53. Acerca do Estatuto da Igualdade Racial do Estado do Rio Grande do Sul, serão 
instituídas políticas públicas de incentivo à pesquisa do processo de saúde e 
doença da população negra nas instituições de ensino, com ênfase, EXCETO:

nas doenças geneticamente determinadas, 
nas doenças sexualmente transmissíveis, 

a medicina popular de matriz africana.
D) no impacto do racismo sobre as doenças.
E) na percepção popular do processo saúde/doença.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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54. No que tange à Lei de Tóxicos, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, 
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 
seguintes penas:

I -  advertência sobre os efeitos das drogas.
II -  prestação de serviços à comunidade
III -  medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
IV -  proibição de frequentar determinados lugares.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

(A^Apenas I, II e III.
J  y S )  Apenas II, III e IV.

—^  C) Apenas I e III.
D) Apenas a IV.
E) I, II, III e IV.

55. Assinale abaixo, o delito que NÂO está previsto na legislação (Lei n° 8.072/90) 
como hediondo.

A) Latrocínio.
Estupro.
Homicídio, em concurso de pessoas e homicídios qualificado e privilegiado.

) Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 
adolescente ou de vulnerável.

E) Epidemia com resultado morte.

56. Segundo a Lei n° 10.216/2001, ter direito à presença médica, em qualquer tempo, 
para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária é um dos 
direitos:

^À) do idoso.
B) da criança e adolescente.
C) da mulher vítima de violência doméstica.
D) do servidor público.

do portador de transtorno mental.

57. A condenação, para quem praticar crime previsto na Lei n° 9.455/97 (que define os 
crimes de tortura), acarretará na perda do cargo, da função ou emprego público e a 
interdição para seu exercício:

M pelo dobro do prazo da pena aplicada.
BYpelo triplo do prazo da pena prevista no tipo penal.
C) por tempo de condenação previsto na sentença penal irrecorrível. 

fÕ) por tempo de pena máxima prevista no tipo penal, 
t )  por tempo de prescrição da pena considerando a pena base do tipo penal.

58. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a alimentação do cadastro e a 
convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas:

pelo
pela
pela
pela
pelo

Conselho Tutelar e Ministério Público. 
Vara da Infância e da Juventude. 
Defensoria Pública.
Assistência Social.
Ministério Público.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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59. No crime de roubo está previsto o aumento de pena de 1/3 a metade, EXCETO:

vAJ.se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma.
se houver destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 
se há o concurso de duas ou mais pessoas.

í) se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal 
circunstância.

E) se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado 
ou para o exterior.

60. Sobre a Lei Maria da Penha, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta.

( ^ A  violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos 
direitos civis.

B) A renúncia à representação da ofendida poderá ser considerada tanto perante a 
autoridade policial quanto em juízo.

C) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 
temporária do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público ou mediante representação da autoridade policial.

D) As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, exclusivamente a 
pedido da ofendida.
Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

' autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as 
providências legais cabíveis.

61. A prestação de serviços à comunidade será convertida em pena privativa de 
liberdade, segundo a Lei de Execuções Penais, quando o condenado, EXCETO:

A) praticar falta grave.
^sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não 
tenha sido suspensa.

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

B )  recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto.
W) for submetido a parecer do Conselho Penitenciário que entenda pela conversão, em 

'  V azão  de impontualidades reiteradas e não justificadas ao local de trabalho durante o 
cumprimento da pena.

62. No que tange ao art. 5o da Constituição Federal, analise as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta.

A) Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares,

Hcontra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 
delito, a idade e o sexo do apenado.

C) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado depois da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 

. \  entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
^D))Ninguém será preso temporariamente senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade policial competente, salvo nos casos de transgressão militar 
ou crime propriamente militar, definidos em lei.

E) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial ou judiciária.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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63. De acordo com a Lei de Execução Penal, podem suscitar o incidente de excesso 
ou desvio de execução, EXCETO:

t  Ministério Público.
Conselho Penitenciário.

órgão prolator da sentença condenatória.
sentenciado.

E) qualquer dos demais órgãos da execução penal.

64. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público consiste em:A) crime de corrupção ativa.

B) crime de corrupção passiva.
)a to  de improbidade administrativa que causa prejuízo ao Erário.

ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.
) atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração 

Pública.

65. Segundo o Código Penal, o agente que, voluntariamente, desistir de prosseguir na 
execução ou impedir que o resultado se produza:

responderá somente pelos atos já praticados.
) não responderá criminalmente.

£ ) responderá pelo delito na forma culposa.
D) será isento de pena.
E) responderá pelo delito na modalidade de culpa imprópria.

66. A previsão de isenção de pena, relativamente à embriaguez, constante na 
legislação penal, na qual o agente 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 refere-se à:

A) embriaguez culposa.
BLembriaguez habitual.

JJZ)  embriaguez patológica.
embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. 

E) embriaguez preordenada.

67. Roberto e Renata são casados legalmente. Ambos trabalham, mas o salário de 
Renata é superior ao do marido. Roberto sabendo que a esposa poupa dinheiro e o 
guarda em um envelope na gaveta de sua mesa de cabeceira subtrai para si, sem o 
conhecimento e o consentimento de Renata, a importância de R$ 1.000,00, a fim de 
efetuar compras pessoais em um shopping center. Nesse caso, Roberto:

A) não responderá criminalmente, pois sua conduta pode ser enquadrada como bagatelar. 
/Q )  será isento de pena, pois sua conduta fora em prejuízo do cônjuge na constância da 

\soc iedade  conjugal.
C) responderá por furto simples.

((Dj/esponderá por furto qualificado (em razão da relação de confiança advinda do 
matrimônio).

E) responderá por roubo.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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68. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de 
liberdade em que haja incorrido. Nessa hipótese, pela legislação penal, estará 
configurado o(a):

A) continuidade delitiva.

t  oncurso formal.
oncurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, 
oncurso material, 
oncurso de agentes.

69. Sobre a execução das penas previstas no Código Penal, analise as assertivas 
abaixo.

I -  O trabalho externo, pelo apenado, no regime fechado, é expressamente
proibido.

II -  O condenado do regime semiaberto deverá, fora do estabelecimento e sem
vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, 

<sJ  permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, 
baseado no senso de responsabilidade e autodisciplina do apenado.

III -  O trabalho externo é admissível, no regime semiaberto, bem como a frequência
a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou 
superior.

IV -O  condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como
crime culposo, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a 
multa cumulativamente aplicada.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

!>Apenas I, II e III.
I) Apenas II, III e IV. 

C) Apenas a II.
Apenas a III. 

Empenas a IV.

70. Relativamente à dosimetria da pena, praticar delito contra criança, enfermo, irmão 
ou cônjuge, por exemplo, implicam em:

t  atenuantes, 
qualificadoras. 
agravantes.

D)>najorantes.
E) privilegiadoras.

71. Segundo o Código Penal, deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de 
cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou 
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo 
consiste em:

(/^peculato-
Bjcorrupção ativa.
C) corrupção passiva.
D ) concussão, 

prevaricação.

CARGO: Agente Penitenciário Administrativo
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72. Quando o crime for continuado, ou permanente, praticado em território de duas ou 
mais jurisdições, a competência será firmada por:

A) distribuição.
B )  conexão.
£.) continência.

prevenção.
Ipelo domicílio do réu.

73. Para efeitos da Lei n° 10.098/94, que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico 
único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, considera-se 
serviço noturno o realizado entre:

(AYas 20 (vinte) horas de um dia e as 7 (sete) horas do dia seguinte.
B^as 21 (vinte e uma) horas de um dia e as 6 (seis) horas do dia seguinte,

as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte.
D) ^as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 6 (seis) horas do dia seguinte.
E) as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 7 (sete) horas do dia seguinte.

74. Sobre a ordem e a disciplina relativamente à Resolução n° 14/1994, que fixa as 
regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil, como medida de precaução 
contra fuga, durante o deslocamento do preso, os seguintes meios de coerção 
poderão ser utilizados:

A) arma de fogo e arma branca.
B) arma de fogo e camisa de força.
C) camisa de força e arma branca, 

algemas e camisa de força.
Igemas e arma de fogo.

75. Contra anulação ou revogação da licitação, pela Lei n° 8.666/93, cabe recurso a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, no prazo de:

A) 05 (cinco) dias corridos. 
W 0 5  (cinco) dias úteis.
CV10 (dez) dias úteis. 

<p>15 (quinze) dias corridos. 
É) 30 (trinta) dias.

76. As condutas de transportar, vender e oferecer drogas ilícitas são insuscetíveis de, 
EXCETO:

anistia.
B) liberdade provisória.
C ) .graça.

progressão de regime. 
EÍindulto.

77. Em processo penal, o primeiro quesito a ser formulado no Tribunal do Júri versa 
sobre:

A) se o réu deve ser absolvido, 
a materialidade do fato. 
a autoria do delito.

D) as causas de aumento e diminuição da pena.
E) a existência de qualificadoras.

_ l \
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78. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, segundo o Código de 
Processo Penal, depois de oferecida a denúncia, a representação é:

tetratável por 06 (seis) meses, 
etratável até a sentença, 
irretratável.

D^enunciável.
E) irrenunciável.

79. Segundo o Código de Processo Penal, do despacho que indeferir o requerimento 
de abertura de inquérito policial caberá recurso para:

'À) o chefe de Polícia.
£ > q ju iz  criminal da Comarca.
'\Q)o juiz da Vara do Júri da Comarca.
D) o Tribunal de Justiça.
E) o Juizado Especial Criminal.

80. Relativamente à segurança pública prevista na Constituição Federal, analise as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

XÀs polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a 
ópmpetência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
incluindo as militares.

B) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 
corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 
execução de atividades de defesa civil.

C)As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

polícia federal destina-se a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
onteiras.

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.

A
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