
      

  

            

CARGO 01: 
POLICIAL PENAL 
(AGENTE PENITENCIÁRIO) 

CETAP 

  

  

  

  

Você está recebendo o seu Caderno de Questões, 
“contendo 50 (cinquenta) Questões Objetivas de 

Múltipla Escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem 
sequencial, e o comando para elaboração da Prova 
Discursiva. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página. 

  

As respostas das Questões Objetivas de Múltipla 
“Escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta preta fabricada em material 
transparente. 

  

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
“Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta 
AA, B, Ce D), das quais apenas uma será correta, de 

acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica- 
mente, a resposta da questão. 

  

  

- AProva Discursiva deverá ser manuscrita na Folha de 
Redação, em letra legível com caneta esferográfica de 
tinta preta fabricada em material transparente. 
A Prova Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 
(vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena 
de perda na pontuação da mesma. 

  
e no prese 

IDE 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

   

      

   ' 
GOVERNO DO . 

ESTADO DO PARÁ 

  

  

A Folha de Redação não poderá ser assinada, 
“rubricada, nem conter, em outro local .que não o 

apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifi- 
que, sob pena de anulação da Prova Discursiva. 
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora 
no espaço destinado à transcrição do texto definitivo 
acarretará a anulação da prova. 
  

  

O tempo máximo disponível para realização da Prova 
“Objetiva de Múltipla Escolha e da Prova Discursiva é 

de 4h30 (quatro horas e trinta minutos), já incluído o 
tempo destinado à identificação e ao preenchimento 
do Cartão Resposta e da Folha de Redação. 

  

-- Somente depois de decorridos 120 minutos do início 
da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno 
de Questões, seu Cartão Resposta e a sua Folha de 
Redação, e retirar-se da sala de prova. 

  

  

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de prova juntos. 

  

  

Tg 

  

Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova. 

SECRETARIA DE ESTADO DE ANO 
ie EUA 
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Leia o texto e responda o que se pede no comando das | 
questões: 

  

  

  

  

Como sobreviver a um ataque de leão. 

Na noite passada tive um dos sonhos mais 
desesperadores que alguém pode ter: estar sob a mira do olhar 
atento, faminto e extremamente ágil de um leão. Aintensidade de 
um sonho se dá, imagino eu, muito pela quantidade de 
elementos reais. Enquanto sonhamos, na maioria das vezes, 
não percebemos que estamos presos a uma ficção. Agimos, 
sentimos e, principalmente, sofremos como se tudo estivesse 
acontecendo diante dos nossos olhos, naquela fração de tempo 
chamada “agora”. 

Lembro-me de que estava em um hotel desses que 
possuem passeios de safári. Tenho flashes também de estarmos 
em um carro aberto passeando pela selva. Vi girafas, inclusive 
filhotes, naquele cenário repleto de relva e animais de todos os 
portes. Avistei também tigres - que são tão lindos quanto 
ameaçadores. Sem falar nos hipopótamos que, “Discovery- 
Channelmente” falando, conseguem atingir um metro e meio de 
altura e cerca de mile oitocentos quilos. Digo isso para que você 
consiga sentir a dimensão da minha imersão dentro de um 

-- simples sonho. - - 
Estava tudo calmo e tranquilo, até então. Voltamos para 

um alojamento e estávamos reunidos em uma sala. Era um 
ambiente rústico, com móveis de madeira. O cansaço derrubou 
todos nós, amigos no sonho, porém desconhecidos na vida real, 
nos sofás deliciosamente aconchegante em couro marrom, meio 
envernizado, combinando em todo resto da decoração. Foi 
nesse momento que ouvimos aquele rugido. Forte. Seco. Capaz 
de fazer o chão tremer. Lembro, claramente, e pensar que era o 
fim dalinha para mim. 

Um rugido de leão é capaz de ecoar por oito quilômetros, 
mas ele está apenas a algum metros de mim. Senti um suor frio 
percorrer todo meu corpo. Nesse momento, ouvi as seguintes 
instruções: “Mantenham-se de pé com os braços erguidos e 
gritando o mais forte e bravos que conseguirem. O leão não 
ataca presas que ele percebe que são maiores, se mostrem 
como gigantes, se quiserem sobreviver”. Esse foi o sábio 
conselho do guia, que tinha estado em passagens superiores do 
meu sonho. 

Ficamos então de pé, alguns em cima da cadeiras, dos 
próprios sofás, outros lutando para não entrar em pânico quando 
vimos aquela beleza selvagem adentrar o nosso espaço. O 
animal sentou sobre as patas traseiras, exatamente no limite 
entre a porta e o corredor, nos encarcerando. O guia repetiu, mas 
desta vez com mais ênfase, que deveríamos gritar o mais alto 
possível naquele momento. O leão estaria, naqueles minutos de 
contemplação, decidindo se seríamos o seu almoço ou se não 
valeria a pena lutar contra tantos. Eramos aproximadamente 
dez. 

Não adiantava correr. Essa é a verdade. Se o 
fizéssemos, precisaríamos de alguns segundos a mais para 
pular as janelas, já que a sala, apesar de ampla, não oferecia 
melhor roteiro de fuga. Mas até lá ele já teria nos mordido. Leões 
atingem a velocidade de oitenta quilômetros por hora. Eu 
dificilmente conseguiria correr a vinte, seria uma presa bastante 
fácil. Então, seguimos as sugestões do guia. O leão por sua vez, 
ficou de pé e passou próximo a alguns de nós, senti sua 
respiração rente a mim...mas não passou disso. Ele foi embora, 
como se só quisesse pregar uma peça na gente e testar os 
nossos limites. 

Assim que ele cruzou a porta, o guia a trancou e disse 
algumas palavras, como se alguém tivesse entrado em meu 
sonho para me dizer as frases que eu mais precisava ouvir   

( wuw.cetapnetcom.br )-- 

naqueles momentos da minha vida. “É importante saber que fugir * 
do problema não o fará sumir. É necessário olhar de frente para 
ele e se mostrar maior. Mais capaz. Às vezes, a vida nos oferece 
desafios como o ataque de um leão, mas disfarçados de 
qualquer outra coisa para que aprendamos como agir. Se demos 
as costas, somos atacados. Se nos mostrarmos imóveis, somos 
devorados. Se silenciarmos aos rugidos, perecemos”. 

Acordei quase chorando. Era um misto de alívio por ter 
me livrado daquele ambiente hostil e medo do ataque iminente 
que, apesar de criação da minha mente, havia sido real e quase 
palpável. Fiquei atordoado com a constatação de um homem 
que apareceu durante o meu sono para me dizer como agir 
diante da minha própria vida. Sinto um arrepio contando isso, 
pois aquele conselho veio como um sacolejo em um dos 
momentos mais oportunos do mundo. Espero que ele sirva 
também a você. Se há algo que te aflige agora, perceba como 
você está se comportando diante disso. Talvez o meu guia 
também possa ajudá-lo a se salvar. 

FONTE: ROCHA, Matheus. Pressa de ser feliz: crônicas de um 
ansioso. 7 ed, p. 75-77. 

   
  

A veracidade das informações sobre a fauna é ironizada no 
fragmento presente na alternativa: 
A)“(..:) tive um dos sonhos mais desesperadores (...)”. 
B) “O leão não ataca presas que ele percebe que são maiores, 

C) “Sem falar nos hipopótamos que, “Discovery-Channelmente” 
falando, (...)”. 
D) “Vi girafas, inclusive filhotes, naquele cenário repleto de relva 

  

  

A palavra que poderia resumir a mensagem do guia consta em: 
A) sonho. 
B) medo. 
C)fuga. 
D) enfrentamento. 

    

  

03)   
Sobre o vocábulo “iminente” presente em “ataque iminente”, é 
correto afirmar que: 
A) é um substantivo abstrato. 
B) significa “prestes a acontecer”. 
C) é homônimo de “eminente”. 
D) é uma oxitona quanto à tonicidade. 

  

  

Excerto para as questões 4e 5 : 
“E importante saber que fugir do problema não o fará 
sumir. E necessário olhar de frente para ele e se mostrar 
maior.” 
  

     
As orações: “saber” e “olhar de frente” são sintaticamente das 
orações principais: 
A) sujeitos. 
B) objetos diretos. 
C) predicativo. 
D) objetos indiretos. 
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  (Questão 

Analise as afirmativas, coloque C (correta) e E (errada) e marque 
a alternativa que contempla a sequência correta. 

( )O emissor se dirige ao leitor, usando os pronomes “o”, “ 
sk, ” se”, 
( )*O" e“ele” são anafóricos de problema. 
( )“se” deveria estar em posição enclítica à forma verbal. 

ele”, 

AJC-C-E 
B)E-C-C. 
CJE-E-E. 
D)C-E-C. 

   
  

De: “Nesse momento, ouvi as seguintes instruções: (...)” não se 
pode afirmar: 
A)“Nesse” não poderia ser substituído por “naquele”. 
B) O pronome “Nesse” indica exclusão. 
C) “Nesse” indica alguém que está próximo do ouvinte. 
D)“Nesse” é contração de preposição e pronome. 

   

  (Questão!-É 

Em: “(...) meio envernizado (...)”, a palavra “meio” é um advérbio, 
logo, invariável. Identifique a alternativa em que “meio” não é 
advérbio. 
A) O leão devorou meio homem. 
B) Meio apavorado, gritei alto. 
C)Aporta, meio aberta, deixava ver o felino. 
D) Meio patetadas de pavor, mulheres riam. 

  (Questão) 
Identifica corretamente a tipologia textual de “Como sobreviver a 
um ataque de leão.”: 
A) dissertação. 
B)resenha. 
C)narrativa. 
D) descrição. 

  

É 

  

  

Classifica o gênero dos substantivos “girafa” e “leão”, 
respectivamente, a alternativa: 
A) epiceno, masculino. 
B) comum de dois, sobrecomum. 
C) sobrecomum, comum de dois. 
D) epiceno, epiceno. 

  

  

Somente em uma alternativa há afirmação correta sobre 
pronomes de tratamento e redação oficial. 
A) Os cardeais devem ser tratados como Vossa Santidade. 
B) Os pronomes de tratamento apresentam certas 
peculiaridades quanto às concordâncias verbal, nominal e 
pronominal. 
C) Quando a referência é para pessoa de quem se fala substitui- 
se “sua” por “vossa”. 
D) Os pronomes de tratamento incluem-se entre os relativos. 

  

  

ALein. 7.210/1984 e suas alterações é o marco legal brasileiro 
na execução penal. Sobre esta Lei de Execução Penal, marque a 
alternativa correta: 
A) A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão judicial e proporcionar condições para a 
plena ressocialização familiar do condenado e do internado. 
B) A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado e da 
comunidade, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 
convivência em sociedade. 
C)A assistência ao egresso envolve a concessão, se necessário, 
de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, 
pelo prazo de 2 (dois) meses. 
D) O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa 
privada, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a 
formação profissional do condenado. 

   
  

A Lei de Execução Penal prevê uma série de benefícios. A 
pessoa presa, entretanto, deverá preencher alguns requisitos 
exigidos por esse texto legal. Sobre os benefícios, nos termos da 
Lei de Execução Penal, marque a alternativa correta: 
A) O indulto coletivo será provocado por petição do condenado, 
por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, 
ou da autoridade administrativa. 
B) Não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre 
pena por praticar crime hediondo com resultado morte. 
€C) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou 
semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão 
para sair do estabelecimento, mediante escolta, em caso de 
casamento. 
D) O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento 
penal deverá comprovar semanalmente, por meio de declaração 
da respectiva unidade de ensino, a frequência e o 
aproveitamento escolar. 

    
(Questão 5 

De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), estabelecimento 
penal destinado ao recolhimento de presos provisórios é: 
A)acasa de albergado. 
B)a colônia agrícola, industrial ou similar. 
C)a penitenciária. 
D) a cadeia pública. 

  

    

  (Questão; 
O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual a pessoa 
condenada iniciará o cumprimento da pena privativa de 
liberdade, observando o que dispõe a Lei de Execução Penal. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa correta: 
A) O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da 
ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito 
temporal exigível para a obtenção do direito. 
B) O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a 
concessão de regime semiaberto tais como sair para o trabalho e 
retornar, nos horários fixados. 
€) A Pena privativa de liberdade será executada em forma 
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a 
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao 
menos 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for primário 
e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave 
ameaça. 
D) No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável 
por crianças ou pessoas com deficiência, dentre os requisitos 
para progressão de regime está ter cumprido ao menos 1/6 (um   sexto) da pena no regime anterior. 
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a DIREITO ADMINISTRATIVO |-—————mememeememem AM 

(Questão ,   

Leia os itens seguintes sobre vícios dos atos administrativos: 
I- Conforme o critério dos efeitos, os atos declaratórios são 
aqueles em que se indica um juízo de valor e depende de outros 
atos que tenham o conteúdo decisório, enquanto que atos 
constitutivos são aqueles que, sem alterar uma relação jurídica, 
apenas reconhecem situação preexistente. 
Il- Vícios insanáveis impedem a convalidação do ato 
administrativo. 
HI- Em regra, os atos que padecem de vício de forma podem ser 
convalidados. 

Estão corretos: 
A)apenas ositenslel. 
B)apenas ositens lle Il. 
C)apenas ositensle III. 
D) todos ositens. 

(Questão! 

Leia os itens a seguir: 

    

  

I- Na descentralização, as competências administrativas são 
atribuídas a pessoas jurídicas autônomas, dotadas de. 
personalidade jurídica própria. 

PORQUE 

ll- As pessoas jurídicas criadas em razão do fenômeno da 
descentralização não respondem pelos atos ilícitos praticados 
pelos seus agentes; nesse caso, a responsabilidade civil pelos 
danos causados é do ente político que criou a pessoa jurídica. 

Assinale a alternativa correta: 
A)Apenas o item | está certo. 
B)Apenas o item Il está certo. 
C) Ambos os itens estão certos, e o item Il explica o item |. 
D)Ambos os itens estão certos, mas o item II não explica o item. 

   
  

Assinale a alternativa correta: 
A) O poder de polícia representa uma atuação estatal ampliativa 
da esfera de interesses do particular, eis que oferece vantagens, 
diretas e/ou indiretas, aos indivíduos. 
B) A compreensão atual do poder de polícia o circunscreve 
apenas no oferecimento de segurança pública. 
C) Medidas fiscalizadoras não estão compreendidas no poder de 
polícia. 
D) É característica do poder de polícia a limitação da liberdade e 
da propriedade dos indivíduos, em benefício do interesse 
público. 

       (Questão) 
Analise os itens seguintes à luz da Lei estadual n.º 8.937 de 02 
dezembro de 2019, e suas alterações: 
I- O quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária é constituído pelos cargos de 
provimento efetivo, ocupados e vagos, e de cargos 
comissionados e funções gratificadas, oriundos da SUSIPE. 
H- O servidor ocupante do cargo de Agente Penitenciário faz jus à 
Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 70% (setenta 
porcento) incidente sobre o vencimento-base. 
Hi- Deverão ser reservadas 50% (cinquenta por cento) do total de 
vagas ofertadas para o cargo de provimento efetivo de Agente 

    

  

(wwwcetapnetcom.br)— 

Penitenciário às candidatas do sexo feminino, em razão da - 
necessidade de atuação nas ações de revista no controle de 
acesso das unidades prisionais, bem como em atendimento ao 
princípio da igualdade entre homem e mulher. 

Estão corretos: 
A)apenas os itens le ll. 
B)apenas os itens ll e III. 
C)apenas ositensle il. 
D)todos ositens. 

Questão 

Marque a alternativa correta sobre a igualdade: 
A) O direito à igualdade se traduz exclusivamente na ordem, 
dirigida ao legislador, de que lei nenhuma poderá prever direitos, 
deveres e garantias diferentes para homem e mulher, sendo, 
portanto, vedado o tratamento desigual de gênero, em qualquer 
situação. 
B) Não viola a igualdade a imposição legal de limite etário para 
inscrição em concurso público quando esse limite puder ser 
justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser 
preenchido. 
C) Não há relação entre igualdade e as chamadas ações 
afirmativas. 
D) A igualdade impõe limitações apenas ao Poder Público, 
inexistindo conteúdo da igualdade voltado às relações entre 
particulares. 

     
  

  

Marco nasceu na Alemanha, filho de pai alemão e mãe brasileira, 
que, na época do nascimento de Marco, estava a serviço da 
República Federativa do Brasil. Quanto à nacionalidade de 
Marco, é correto afirmar: 
A) Anacionalidade originária de Marco é alemã, podendo vir a ser 
naturalizado brasileiro caso opte, a qualquer tempo e 
independente de registro em repartição brasileira, pela cidadania 
brasileira e renuncie a alemã. 
B) Marco é brasileiro naturalizado, eis que sua mãe é brasileira. 
C) Marco é brasileiro nato, pois é filho de mãe brasileira que 
estava a serviço da República Federativa do Brasil à época do 
nascimento de Marco. 
D) Marco apenas poderá adquirir a nacionalidade brasileira 
derivada se for registrado em repartição brasileira e opte, até a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

  

Em conformidade com a Constituição da República Federativa 
do Brasil, a soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, 
e, nos termos da lei, mediante: 
A) plebiscito, referendo e iniciativa popular. 
B) apenas plebiscito e iniciativa popular. 
C) referendo e impeachment. 
D) iniciativa popular e voto indireto. 

= 
(Questão) É» 

  

  

Analise os itens seguintes: 
I- A acusação contra o Presidente da República deverá ser 
admitida por pelo menos dois terços do Congresso Nacional, 
devendo o julgamento ser feito pelo Supremo Tribunal Federal, 
nos crimes de responsabilidade, e pelo Superior Tribunal de 
Justiça, nas infrações penais comuns. 
Il- O Presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações 
penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
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HII- O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não 
pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de 
suas funções. 

Estão corretos: 
A)apenas ositensle ll. 
B)apenas ositens le III. 
C)apenas ositensl e Ill. 
D)todos ositens. 

(GD): DIREITO PENAL ; Te 

(Questão)- 
Em conformidade com o Código Penal, pode-se afirmar que: 
A) se considera crime quando o agente pratica o fato em estado 
de necessidade. 
B) a pena pode ser reduzida de um a dois quartos, se o agente, 
em virtude de perturbação de saúde mental ou por 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 
C) é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas 
circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria 
a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de 
culpa e o fato é punível como crime culposo. 
D) o desconhecimento da lei é escusável. O erro sobre a ilicitude 
do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí- 
la de um sexto a umterço. 

(Questão) z 

Analise o seguinte caso hipotético: Fabiana foi vítima de 
constrangimento com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o seu chefe da sua 
condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função. Assinale, sobre o caso, a 
alternativa correta: 
A)A pena é aumentada em até um terço se Fabiana for menor de 
18 (dezoito) anos. 
B) Configura-se assédio sexual com pena de reclusão, de 2 
(dois) a 6 (seis) anos. 
C) Configura-se assédio sexual com pena de reclusão, de 1 (um) 
a5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave. 
D) Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem 
econômica, aplica-se também multa. 

(Questão! 
Em um domingo à noite, João saiu para matar Jorge, seu inimigo, 
invadiu a casa deste e atirou em sua cama, mas acabou matando 
oirmão de Jorge que estava hospedado na casa. Pode-se definir 
essa conduta como: 
A) erro na execução — aberratio ictus. 
B) resultado diverso do pretendido — aberratio criminis. 
C) erro sobre o nexo causal — aberratio causae. 
D) erro detipo acidental. 

  

     

     
  

  

  

  

Sobre o concurso de pessoas, nos termos dos artigos 29, 30 e 31 
do Código Penal, marque a alternativa incorreta: 
A) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser 
diminuída de um sexto a um terço. 
B) Não se comunicam as circunstâncias e as condições objetivas 
do tipo, mesmo quando elementares do crime. 
€) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos 
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. 
D) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 
disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime 
não chega, pelo menos, a ser tentado. 
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O habeas corpus é uma garantia constitucional e visa proteger o 
cidadão contra abusos de autoridades. Sobre o habeas corpus, 
pode-se afirmar corretamente que: 
A) dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se 
achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua 
liberdade de ir e vir, inclusive nos casos de punição disciplinar. 
B) se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do 
processo, este não será renovado. 
C) se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em 
liberdade, mesmo se por outro motivo tiver que ser mantido na 
prisão. 
D) não cabe "habeas corpus" contra decisão condenatória a 
pena de multa. 

  

Sobre a instauração do inquérito policial, marque a alternativa 
incorreta: 
A) Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado 
de ofício. 
B) Nos crimes de ação privada personalíssima, a autoridade 
policial somente poderá proceder a inquérito iniciado mediante 
requisição do Ministério Público. 
C) Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado 
mediante requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade 
para representá-lo, 
D) Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente 
poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha 
qualidade para intentá-la. 

  

  

Jurisdição consiste na função estatal de compor litígios e de 
declarar e realizar o direito. Sobre a jurisdição, marque a 
alternativa incorreta: 
A) A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que 
se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em 
que for praticado o último ato de execução. 
B) Compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em 
que for parte o Banco do Brasil S/A. 
C) Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar o 
policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso 
de estabelecimento penal. 
D) Verificada a reunião dos processos por conexão ou 
continência, ainda que no processo da sua competência própria 
venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que 
desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua 
competência, continuará competente em relação aos demais 
processos 

  

Com relação às provas previstas no Código de Processo Penal, 
é correto afirmar: 
A) na falta de perito oficial, o exame pode ser realizado por 01 
pessoa idônea, portadoras de diploma de curso superior com 
habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. 
B) caso a central de custódia não possua espaço ou condições 
de armazenar determinado material, deverá a autoridade judicial 
armazenar o referido material. 
C) nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo 
do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou 
quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte 
e não houver necessidade de exame interno para a verificação 
de alguma circunstância relevante. 
D) os peritos oficiais devem prestar o compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o encargo. 
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Em conformidade com a Lei n.º 12.850, de 2 de agosto de 2013, 
e suas alterações, considera-se organização criminosa: 
A) a associação de 3 (três) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão formal de tarefas, com 
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional. 
B) a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão formal de tarefas, com 
objetivo de obter, apenas de forma direta, vantagem de qualquer 
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional. 
C) a associação de 3 (três) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, apenas de forma direta, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações 
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, 
ou que sejam de caráter transnacional. 
D) a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, -direta-ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações 
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, 
ou que sejam de caráter transnacional. 

  

  

Leia os itens seguintes: 

I- Em qualquer fase da persecução penal será permitida a 
interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos 
termos da legislação específica, como meio de obtenção da 
prova. 

PORQUE 

H- Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a 
capacidade investigatória, poderá ser dispensada licitação para 
contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou 
locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para O 
rastreamento e obtenção de provas por meio de interceptação 
de comunicações telefônicas e telemáticas. 

Marque a alternativa correta, de acordo com a Lei n.º 12.850, de 
2 de agosto de 2013, e suas alterações: 
A)Apenas o item l está correto. 
B) Apenas o item Il está correto. 
C) Ambos os itens estão corretos, mas o item Il não é justificativa 
ao item |. 
D) Ambos os itens estão corretos, e o item Il é justificativa ao item |. 

De acordo com o art. 8º, da Lei n.º 12.850, de 2 de agosto de 
2013, e suas alterações, a ação controlada consiste em “retardar 
a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada 
por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que 
mantida sob observação e acompanhamento para que a medida 
legal se concretize no momento mais eficaz à formação de 
provas e obtenção de informações”. Em relação à ação 
controlada, leia os itens seguintes: 
I- E desnecessária a comunicação prévia sobre o retardamento 
da intervenção policial ou administrativa ao juiz competente. 
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H- Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado 
acerca da ação controlada. 
Ill- Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o 
retardamento da intervenção policial ou administrativa somente 
poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países 
que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, 
de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, 
instrumento ou proveito do crime. 

Estão corretos: 
A)apenas ositenslell. 
B)apenas ositenslle Ill. 
C)apenas ositensle!lll. 
D)todos os itens. 

  

O sujeito que descumpre determinação de sigilo das 
investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de 
agentes: 
A) não comete crime, pois o fato é atípico. 
B) comete crime e está sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa. 
C) por ter cometido crime de menor potencial ofensivo, será 
punido apenas com multa. 
D) comete crime, porém, se for servidor público, sofrerá apenas 
sanções disciplinares. 

  

A atividade de lavagem de dinheiro é comumente subdividida 
nas seguintes categorias: 
A) crime antecedente e crime consequente. 
B) conversão de bens e movimentação do dinheiro/valores/ 
direitos. 
C) lavagem dolosa e lavagem culposa. 
D) crime de risco e crime de dano. 

   
  

Leia os itens seguintes: 

I- O crime de lavagem de dinheiro é, por definição, um crime 
derivado, acessório ou parasitário. 

PORQUE 

II- O crime de lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de um 
delito anterior. 

Marque a alternativa correta: 
A) Apenas oitem | está correto. 
B)Apenas oitemll está correto. 
C)Ambos os itens estão corretos e o item Il explica oitem]. 
D) Ambos os itens estão corretos, mas o item Il não explica o item |. 

   
  (Questão 

De acordo com a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, e suas 
alterações, as pessoas jurídicas que comercializem joias, 
pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades: 
|- manterão registro de toda transação em moeda nacional ou 
estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, 
metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, 
que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos 
termos de instruções por esta expedidas. 
|I- Ficam dispensadas de cadastro no Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF), ainda que inexista órgão 
regulador ou fiscalizador da atividade. 
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HI- dispensarão especial atenção às operações que, nos termos 
de instruções emanadas das autoridades competentes, possam 
constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na Lei n.º 
9.613, de 3 de março de 1998, ou com eles relacionar-se. 

Estão corretos: 
A)japenasositenslell. 
B) apenas ositens Il e III. 
C)apenasositensle Ill. 
D)todos ositens. 

  

  

De acordo com a Lei n.º 9.613, de 3 de março de 1998, e suas 
alterações, e o acesso aos dados cadastrais do investigado que 
informam qualificação pessoal, filiação e endereço, assinale a 
alternativa correta: 
A) Como são dados não protegidos por sigilo, qualquer pessoa 
vinculada a órgão da Administração Direta ou Indireta que 
participe da investigação poderá ter amplo acesso a cadastros 
de entidades públicas ou privadas. 
B) A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, 
exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que 
informam qualificação pessoal, filiação e endereço, 
independentemente de autorização judicial, mantidos pela 
Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições 
financeiras, pelos provedores de internet e pelas 
administradoras de cartão de crédito. 
C) A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, 
exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que 
informam qualificação pessoal, filiação e endereço, mediante 
prévia autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas 
empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos 
provedores de internet e pelas administradoras de cartão de 
crédito. 
D) Apenas a autoridade policial, mediante autorização judicial, 
poderá ter acesso aos dados cadastrais mantidos pela Justiça 
Eleitoral e pelas administradoras de cartão de crédito. Quanto 
aos demais bancos de dados mantidos por entidades privadas, 
tanto Ministério Público quando a autoridade policial poderão ter 
acesso, desde que previamente autorizados pelo juiz 
competente. 

(Questão) 
Em conformidade com a Lei n.º 9.455, de 07 de abril de 1997, e 
suas alterações, o crime de tortura, se cometido por agente 
público: 
A) deixa de ser inafiançável. 
B) é suscetível de graça ou anistia. 
C) iniciará o cumprimento da pena em regime semi-aberto. 
D) tem a pena aumentada de um sexto até um terço. 

   
  

(Questão) 
Ainda sobre a Lei n.º 9.455, de 07 de abril de 1997, e suas 
alterações, aquele que se omite em face das condutas que 
constituem crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou 
apurá-las: 
A)incorre na pena de detenção de um a quatro anos. 
B)a pena é de reclusão de quatro a dez anos. 
C)apena é reduzida em até umterço. 
D) não será penalizado, vez que não há penalidade prevista na 
lei para essa conduta. 

  

  

  

Determinada pessoa jurídica foi responsabilizada pela prática de 
ato contra a administração pública, na forma da Lein.º 12.846, de 
1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e suas alterações. 
Nesse caso, é correto afirmar, à luz da Lei mencionada: 
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A) Aresponsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabili- 
zação individual de seus dirigentes. 
B) Os dirigentes ou administradores da pessoa jurídica somente 
serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpa- 
bilidade. 
C) A pessoa jurídica somente pode ser responsabilizada se os 
dirigentes ou administradores também forem. 
D) Eventual cisão societária ocorrida na pessoa jurídica afasta a 
sua responsabilidade. - 

   
  

De acordo com a Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei 
Anticorrupção), e suas alterações, a pessoa jurídica que promete 
vantagem indevida a agente público: 
A) Não poderá ser responsabilizada na forma da Lei n.º 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, já que ocorreu apenas promessa. 
B) Não poderá ser responsabilizada, já que pessoa jurídica não 
comete crime. 
C) Comete ato lesivo à administração pública e poderá ser 
responsabilizada na forma da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 
20183. 
D) Comete ato lesivo à administração pública e poderá, na forma 
da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, sofrer penalidades 
criminais. 

  

Em relação à responsabilização administrativa da pessoa jurídi- 
ca, marque a alternativa correta, conforme a Lei n.º 12.846, de 1º 
de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e suas alterações: 
A) A multa aplicável à pessoa jurídica considerada responsável 
pelos atos lesivos previstos na Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 
2013, será de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exerci- 
cio anterior ao da instauração do processo administrativo, excluf- 
dos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação. 
B) As sanções administrativas serão aplicadas fundamentada- 
mente, de maneira isolada, vedada a cumulação. 
C) Aaplicação das sanções administrativas independe de mani- 
festação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão 
de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público. 
D) A aplicação das sanções administrativas exclui o dever de 
reparar o dano causado. 

  

Marque a alternativa correta em relação ao processo 
administrativo de responsabilização, conforme a Lei n.º 12.846, 
de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e suas alterações: 
A) A instauração de processo administrativo para apuração da 
responsabilidade de pessoa jurídica somente pode se dar 
mediante provocação, vedada a instauração de ofício pela 
autoridade competente. 
B)A competência para a instauração e o julgamento do processo 
administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa 
jurídica poderá ser delegada, autorizada a subdelegação. 
C) O processo administrativo para apuração da responsabilida- 
de de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada 
pela autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis. 
D) E vedada a desconsideração da personalidade jurídica. 

  Qusso 65) 
Os crimes definidos pela Lei n.º 13.869, de 5 de setembro de 
2019, e suas alterações, são de ação penal: 
A) pública condicionada. 
B) pública incondicionada. 
C) privada exclusiva. 
D) privada personalissima. 
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Em conformidade com a Lei n.º 13.869, de 5 de setembro de 
2019, e suas alterações, são efeitos da condenação: 
|- tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo 
crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na 
sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados 
pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. 
I- a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função 
pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 
Hll- a perda do cargo, do mandato ou da função pública. 

Estão corretos: 
A)apenas ositensle ll. 
B)apenas ositenslle ll. 
C)apenas ositensle ll. 
D)todos ositens. 

  

  

Elano, servidor público, praticou, no exercício de suas funções, 
conduta que se enquadra em um dos crimes tipificados na Lei 
n.º 13.869, de 5 de setembro de 2019, e suas alterações. Essa 
mesma conduta também é considerada violação a dever funcio- 
nal, passível de sanção na esfera administrativa, além de ter 
causado danos indenizáveis a terceiro. Nesse caso, é correto 
“afirmar, conforme a Lei n.º 13.869, de 5 de setembro de 2019: 
A) A ação penal somente pode ser intentada se forem também 
adotadas as medidas judiciais para apuração da responsabilida- 
de administrativa e da responsabilidade civil. 
B) Em razão da independência entre as esferas criminal, admi- 
nistrativa e civil, a notícia do crime que também descreve falta 
funcional não poderá ser informada à autoridade competente 
com vistas à apuração. 
C) Se ficar decidido no juízo criminal que Eleno não praticou o 
ato, isso não poderá ser mais questionado no âmbito civil. 
D) Além de independentes, as esferas criminal, administrativa e 
civil são incomunicáveis, pelo que caso fique constatado que 
Elano praticou o ato em legítima defesa, a sentença penal não 
fará coisa julgada em âmbito cível e no administrativo-disciplinar. 

   
  

Determinado agente público deixou, injustificadamente e por 
mero capricho, de comunicar prisão em flagrante à autoridade 
judiciária no prazo legal. Neste caso, é correto afirmar, à luz da 
Lein.º 13.869, de 5 de setembro de 2019, e suas alterações: 
A) Ofato é atípico. 
B) Há na lei previsão expressa de redução da pena pela metade 
caso o crime tenha sido praticado na modalidade culposa. 
C) A pena é de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 
multa. 
D) Embora o fato seja típico, não pode ser considerado crime de 
abuso de autoridade. 

(Questão-Ç e) 
Analise os itens seguintes à luz da Resolução Conjunta n.º 1, de 
15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação: 
I- E garantida à população LGBT em situação de privação de 
liberdade a atenção integral à saúde, atendidos os parâmetros 
da Política Nacional de Saúde integral de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT e da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 
Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP. 
!l- Será garantido à pessoa LGBT, em igualdade de condições, o 
benefício do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado 
recluso, inclusive ao cônjuge ou companheiro do mesmo sexo. 
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lll- O Estado deverá garantir a capacitação continuada aos - 
profissionais dos estabelecimentos penais considerando a 
perspectiva dos direitos humanos e os princípios de igualdade e 
não discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e 
identidade de gênero. 

Estão corretos: 
A)apenas ositens le ll. 
B) apenas ositens le III. 
C)apenas ositens le ll. 
D) todos os itens. 

   
  

De acordo com a Portaria MJ/SPM n.º 210/2014, é diretriz da 
Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de 
Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional — 
PNAMPE: 
A) fomento à identificação e monitoramento da condição de 
presas provisórias, com a implementação de medidas que 
priorizem seu atendimento jurídico e tramitação processual. 
B) induzir para o aperfeiçoamento e humanização do sistema 
prisional feminino, especialmente no que concerne à arquitetura 
prisional e execução de atividades e rotinas carcerárias, com 
atenção às diversidades e capacitação periódica de servidores. 
€) fomentar e desenvolver pesquisas e estudos relativos ao 
encarceramento feminino. . 
D) criação e reformulação de bancos de dados em âmbito 
estadual e nacional sobre o sistema prisional, que contemplem a 
quantidade de estabelecimentos femininos e mistos que 
custodiam mulheres, indicando número de mulheres por 
estabelecimento, regime e quantidade de vagas. 
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Leia, com atenção, o texto: 

Congresso Internacional do Medo 

Provisoriamente não cantaremos 
o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos 
Cantaremos o medo que esteriliza os abraços 
não cantaremos o ódio porque esse não existe 
existe apenas o medo,nosso pai e nosso companheiro 
o medo grande dos sertões,dos mares,dos desertos 
o medo dos soldados,o medo das mães,o medo das igrejas 
cantaremos o medo dos ditadores,o medo dos democratas 
cantaremos o medo das mortes e o medo de depois da morte 
depois morreremos de medo 
e sobre nosso túmulo nascerão flores amarelas e medrosas. 

(Carlos Drummond de Andrade. 1978.p.108,109,Antologia Poética) 

  

A atualidade do poema de Carlos Drummond de Andrade mostra como a arte é atemporal. Baseada em sua vivência, 
na visão atual do Brasil e na Constituição da República Federativa do Brasil, disserte, de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas 
sobre o tema: “A segurança pública enquanto direito social e dever do Estado.” 
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