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AGENTE PENITENCIÁRIO 
 

 

Prova objetiva 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinqüenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 

Língua Portuguesa História e Geografia de RO Conhecimentos Específicos 
Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 

1 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 
 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal no final. 

 

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na 
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os 
limites dos retângulos ao lado. 

 

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas. 
 

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 
11- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFEFÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO 

CARTÃO RESPOSTA 
 
 

12- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

 

13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 (QUATRO) HORAS. 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 
 
TEXTO I 
 
Saga da Amazônia  
(Fragmento) 

 
Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta 
mata verde, céu azul, a mais imensa floresta 
no fundo d'água as Iaras, caboclo lendas e mágoas 
e os rios puxando as águas 
 
Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores 
os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores 
sorria o jurupari, uirapuru, seu porvir 
era: fauna, flora, frutos e flores 
 
Toda mata tem caipora para a mata vigiar 
veio caipora de fora para a mata definhar 
e trouxe dragão-de-ferro, pra comer muita madeira 
e trouxe em estilo gigante, pra acabar  com a capoeira 
 
Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar 
pra o dragão cortar madeira e toda mata derrubar: 
se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar 
eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá. 
[...] 

 
(Vital Farias CD:  Cantoria I – Kuarup, gravado em Salvador, 1984.) 
 
 
Questão 01 
 
Comparando as duas primeiras estrofes com a terceira e a 
quarta, nota-se que existe uma clara oposição entre elas. 
Dos comentários abaixo, o que indica essa oposição é 
 
A) as duas primeiras exaltam a riqueza da floresta, e a 

terceira e quarta estrofes criticam a sua destruição.  
B) as duas primeiras defendem o estrativismo pelos 

nativos, e a terceira e quarta estrofes, a floresta 
sustentável.  

C) as duas primeiras propõem a ocupação da floresta, e a 
terceira e quarta estrofes apóiam a chegada de 
forasteiros. 

D) as duas primeiras propõem explorar a flora e a fauna, 
e a terceira e quarta estrofes, derrubar a mata.  

E) as duas primeiras sugerem o aproveitamento agrícola, 
e a terceira e quarta estrofes, a pecuária intensiva. 

Questão 02 
 
Na canção, a destruição da floresta está simbolizada na 
alternativa 
 
A) caboclo, lendas e mágoas. 
B) caipora para a mata vigiar.  
C) peixes singrando os rios.  
D) rios puxando as águas. 
E) trouxe dragão-de-ferro.  
 
Questão 03 
 
Avalie as seguintes afirmações a propósito das formas 
verbais da segunda estrofe da canção “Saga da 
Amazônia”: 
 

I.  ‘tem’ e ‘garanto’ estão no presente do indicativo 
para indicar ações permanentes, consideradas em 
sua certeza. 

II.  ‘veio’, ‘trouxe’ e ‘fizeram’ estão no pretérito 
perfeito do indicativo para expressar uma ação 
que se produziu em certo momento do passado.  

III.  ‘tivesse’ está no imperfeito do subjuntivo para 
indicar a certeza de uma ação inconclusa e 
habitual no passado. 

 
É correto o que se afirma em 
 
A) I apenas.  
B) II apenas.   
C) III apenas.  
D) I e II apenas.   
E) I, II e III apenas. 
 
 

Questão 04 
 
Na primeira estrofe da canção, o verbo ‘sorrir’ está 
empregado no sentido figurado para expressar a harmonia 
que reina na natureza quando não é devastada. O recurso 
usado para isso foi 
 
A) antítese. 
B) hipérbole. 
C) ironia. 
D) metáfora. 
E) personificação.  
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Questão 05 
 
Sobre as duas primeiras estrofes da canção, está incorreto 
o que se afirma em 
 
A) a expressão ‘na Amazônia’ desempenha a mesma 

função sintática que a expressão ‘no fundo d’água’. 
B)  a palavra ‘água’ segue a mesma regra de acentuação 

das palavras ‘Amazônia’ e ‘mágoas’. 
C)  as palavras ‘floresta’, ‘mata’ e ‘frutos’ pertencem ao 

campo semântico de ‘flora’; e as palavras  
‘periquitos’, ‘uirapuru’ e ‘preguiça’, ao de fauna. 

D) nos trechos ‘os rios puxando as águas’ e ‘os peixes 
singrando os rios’, os termos sublinhados são, 
respectivamente, adjetivo e verbo. 

E) no verso ‘Era uma vez na Amazônia a mais bonita 
floresta’, o adjetivo ‘bonita’ está no grau superlativo. 

 
 
TEXTO II 
 
Amazônia: a verdade sobre a saúde da floresta 
Fragmento 

 
 No fim da década de 60, sob a justificativa de que 
era preciso ocupar a Amazônia para evitar sua 
internacionalização, os governos militares distribuíram 
terras e subsídios a quem se dispusesse a se embrenhar na 
floresta. A ação atraiu para o lugar pequenos agricultores 
e pecuaristas do Sul e do Sudeste. Desde então, a 
agropecuária floresceu onde antes só havia a atividade 
extrativista. 
  
 Atualmente, 36% do gado bovino e 5% das 
plantações de soja do país encontram-se na região 
amazônica. Investir ali é um ótimo negócio. As terras 
custam até um décimo do valor no Sudeste. A fartura de 
chuvas faz com que o pasto viceje o ano todo e, em 
conseqüência disso, os bois atingem a maturidade para 
abate um ano mais cedo. 
 
 Nas últimas duas décadas, a expansão do 
agronegócio fez com que as lavouras e pastos avançassem 
cada vez mais pela floresta, contribuindo para o 
desmatamento. As imagens de satélite revelam que quase 
40% dessa devastação foi realizada nos últimos vinte 
anos. Surge aí a questão: quanto é aceitável desmatar para 
dar lugar ao agronegócio? Ninguém sabe, porque nenhum 
governo produziu um plano de longo prazo para a 
ocupação da Amazônia.  

 
 Mas uma coisa é certa: os fazendeiros 
estabelecidos na região não são criminosos porque 
derrubam parte da floresta para tocar seu negócio. Eles 
contribuem para o desenvolvimento da Amazônia, criam 
empregos e somam pontos ao PIB do país. O que precisa 
ser combatido é o desmatamento selvagem, feito à sombra 
dos órgãos ambientais, muitas vezes por grileiros de terras 
públicas que não hesitam em sacar da pistola contra quem 
se opõe a seus interesses. 
    
Revista Veja, ed. 2053, ano 41, no12, 26 mar. 2008, p103-104. 
 
Questão 06 
 
Comparando o artigo “Amazônia: a verdade sobre a saúde 
da floresta” com a canção de Vital Farias, pode-se afirmar 
que 
 
A) a canção é não-literária, e o artigo da Revista Veja, 

literário. 
B) a canção é narrativa, e o artigo da Revista Veja, 

argumentativo.  
C) os dois textos combinam o literário com o 

argumentativo. 
D) os dois textos são essencialmente argumentativos.  
E) os dois textos são predominantemente narrativos. 
 
 
Questão 07 
 
Da leitura dos dois textos, depreende-se que 
 
A) o primeiro considera o desmatamento uma violência, 

e o segundo propõe um desmatamento equilibrado 
para o desenvolvimento da Amazônia.   

B) o primeiro propõe a proibição da derrubada das 
árvores, e o segundo é favorável ao uso do solo só 
para o agronegócio. 

C) o primeiro não vê esperança na sobrevivência da 
floresta, e o segundo afirma que a floresta é destruída 
pela atividade extrativista. 

D) os dois textos são contrários à utilização da floresta 
para a criação de gado bovino e para a plantação de 
soja. 

E) os dois textos são favoráveis à manutenção da floresta 
em seu estado natural, uma vez que ela é considerada 
o pulmão do Planeta.  
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Questão 08 
 
Na construção de um texto, para evitar a repetição de 
palavras já mencionadas, procura-se substituir essas por 
outras. A tal processo, que ocorre, predominantemente, 
com os pronomes, dá-se o nome de anáfora. Nas 
alternativas a seguir, as relações anafóricas estão corretas, 
excetuando uma. Assinale-a. 
 
A) Em ‘era preciso ocupar a Amazônia para evitar sua 

internacionalização’, o pronome ‘sua’ refere-se à 
Amazônia’. (1o parágrafo). 

B) Em ‘A ação atraiu para o lugar pequenos agricultores 
e pecuaristas’, o termo destacado refere-se à ‘floresta’. 
(1o parágrafo). 

C) Na frase ‘Investir ali é um ótimo negócio’, o advérbio 
sublinhado refere-se à ‘região amazônica’. (2o 
parágrafo). 

D) No fragmento ‘que não hesitam em sacar da pistola 
contra quem se opõe a seus interesses’, o pronome 
destacado refere-se aos ‘grileiros de terras públicas’. 
(4o parágrafo). 

E) No trecho ’em conseqüência disso, os bois atingem a 
maturidade para abate uma ano antes’, o termo 
sublinhado refere-se a ‘bois’. (2o parágrafo).  

 
 
Questão 09 
 
O processo de formação da palavra ‘agronegócio’, que 
aparece no segundo parágrafo do texto, é semelhante ao 
das palavras 
 
A) aeromoça – autopeça – eletrodoméstico – minissaia.  
B) aguardente – fidalgo – pernalta – planalto. 
C) ambidestro – bisavô – ferrovia  - quadrimotor. 
D) antiaéreo – hipertensão – antebraço –contradizer. 
E) cronômetro – homeopatia – octossílabo – tipografia. 
 
 
Questão 10 
 
Na frase “As imagens de satélite revelam que quase 40% 
dessa devastação foi realizada nos últimos vinte anos”, a 
oração sublinhada pode ser classificada como oração 
 
A) coordenada explicativa. 
B) subordinada adjetiva explicativa. 
C) subordinada adjetiva restritiva.  
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada substantiva completiva nominal. 

 
♦ História e Geografia de Rondônia ♦ 

 
Questão 11 
 
Quem foi o primeiro governador de Rondônia, empossado 
em 1982?  
 
A) Alberto da Costa e Silva. 
B) Mário David Anreazza. 
C) General João Baptista Figueiredo. 
D) Jânio Quadros. 
E) Coronel Jorge Teixeira de Oliveira. 
 
 
 
Questão 12 
 
A partir de que década do século XX, a extração de ouro 
ganhou grande destaque na região de Rondônia? 
 
A) 1850. 
B) 1900. 
C) 1950. 
D) 1970. 
E) 2000. 
 
 
 
Questão 13 
 
Qual a importância de Aluízio Ferreira para a ocupação e 
desenvolvimento da região em que se encontra o Estado 
de Rondônia? 
 
A) Foi um importante governador do Estado de 

Rondônia. 
B) Teve papel importante na criação do Estado de 

Rondônia em 1982. 
C) Foi o presidente do Brasil que criou o Estado de 

Rondônia.  
D) Teve participação decisiva no processo de criação do 

Território Federal do Guaporé.  
E) Foi prefeito de Porto Velho durante a ditadura militar. 
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Questão 14 
 
O Território Federal de Guaporé foi criado no governo do 
presidente:  
 
A) Fernando Henrique Cardoso. 
B) João Goulart. 
C) Getúlio Vargas. 
D) Jânio Quadros.  
E) João Baptista Figueiredo. 
 
 
 
Questão 15 
 
Qual foi a importância de Marechal Rondon para a região 
em que se encontra o Estado de Rondônia? 
 
A) Foi o grande responsável pela anexação do Acre ao 

território brasileiro. 
B) Foi designado numa missão cujo objetivo principal 

era integrar a capital da República com a região do 
mato-grosso que faz fronteira com outros países.   

C) Foi dono de uma importante empresa de extração de 
látex. 

D) Foi o responsável direto pela abertura da BR-364. 
E) Foi o idealizador da rodovia transamazônica, atual 

BR-230, planejada para integrar melhor o norte do 
Brasil com o restante do país. 

 
 
 
Questão 16 
 
Qual a segunda cidade mais populosa do estado de 
Rondônia?  
 
A) Porto Velho 
B) Cacoal 
C) Vilhena 
D) Ji-Paraná 
E) Jaru 
 
 
 
 
 

Questão 17 
 
“O Estado de Rondônia encontra-se em uma posição 
importantíssima em relação aos aspectos fitogeográficos, 
situando-se no centro-sul da bacia amazônica, em uma 
região de transição entre o domínio geomorfológico do 
Brasil Central, e o domínio geomorfológico Amazônico.” 
 
A partir do texto acima, considere os biomas descritos a 
seguir: 
 

I. Semi-árido 
II. Floresta Amazônica 

III. Pantanal 
IV. Cerrado 

 
Pode-se afirmar que o(s) biomas(s) que não existe(m) na 
região do estado de Rondônia está(ão) representado(s) 
apenas na(s) afirmativa(s): 
 
A) I 
B) I e II  
C) III 
D) II e III 
E) III e IV 
 
 
Questão 18 
 
Qual das bacias hidrográficas a seguir não faz parte da 
região do Estado de Rondônia? 
 
A) Bacia do Madeira. 
B) Bacia do Abunã. 
C) Bacia do São Francisco. 
D) Bacia do Roosevelt. 
E) Bacia do Guaporé. 
 
Questão 19 
 
Atualmente, a economia do estado de Rondônia está 
baseada, principalmente, na: 
 
A) Fruticultura irrigada, cafeicultura e indústria têxtil. 
B) Agropecuária, extração vegetal e comércio. 
C) Indústria metalúrgica e mineração. 
D) Indústria bélica e citricultura. 
E) Rizicultura e indústria automobilística. 
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Questão 20 
 
Observe os locais a seguir pertencentes ao estado de 
Rondônia: 
 
I. Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 
II. Lago de Cuniã. 
III. Vale do Guaporé. 
IV. Real Forte do Príncipe da Beira. 
 
Pode-se destacar como potenciais locais para o 
desenvolvimento do turismo em Rondônia os 
contemplados nas afirmativas: 
 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 

♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 21 
 
Segundo o 4° artigo do Código Penal, “considera-se 
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda 
que outro seja o momento do resultado”. Para o tempo do 
crime, o Código Penal adota a teoria: 
 
A) da ubiqüidade.  
B) da atividade. 
C) do resultado. 
D) da retroatividade, quando em favor do agente. 
E) da causalidade. 
 
 
 
Questão 22 
 
Segundo o 6° artigo do Código Penal “considera-se 
praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou 
omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu 
ou deveria produzir o resultado”. Para o lugar do crime, o 
Código Penal adota: 
 
A) a teoria da causalidade. 
B) a teoria do resultado. 
C) a teoria da ubiqüidade. 
D) a teoria da atividade. 
E) a teoria da retroatividade. 
 
 
 
Questão 23 
 
Crime, doutrinariamente, é conceituado como: 
 
A) um fato típico, 
B) um fato típico e com ilicitude. 
C) um fato típico e culpável. 
D) um fato típico, com ilicitude (antijurídico) e culpável. 
E) um fato voluntário praticado por pessoa imputável. 
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Questão 24 
 
A exclusão da ilicitude vem prefixada no art. 23 do 
Código Penal. Assinale o item correto: 
 
A) O estado de necessidade não se refere sempre a uma 

situação necessária referente aos fatos. 
B) A legítima defesa não se refere sempre à legitimidade 

de uma defesa pessoal ou defesa de outrem. 
C) O estrito cumprimento do dever legal refere-se à 

exigência de o agente público (policial, agente 
penitenciário etc.) sempre agir nos limites da lei, para 
não cometer abuso de poder. 

D) O exercício regular do direito confere aos 
responsáveis o poder de punir, mesmo que 
violentamente, seus filhos ou quem esteja sob a 
guarda dos mesmos. 

E) As excludentes da ilicitude que se encontram 
tipificadas no art. 23 do Código Penal não exigem 
análise racional do juiz de direito. 

 
 
Questão 25 
 
Um agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 
dois ou mais crimes. Na hipótese, ocorre: 
 
A) crime continuado. 
B) concurso material. 
C) concurso formal. 
D) concurso formal e material. 
E) concurso formal e crime continuado. 
 
 
Questão 26 
 
Os arts. 4 a 23 (CPP) prefixam sobre o inquérito policial. 
Sobre o inquérito policial, marque o item correto: 
 
A) O inquérito policial é um processo. 
B) O inquérito policial é um procedimento 

administrativo, informativo, provisório, preparatório, 
destinado a fornecer o mínimo de elementos 
necessários ao órgão de acusação para a propositura 
da ação penal. 

C) O inquérito policial é um procedimento que não 
necessita de informações sobre materialidade e 
indícios de autoria. 

D) O inquérito policial pode ser considerado um processo 
informativo, provisório, preparatório. 

E) O inquérito policial é um processo informativo, 
provisório, destinado a fornecer o mínimo de 
elementos necessários ao órgão de acusação para a 
propositura da ação penal. 

 
 
 
Questão 27 
 
Os autos de inquérito policial, uma vez relatados e 
encaminhados a Juízo, não poderão mais ser devolvidos, 
exceto: 
 
A) A requerimento do Promotor para diligências 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 
B) A requerimento do Promotor em qualquer hipótese. 
C) Por determinação do Juiz. 
D) Por requerimento do ofendido. 
E) Por requerimento de qualquer interessado. 
 
 
 
Questão 28 
 

 
A ação é um direito subjetivo público de pretender do 
Estado uma prestação jurisdicional. Os arts. 24 a 63 do 
CPP prefixam sobre a ação penal. Acerca desta ação, 
assinale a opção correta: 
 
A) Nos crimes de ação pública, esta será provida por 

denúncia do Ministério Público ou queixa do 
ofendido. 

B) Nos crimes de ação pública esta será provida por 
denúncia do Ministério Público, mas não dependerá, 
em nenhum caso, de requisição do Ministério Público. 

C) Quando a lei o exigir, dependerão de requisição do 
Ministro da Justiça os crimes de ação pública. 

D) O Ministério Público terá liberdade de promover ação 
pública e, em nenhum caso, dependerá de 
representação do ofendido ou de quem tiver qualidade 
para representá-lo. 

E) Queixa-crime é sinônimo de denúncia. 
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Questão 29 
 
Sobre as prisões temporária, preventiva ou em flagrante, 
assinale o item correto: 
 
A) A prisão temporária somente tem cabimento no caso 

de apuração de crime considerado hediondo. 
B) A prisão preventiva é passível de revogação. 
C) A prisão preventiva é passível de liberdade provisória. 
D) A prisão em flagrante é passível de revogação. 
E) A prisão em flagrante pode ser passível de revogação. 
 
 
Questão 30 
 
O inciso LXIII, do art. 50 (CF) prefixa: “Conceder-se-á 
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade 
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sobre 
o habeas corpus, assinale o item correto: 
 
A) O habeas corpus é considerado recurso de apelação. 
B) O habeas corpus é considerado recurso em sentido 

estrito. 
C) O habeas corpus é considerado ação mandamental 

(constitucional) e não um recurso. 
D) O habeas corpus para ser impetrado exige legitimatio 

ativo. 
E) Somente advogado, regularmente inscrito na OAB,  

poderá impetrar  Habeas Corpus em favor de 
determinado paciente. 

 
 
Questão 31 
 
Dispõe a Constituição Federal que: "Ao servidor público 
da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições". Assinale a afirmativa correta: 
  
A) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 

distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função. 

B) investido no mandato de prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo lhe obrigatório pela 
sua remuneração. 

C) em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será computado somente para promoção pessoal. 

D) para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se 
não estivesse em exercício. 

E) investido no mandato de vereador terá de renunciar as 
vantagens do seu cargo eletivo mesmo que haja 
compatibilidade horária. 

 
 
 
Questão 32 
 
Na forma da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, promulgada em 5-10-1988, a investidura 
em cargo público é de provimento originário e derivado. 
Assim sendo: 
 
A) A investidura vitalícia não tem caráter perpétuo. 
B) A investidura efetiva se presume definitiva, tornando 

o agente estável após o estágio probatório. 
C) A investidura em comissão não é de natureza 

transitória, para cargos ou funções de confiança. 
D) A investidura efetiva não é própria para o quadro 

permanente da administração. 
E) A investidura para o quadro permanente da 

administração pública não  exige concurso público. 
 
 
 
Questão 33 
 
O servidor público estável só perderá o cargo: 
 
A) mediante decisão da autoridade que o contratou por 

concurso público. 
B) após processo de sindicância sumário. 
C) somente após sentença judicial. 
D) quando o cargo for extinto no interesse público.  
E) mediante processo administrativo disciplinar em que 

lhe seja assegurada ampla defesa. 
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É permitido à União, aos Estados e aos Municípios: 
  
A) Recusar fé em documentos públicos, dispensada a 

observância dos direitos de cidadania nesse caso. 
B) Estabelecer formas de colaboração com cultos 

religiosos e ou igrejas no interesse público. 
C) Criar procedimentos de distinção para fins de 

estabelecer diferenças entre brasileiros ou preferências 
entre si. 

D) Instituir cultos religiosos ou igrejas com o fim de 
arrecadar recursos para obras sociais e de interesse 
público. 

E) Manter com os representantes de entidades religiosas 
relações de depedência ou aliança sem observar as 
ressalvas da lei. 

 
 
Questão 35 
 
Na forma da Constituição do Estado de Rondônia é 
vedado: 

 
A) que o servidor seja diretor ou integrante de conselho 

de empresa fornecedora do Estado. 
B) que o servidor se candidate a cargo público eletivo na 

esfera federal. 
C) que o servidor participe de contrato que obedeça a 

cláusulas uniformes.  
D) que o servidor não realize qualquer modalidade de 

contrato com o estado. 
E) em caso de violação de qualquer das vedações 

constitucionais estaduais o servidor será aposentado 
com vencimentos proporcionais. 

 
 
Questão 36 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos 
documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 
1948. Nela, são enumerados os direitos que todos os seres 
humanos possuem. Assim, é correto afirmar que, em seu 
preâmbulo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
prevê: 
 
A) que o reconhecimento da dignidade inerente a todos 

os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis não é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo. 

B) que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a 
consciência da Humanidade e que o advento de um 
mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, 
de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor 
e da necessidade não pôde ser proclamado como a 
mais alta aspiração do ser humano comum.  

C) que é essencial que os direitos humanos sejam 
protegidos pelo império da lei, para que o ser humano 
seja compelido, como último recurso, à rebelião 
contra a tirania e a opressão. 

D) que não se prevê ser essencial promover o 
desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações. 

E) que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na 
Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos 
fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano 
e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e 
que decidiram promover o progresso social e 
melhores condições de vida em uma liberdade mais 
ampla. 

 
 
 
Questão 37 
 
A Constituição Federal, em seu título II, capítulo I, prevê 
os Direitos e Garantias Fundamentais e os direitos e 
deveres individuais e coletivos e, assim como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, são 
enumerados os direitos que todos os seres humanos 
possuem, EXCETO: 
 
A) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

ou castigo cruel, desumano ou degradante. 
B) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 

qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm 
direito a igual proteção contra qualquer discriminação 
que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação.  

C) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal.  

D) Todo ser humano tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 
Estado, mas não tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio, e a este regressar.  

E) Conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder.  
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Considerando que os Estados-Membros se 
comprometeram a promover, em cooperação com as 
Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e 
liberdades humanas fundamentais e a observância desses 
direitos e liberdades, e que uma compreensão comum 
desses direitos e liberdades é da mais alta importância 
para o pleno cumprimento desse compromisso, pode-se 
afirmar que: 
 
A) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um 

dos documentos básicos das Nações Unidas e foi 
assinada em 1948. Nela, são enumerados os direitos 
que todos os seres humanos possuem. 

B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
considerada um acordo, pois este termo é usado, 
geralmente, para caracterizar negociações bilaterais de 
natureza política, econômica, comercial, cultural, 
científica e técnica. Acordos podem ser firmados entre 
países ou entre um país e uma organização 
internacional.  

C) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
considerada um tratado já que tratados são atos 
bilaterais ou multilaterais aos quais se deseja atribuir 
especial relevância política. 

D) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma 
convenção, pois essa palavra costuma ser empregada 
para designar atos multilaterais, oriundos de 
conferências internacionais e que abordem assunto de 
interesse geral.  

E) Declaração Universal dos Direitos Humanos é um 
protocolo e se designa a acordos menos formais que 
os tratados. O termo é utilizado, ainda, para designar a 
ata final de uma conferência internacional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 39 
 
A Assembléia Geral proclamou a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de 
que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo 
sempre em mente esta Declaração, se esforcem, através do 
ensino e da educação, por promover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas de caráter nacional e internacional, por 
assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios 
Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios 
sob sua jurisdição. Assim, conforme proclamou a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser 
humano: 
 
A) Tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, com algumas 
restrições.  

B) Poderá fazer distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território a que 
pertença uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo próprio, quer 
sujeito a qualquer outra limitação de soberania.  

C) Tem direito à vida, à liberdade, podendo esta ser 
restringida, e à segurança pessoal a critério da 
administração pública através da polícia militar, civil 
e federal.  

D) Tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido 
como pessoa perante a lei, salvo nos casos previstos 
em lei específica.  

E) Tem direito a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efetivo para os atos que violem 
os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos 
pela constituição ou pela lei.  
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos preconiza 
em seu art. XIII que todo ser humano tem direito à 
liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras 
de cada Estado e que todo ser humano tem o direito de 
deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar. Quanto ao asilo político previsto nesta 
declaração é correto afirmar que: 
 
A) Deverá promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.  

B) Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o 
direito de procurar e de gozar asilo em outros países.  

C) Este direito poderá ser invocado mesmo em caso de 
perseguição legitimamente motivada por crimes de 
direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas.  

D) Rege-se pelo princípio da autodeterminação dos 
povos.  

E) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei  

 
 
 
Questão 41 
 
O artigo 5º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 preceitua que todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Neste 
sentido é correto afirmar que: 
 
A) Homens e mulheres são iguais somente em direitos, 

nos termos desta Constituição. 
B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei 
C) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante, salvo nos casos em que a lei 
permitir. 

D) É livre a manifestação do pensamento, podendo 
ocorrer o anonimato. 

E) É assegurado o direito de resposta, não necessitando 
ser proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem. 

Questão 42 
 
Em relação ao direito de associação a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 prevê que todos 
podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente. Sobre o direito de 
associação é correto afirmar que: 
 
A) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 

inclusive a de caráter paramilitar.  
B) As entidades associativas, sempre têm legitimidade 

para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente. 

C) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado. 

D) As associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, não se exigindo em nenhum caso, o 
trânsito em julgado; 

E) A criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas dependem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funcionamento. 

 
 
 
Questão 43 
 
É reconhecida a instituição do júri pela Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, com a 
organização que lhe der a lei, e são assegurados: 
 
A) A plenitude de defesa; a soberania dos veredictos; 

defesa da paz; 
B) O sigilo das votações; a dignidade da pessoa humana; 

autodeterminação dos povos; 
C) A soberania dos veredictos; defesa da paz; o sigilo das 

votações; 
D) A competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida; a plenitude de defesa; o sigilo das 
votações. 

E) Defesa da paz; a dignidade da pessoa humana; a 
soberania dos veredictos; 
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Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo 
a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 
do patrimônio transferido, deste modo, a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as 
seguintes penas:  
 
A) De caráter perpétuo. 
B) De banimento. 
C) De trabalhos forçados. 
D) Cruéis. 
E) Privação ou restrição da liberdade. 
 
Questão 45 
 
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 
onde o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para 
os maiores de dezoito anos, e, facultativos para os 
analfabetos, os maiores de setenta anos, os maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos. Contudo, são 
condições de elegibilidade, na forma da lei, EXCETO:  
 
A) A nacionalidade brasileira. 
B) O pleno exercício dos direitos políticos. 
C) A filiação partidária. 
D) O domicílio eleitoral na circunscrição. 
E) A idade mínima de trinta anos para Presidente e Vice-

Presidente da República e Senador. 
 
Questão 46 
 
No que concerne à jurisdição da Justiça Ordinária em 
matéria de execução penal, é correto afirmar: 
 
A) É aplicável em relação a todas as instâncias, com 

exceção da Justiça Federal. 
B) É aplicável em relação a todas as instâncias, com 

exceção da Justiça Eleitoral 
C) É aplicável em relação à condenação proferida por 

todas as instâncias. 
D) Somente é aplicável, no caso de condenações 

proferidas pela Justiça Federal, quando se tratar de 
condenação proferida pelo Júri Federal. 

E) Somente é aplicável, no caso das condenações 
proferidas pela Justiça Eleitoral, quando decorrentes 
de abuso de poder econômico em pleitos municipal e 
estadual. 

 
 
 
Questão 47 
 
Com relação à assistência conferida pelo Estado ao preso, 
a mesma inclui no que se refere ao egresso, as seguintes 
áreas de atuação. 
 
A) No que concerne à assistência educacional, o ensino 

médio é obrigatório para todos os presos. 
B) A assistência social tem por finalidade amparar o 

egresso, quando posto em liberdade. 
C) A assistência à saúde do preso e do internado de 

caráter preventivo e curativo, compreenderá 
atendimento médico e farmacêutico, excluída a 
odontológica. 

D) A assistência jurídica é destinada aos presos e aos 
internados, independentemente de recursos 
financeiros, para constituir advogado. 

E) A assistência educacional compreenderá a instrução 
escolar e a formação profissional do preso e do 
internado. 

 
 
 
Questão 48 
 
Com relação ao trabalho do preso é correto afirmar: 
 
A) O mesmo não é remunerado, de forma a indenizar a 

sociedade dos custos com a custódia. 
B) Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e 

só poderá ser executado no interior do 
estabelecimento. 

C) O condenado à pena privativa de liberdade não está 
obrigado ao trabalho. 

D) As tarefas executadas como prestação de serviço à 
comunidade serão remuneradas. 

E) Os presos maiores de 55 (cinqüenta e cinco) anos 
poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. 
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Com relação ao regime disciplinar do preso: 
 
A) A aplicação de penalidade independe de norma 

regulamentadora prévia. 
B) A penalidade constitui ato discricionário, por se 

constituir de conveniência e oportunidade no 
cumprimento da pena. 

C) Não é vedada a sanção coletiva.  
D) É vedado o emprego de cela escura, se outra forma de 

punição puder ser aplicada. 
E) O preso provisório sujeita-se ao regime disciplinar. 
 
 
Questão 50 
 
Compete ao Juízo da Execução Criminal: 
 
A) estabelecer as condições para a concessão de indulto 

natalino. 
B) a soma ou unificação de penas, exceto as de reclusão. 
C) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, 

delegando a fiscalização de sua execução ao Diretor 
do Estabelecimento Penal. 

D) decidir sobre o livramento condicional e suspensão 
condicional da pena. 

E) declarar extinta a punibilidade, no caso de regime 
fechado, punido por reclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 







