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CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO 
DATA: 31/01/2010 – HORÁRIO: 8h30min às 13h30min (horário do Piauí)  

 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 

a) Este caderno com 80 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Verifique se este material está em ordem e se seus dados pessoais conferem 
com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA e deste CADERNO DE QUESTÕES utilizando caneta 
esferográfica com tinta de cor preta ou azul , observando as condições para tal 
(assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à 
informação do seu número de inscrição. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas 
de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

5. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar 
ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser 
substituído. 

6. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão : a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta ; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

7. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu 
enunciado. 

8. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

9. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não 
serão levados em conta.  

10. Quando terminar sua prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao 
Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão 
conter, respectivamente, sua assinatura, assinatura/impressão digital, a serem 
coletadas por este. 

11. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 5h. 
12. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

após decorridas 3 (três) horas  do início da mesma. 
13. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 10). 

 
SEM MEDO DA VERDADE 

 
NO RUMO CERTO 

 
Dossiê Polícia-Futuro 

 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 
 

 

 
Não fosse pela farda, o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel 

Renato de Souza, 46 anos, em nada lembraria um policial. Gestos suaves, vocabulário 
preciso, ele parece um acadêmico. É quase isso. Presença constante em seminários e 
congressos sobre segurança pública, Souza tem um currículo de tipo incomum no Brasil, 
mas que começa a ser usual nas melhores polícias do mundo. À tradicional formação 
como policial, ele incorpora o mestrado em administração pública e a especialização, na 
Academia de Polícia do FBI, na Virgínia, em gestão de crises e ainda curso de 
gerenciamento de empresas. Souza faz parte de uma nova geração com formação de 
qualidade em administração e estudos criminais que está ascendendo na hierarquia da 
segurança pública. Foi o primeiro a ocupar cargo tão alto e um sinal visível de que, 
finalmente, se começa a perceber no país como é importante estabelecer uma integração 
entre os que pensam a segurança nas universidades e os que combatem a violência nas 
ruas. 

Isso é importante porque rompe com a ideia paralisante de que para combater a 
violência é preciso antes mudar o mundo. Durante muito tempo vigorou esse conceito 
nefasto de que seria impossível combater a violência e a criminalidade sem atacar primeiro 
as mazelas sociais. Havia por trás disso a visão distorcida de que bandidos são vítimas da 
sociedade – um anacronismo que, felizmente, começa a ser sepultado. Nas palavra do 
Prêmio Nobel de Economia de 1992, o economista Gary Becker, da Universidade de 
Chicago: “É um mito criado por intelectuais a ideia de que é impossível combater o crime 
porque ele é fortemente relacionado com a pobreza e só pode ser reduzido com drásticas 
reformas sociais”. 

Um dos fundadores dos estudos do comportamento humano por meio das fórmulas 
econômicas, Becker mostrou com clareza que o número de crimes baixa quando sobe o 
número de criminosos presos. É obvio. Mas o óbvio ficou décadas escondido sob a 
argumentação de que é necessário melhorar primeiro as condições de vida das regiões 
onde se encontra a maioria dos criminosos violentos para depois esperar baixar os índices 
de banditismo. Diz ele: “Não é preciso esperar uma geração para que mudanças na 
educação e na moralidade tenham efeito na atenuação do crime”. 

(...) 
 
(Por Ronaldo França. Revista Veja. Edição 2141 – ano 42 – nº 48 – de 2 de dezembro de  2009 – p. 162) 
 

 

 
01.  Pela leitura do TEXTO I, infere-se, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  em relação aos policiais, a sociedade cultiva uma imagem de pessoas grosseiras, sem educação, rudes;  
 b)  a imagem grosseira que se cultivava em relação aos policiais hoje já foi completamente substituída por 

uma imagem de pessoa delicada e bem educada;  
 c)  os policiais devem ser identificados somente pela farda que usam; 
 d)  os policiais têm vocabulário muito pobre; 
 e)  um policial não precisa estudar para ser educado e para combater a violência de forma mais eficiente. 
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02.  Conforme as ideias apresentadas no TEXTO I: 
 
 a)  a violência ocorre com mais intensidade e com mais freqüência nas áreas em que a pobreza é mais 

acentuada, nos grandes centros urbanos; 
 b)  atacando-se as “mazelas sociais”, inevitavelmente a violência estará sendo atacada; 
 c)  é um equívoco lamentável considerar-se que há uma relação entre pobreza e violência como sendo uma 

relação de causa e conseqüência; 
 d)  a sociedade como um todo é responsável pelo surgimento da violência e dos bandidos porque não 

assiste os mais pobres nas suas necessidades mais básicas; 
 e)  as “reformas sociais”, por si só, são suficientes para que ocorra um decréscimo no índice de violência 

nas grandes cidades. 
  
03.  De acordo com o texto é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  a ascensão na hierarquia da segurança pública sempre foi vinculada a uma formação universitária 

bastante sólida; 
 b) as universidades devem elaborar as estratégias de ação relativas ao combate à violência e à polícia 

cabe a tarefa de executar os planos, sem questionamentos;  
 c)  a violência se combate nas ruas e não obedecendo às estratégias traçadas pelas  universidades; 
 d)  o êxito de qualquer operação de combate à violência das ruas está vinculado à obediência a uma 

hierarquia existente dentro dos quartéis;  
 e)  o êxito do projeto de combate à violência e à criminalidade depende da sintonia que deve existir entre 

aqueles que planejam e os que executam semelhante tarefa.  
 
 
 Observe o trecho abaixo para responder à questão 04. 
 
 “Isso é importante porque rompe com a ideia paralisante  de que para combater a violência é preciso antes 

mudar o mundo.” (l. 14-15) 
 
04.  Considerando-se as ideias do TEXTO I é CORRETO afirmar que a expressão destacada: 
 
 a)  demonstra a neutralidade do autor quanto à ideia de que em todo ambiente pobre há violência; 
 b)  conduz à compreensão de que se a “ideia” não fosse “paralisante” não haveria violência nas grandes 

cidades brasileiras; 
 c)  ressalta a situação de enfraquecimento das iniciativas advindas da segurança pública no combate à 

violência nas periferias das grandes cidades brasileiras; 
 d)  sinaliza para uma avaliação negativa do autor quanto à vinculação que se tem estabelecido entre 

violência e pobreza;  
 e)  aponta para um posicionamento favorável do autor de que primeiro se deve enfrentar as mazelas sociais, 

para depois combater a violência. 
 
05.  Assinale a alternativa em que a palavra dada pode substituir a palavra apresentada no texto sem que o 

sentido expresso no TEXTO I seja alterado.  
 
 a)  “ascendendo” (l. 09) / decrescendo;  
 b)  “nefasto” (l. 16) /sinistro; 
 c)  “mazelas” (l. 17) / maldades; 
 d)  “anacronismo” (l. 18) / mau uso; 
 e)  “drásticas” (l . 21) / rudes.  
 
06.  Das alternativas abaixo, apenas uma contém um segmento do texto cujo trecho destacado foi empregado 

em sentido conotativo. Assinale-a.  
 
 a)  “... Souza tem um currículo  de tipo  incomum  no Brasil, ... “ (l. 04). 
 b) “À tradicional formação como policial, ele incorpora o mestrado em administração pública  ...“ (l. 05-06). 
 c)  “... um anacronismo  que, felizmente, começa a ser sepultado .” (l. 18). 
 d)  “... só pode ser reduzido com drásticas reformas sociais  ...” (l. 21-22). 
 e)  “...o número de crimes baixa quando sobe o número de criminosos presos .” (l. 24-25). 
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07.  Considerando-se as estruturas linguísticas a partir das quais se encontram organizadas as informações do 
TEXTO I, especialmente no que se refere aos aspectos morfológicos, é CORRETO afirmar que: 

 
 a)  em: “...entre os  que pensam a segurança nas universidades e os  que combatem a violência...” (l. 12), as 

palavras destacadas desempenham a mesma função textual que desempenharia a palavra “aqueles”, 
neste contexto; 

 b)  em: “incomum” (l. 04) e em: “incorpora” (l. 06), os segmentos destacados conferem à palavra à qual se 
agregam uma idéia de negação; 

 c)  a correção gramatical normativa e a compreensão das ideias veiculadas no texto seriam mantidas se o 
trecho “... a especialização, na Academia de Polícia do FBI, na Virgínia, em gestão de crises e ainda 
curso de gerenciamento de empresas.” (l. 06-08) fosse reescrito da seguinte forma “... a especialização, 
na Academia de Polícia do FBI, na Virgínia, em gestões de crises  e ainda cursos de gerenciamentos 
de empresas .”; 

 d)  em: “Souza faz parte de uma nova  geração ...” (l. 08) e em: “...que está ascendendo na hierarquia da 
segurança  pública.” (l. 09-10), as palavras destacadas exercem a mesma função morfológica neste 
contexto; 

 e)  dadas a sua função morfológica e a sua importância, a palavra “finalmente ” (l. 11) poderia ser retirada 
do texto sem que houvesse qualquer alteração de sentido e nem mesmo de sinalização do 
posicionamento do autor em relação à discussão.  

 

08.  Do ponto de vista das ideias do TEXTO I e da forma como, linguisticamente, elas são apresentadas, é 
CORRETO afirmar que: 

 
 a)  em: “Não fosse pela farda, o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Renato de Souza, 

46 anos, em nada lembraria  um policial.”, substituindo-se a forma verbal destacada pela forma 
“lembrou ” o sentido e a correção gramatical continuam inalterados; 

 b)  quanto à função morfológica que desempenham no texto, são equivalentes as palavras destacadas em: 
“... ele parece um acadêmico .” (l. 03) e “... começa a ser usual nas melhores polícias do mundo .” 
(l. 05); 

 c)  em: “...para combater a violência é preciso antes  mudar o mundo.” (l. 14-15), a palavra destacada 
sugere a exclusão de uma das ações mencionadas;   

 d)  em: “É um mito criado por intelectuais a ideia de que é impossível combater o crime porque ele  é 
fortemente relacionado com a pobreza...” (l. 20-21), o pronome em destaque retoma a palavra “mito”; 

 e)  em: “Mas o óbvio ficou décadas  escondido ...” (l. 25), subentende-se entre “ficou” e  “décadas” o 
segmento “durante muitas”. 

 

09.  Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA, observando as relações sintáticas 
estabelecidas entre os termos em destaque.  

 

 a)  Nos trechos “Souza faz parte de uma nova geração ...” (l. 08) e “Foi  o primeiro a ocupar cargo tão alto 
...” (l. 10), os termos em destaque têm em comum o  sujeito gramatical.  

 b)  No trecho: “... os que pensam a segurança  nas universidades e os que combatem a violência  nas 
ruas.” (l. 12-13), a relação sintática estabelecida entre “a segurança” e “pensam” é a mesma que se 
verifica entre “a violência” e “combatem”. 

 c)  Observa-se na sequência: “...bandidos são vítimas da sociedade ...” (l. 17-18),  o emprego da preposição 
“de” como exigência de “vítimas” e o artigo “a” como exigência do substantivo  “sociedade”.  

 d)  Em: “Havia por trás disso a visão distorcida  ...” (l. 17), se substituirmos a sequência em destaque por 
“as visões distorcidas ” a forma verbal “Havia” tomará a sua forma de plural “Haviam”, para que a 
correção gramatical se mantenha. 

 e)  Em: “mazelas sociais ” (l. 17) e “reformas sociais ” a palavra “sociais” estabelece, em cada ocorrência, 
com  seu respectivo antecedente, a mesma relação sintática.  

   

10.  Assinale a alternativa em que a oração destacada estabelece com a oração que a antecede ou que a 
sucede uma relação de condição. 

 

 a)  “Souza tem um currículo de tipo incomum no Brasil, mas que começa a ser usual nas melhores 
polícias do mundo. ” (l. 04-05). 

 b)  “Não fosse pela farda , o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Renato de Souza, 46 
anos, em nada lembraria um policial.” (l. 01-02). 

 c)  “... é impossível combater o crime porque ele é fortemente relacionado com a pobreza  ...” (l. 20-21). 
 d)  “... é necessário melhorar primeiro as condições de vida das regiões onde se encontra a maioria dos 

criminosos violentos para depois esperar baixar os índices de banditismo .” (l. 26-28). 
 e)  ““Não é preciso esperar uma geração para que mudanças na educação e na moralidade tenham 

efeito na atenuação do crime ”.” (l. 28-29). 
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11. Associe os itens da coluna da direita com os itens da coluna esquerda e, em seguida, marque a alternativa 

com a sequência CORRETA de associações. 
 

1 Uma figura que representa um programa, uma unidade de disco, um 
arquivo, uma pasta ou outro item. 

(     )  Windows 
         Explorer 
 

2 Ferramenta do Windows utilizada para se visualizar pastas e 
arquivos. 

(     )  MS-Outlook 
          Express  
 

3 Centro das configurações do Windows, onde pode ser acessado 
cada um dos dispositivos componentes do computador, 
harmonizando o software ao hardware. 
 

(     )  Painel de 
          Controle 

4 Ferramenta que permite o envio e recebimento de e-mails. (     )  ícone 
 

a) 2,4,3,1 

b) 4,2,3,1 

c) 2,4,1,3 

d) 4,3,1,2 

e) 1,2,3,4 

 

12. Os ícones abaixo servem, no MS-Outlook Express, RESPECTIVAMENTE, para: 

 

 

 
  

a) Enviar um e-mail e exibir o catálogo de endereços.  
b) Criar um e-mail e localizar uma mensagem. 
c) Criar um e-mail e exibir o catálogo de endereços.  
d) Exibir uma mensagem e exibir o catálogo de endereços. 
e) Exibir o catálogo de endereços e exibir uma mensagem. 

 
13. O comando que tem, originalmente, a função de desfazer a última ação no MS-Word é: 

 

a) SHIFT + D.  

b) SHIFT + Z. 

c) CTRL + V.  

d) CTRL + Z. 

e) CTRL + D. 

 

14. Um usuário digitou um texto e, ao final da digitação, posicionou o cursor do mouse no início do texto. 
Desejando verificar a ortografia e gramática, ele deve pressionar a tecla: 

 

a) F4.  

b) F5. 

c) F6.  

d) F7. 

e) F8. 
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15. Considere o cursor posicionado no início do primeiro parágrafo escrito de um documento Word. A 
formatação de texto produzida ao serem pressionadas, simultaneamente, as teclas “Shift”, “Ctrl” e “End”, e 
em seguida, com o texto selecionado, as teclas “Ctrl” e “N”, também pressionadas simultaneamente, é:  

 

a) Texto em negrito aplicado a todo o documento.  
b) Texto em negrito para a primeira palavra do documento. 
c) Texto em estilo normal aplicado ao primeiro parágrafo.  
d) Texto em negrito aplicado a todas as palavras do primeiro parágrafo. 
e) Texto em negrito aplicado a todas as palavras da linha. 

 
16. Para acessar arquivos compartilhados no Windows, deve-se inicialmente: 

a) Reiniciar o Windows.  
b) Abrir as Conexões de  Rede no Painel de Controle. 
c) Abrir o Windows Explorer e selecionar Ferramentas/Mapear unidade de rede.  
d) Abrir o Gerenciador de Impressões. 
e) No menu Exibir, selecionar a opção Pesquisar. 

 

17. Para responder esta questão, considere a planilha abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Qual o resultado da fórmula =CONT.SE(C2:C5;"FINALIZADA")  no MS-Excel? 
 
a) 3 

b) 2 

c) 1.  

d) 0. 

e) #VALOR!. 

 

18. Para responder esta questão, considere a planilha da questão anterior. Nessa planilha, é possível destacar 
em negrito todos os valores da coluna Valor  maiores que R$ 250.000,00 – tanto os presentes como os 
valores que eventualmente sejam inseridos. Para isso, que recurso do MS-Excel deve ser utilizado? 

 

a) AutoFiltro. 
b) Formatação condicional. 
c) AutoFormatação. 
d) Filtro avançado.  
e) AutoCorreçao. 

 

19. Na planilha eletrônica MS-Excel, os seguintes símbolos são utilizados nas fórmulas de cálculo, EXCETO: 
 

a) ^  (potenciação). 

b) * (multiplicação). 

c) $ (referência absoluta). 

d) % (percentual).  

e) @ (início de fórmula). 
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20. No MS-Excel, considere as seguintes células preenchidas: A2 = 20, A3=10, B2=15, B3 = 40. Considere a 
fórmula =A2+$A$3  que foi escrita na célula A4. Agora, copie o conteúdo da célula A4 e cole-o na célula B4. 
O conteúdo que aparecerá na célula B4 será: 

 

a) 25 
b) 35. 
c) 45. 
d) 15.  
e) 30. 

 
 QUESTÕES DE ATUALIDADES 

 
21. Entrou em vigor, em 1º de dezembro de 2009, o Tratado de Lisboa, que estabelece uma série de reformas 

institucionais destinadas a tornar mais democrático, na União Européia, o processo de tomada de decisões 
do bloco e a fortalecer seu papel no cenário global.  O novo documento cria a figura de um presidente 
estável da União, eleito por um período de dois anos e meio, renovável uma vez, além do novo cargo de 
Alto Representante da União, para Relações Exteriores e a Política de Segurança. Destaque-se ainda que o 
novo tratado fortalece o papel do Parlamento Europeu,  bem como visa a promover o reconhecimento da 
iniciativa popular, pois prevê que 1 milhão de cidadãos podem pedir à Comissão Européia  uma medida 
legislativa. 

 As origens históricas da União Européia remontam ao contexto do pós Segunda Guerra Mundial, quando foi 
assinado o Tratado de Roma, em 1957, que instituiu a Comunidade Econômica Européia, com apenas seis 
países integrantes.  Decorrido mais de meio século, ampliou-se o número de integrantes, bem como os 
próprios objetivos da integração, que ultrapassaram os limites da economia. 

 
 Considerando o atual estágio de integração da União Européia, assinale a alternativa CORRETA: 
 
 a) O atual estágio da União Européia, que possibilitou a assinatura do Tratado de Lisboa, demonstra o 

sucesso da integração econômica naquele continente, caracterizado pela eliminação das disparidades 
econômico-sociais entre seus países-membros. 

 b) Com a assinatura do Tratado de Lisboa, as fronteiras políticas entre os países-membros desaparecerão 
e esse bloco terá o status de um único Estado-Nação. 

 c) Com o atual acordo, Estados componentes abrem mão de sua soberania em termos militares e, por isso, 
passam a cumprir, exclusivamente, decisões coletivas tomadas no âmbito da política externa do bloco. 

 d) O contexto atual vivenciado pela União Européia, caracterizado pela euforia do crescimento econômico e 
pela larga integração política e militar, demonstra que antigas questões nacionalistas foram 
definitivamente superadas. 

 e) O Tratado de Lisboa reflete o avançado estágio de integração da União Européia, o que exigiu a criação 
de instrumentos que possibilitem fortalecer a democracia no bloco, aperfeiçoar as condições de livre 
comércio entre os países membros, além de proporcionar um ambiente de paz e equilíbrio na Europa. 

 
22. A atual crise financeira que assola a economia mundial atingiu seu auge no ano de 2009, sendo 

caracterizada pela falência de grandes companhias financeiras, o que comprometeu todos os setores da 
atividade econômica em escala global. 

 
 Em relação à atual crise do sistema capitalista mundial, podemos afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a) Teve origem no excedente de produção industrial e na perda de capacidade de consumo dos 

trabalhadores, o que levou grandes empresas, principalmente do setor automobilístico a acumularem 
grandes prejuízos e a necessitarem da ajuda dos governos, como ocorreu no Brasil, com a redução do 
imposto sobre produtos industrializados. 

 b) Relaciona-se diretamente com os altos custos financeiros do envolvimento dos Estados Unidos em 
conflitos militares no Oriente Médio e na América Latina, o que determinou uma paralisia de 
investimentos em setores essenciais da economia norte-americana e, por conseqüência, o alastramento 
para o mercado financeiro mundial. 

 c) Originou-se no Japão em função da formação de uma grande poupança interna e da inesperada retração 
de consumo, o que provocou falência em série de grandes empresas e bancos. 

 d) A atual crise financeira mundial teve origem na forte especulação e inadimplência em massa no mercado 
imobiliário norte-americano, o que levou à falência grandes companhias hipotecárias e bancos, 
alastrando-se por outros setores da economia dos Estados Unidos e de outros países. 

 e) Teve como ponto de partida os chamados países emergentes, incapazes de honrar com o pagamento 
dos juros de suas dívidas externas. 
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23. “Tropas dos EUA no Afeganistão receberão reforços nesta semana. 
 Os primeiros soldados dos 30 mil que o presidente americano, Barack Obama, decidiu enviar como reforço, 

para a guerra no Afeganistão, chegarão nesta semana ao país, anunciou, nesta segunda-feira, o chefe do 
Estado Maior Conjunto dos Estados Unidos. ‘Os fuzileiros de Camp Lejeune chegarão esta semana’, 
declarou à imprensa o almirante Michael Mullen, oficial de maior patente das Forças Armadas americanas, 
que está em Cabul.” 

 (Disponível em http://www1.folha.uol.com.br, em 14/12/2009. Acesso em: 08 jan. 2010.)  
 
 Sobre a ocupação militar norte-americana no Afeganistão, que já se aproxima de uma década, analise os 

itens abaixo: 
   I.  O envolvimento militar dos Estados Unidos no Afeganistão teve início após os ataques às torres do 

"World Trade Center" e ao Pentágono, em 2001, sendo a responsabilidade atribuída, pelo governo dos 
Estados Unidos, a uma organização terrorista comandada por Osama Bin Laden, supostamente 
refugiado no Afeganistão. 

  II.  Inicialmente, para viabilizar os ataques ao Afeganistão, os Estados Unidos precisaram do apoio de 
aliados estratégicos no Oriente Médio, tais como o Paquistão e o Irã. 

 III.  Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a defender uma 
acirrada luta contra os países islâmicos, conhecida como “a cruzada contra o terror”. 

 
 A respeito das afirmações constantes dos itens I a III, marque a alternativa CORRETA. 
 
 a) Apenas a afirmação constante do item I está correta. 
 b) Apenas a afirmação constante do item II está correta. 
 c) Apenas a afirmação constante do item III está correta. 
 d) Apenas as afirmações constantes dos itens I e III estão corretas. 
 e) As afirmações constantes dos itens I, II e III estão corretas. 
 
24. Os cartogramas a seguir representam uma parte do continente europeu que sofreu um intenso processo de 

fragmentação territorial no contexto pós Guerra Fria, alterando bastante as  fronteiras políticas dessa região. 
 Sobre as alterações no mapa político europeu, analise os itens a seguir: 
 

 
      Figura adaptada do ENEM 2006. 
 
   I.  A Ucrânia, ex-integrante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após violento conflito étnico, 

declarou-se independente e aderiu imediatamente à União Européia. 
  II.  A área 1, constante no mapa referente ao contexto da Guerra Fria, representa a antiga 

Tchecoslováquia, que foi oficialmente dividida em Janeiro de 1993, através de um processo pacífico 
conhecido como “Revolução de Veludo”. 

 III.  No contexto da Guerra Fria, a área 2 representa a ex-Iugoslávia, que sofreu uma intensa fragmentação 
territorial caracterizada por violentos conflitos étnico-religiosos. 

 IV.  A área 3 do mapa do contexto pós Guerra Fria representa a Albânia, ex-integrante da antiga Iugoslávia, 
palco de sangrento conflito entre cristãos ortodoxos, católicos e muçulmanos. 

 V.  Recentemente, a área 4 do mapa pós Guerra Fria sofreu novas alterações fronteiriças: Em 2006 Sérvia 
e Montenegro oficializaram a divisão do país, e em 2008 o Parlamento do Kosovo aprovou a resolução 
que determina sua independência em relação à Sérvia. 

 






Concurso Público Secretaria de Justiça – Agente Penitenciário / 2009  
 10 

 A respeito das afirmações constantes dos itens I a V, marque a alternativa CORRETA. 
 

a) Apenas as afirmações constantes dos itens I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmações constantes dos itens II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmações constantes dos itens II, III e V estão corretas. 
d) Apenas as afirmações constantes dos itens I, II e V estão corretas 
e) As afirmações constantes dos itens I, II, III, IV e V estão corretas. 
 

25. Desde 2007 as relações entre os Estados Unidos e a Rússia  vêm sofrendo uma progressiva deterioração, 
chegando ao nível do ex-presidente russo Vladimir Putin criticar duramente o governo norte-americano, 
acusando-o de tentar desestabilizar  o mundo com sua visão "unipolar". 

 O recente clima de tensão entre Estados Unidos e Rússia pode ser atribuído, CORRETAMENTE: 
 
 a) ao projeto do governo de George W. Bush de instalar um escudo anti-mísseis no Leste Europeu; 
 b) à interferência militar norte-americana na questão da Ossétia do Norte; 
 c) à declaração russa de apoio ao programa nuclear do Irã; 
 d) ao apoio declarado pelos Estados Unidos à independência da Chechênia; 
 e) ao possível ataque militar norte-americano à Coréia do Norte. 
 
26. “A Organização das Nações Unidas (ONU) nasceu oficialmente em 24 de outubro de 1945, data de 

promulgação da Carta das Nações Unidas, que é uma espécie de Constituição da entidade, assinada na 
época por 51 países, entre eles o Brasil. Criada logo após a 2ª Guerra Mundial, o foco da atuação da ONU 
é a manutenção da paz e do desenvolvimento em todos os países do mundo.”  

(Disponível em http://www.onu-brasil.org.br. Acesso em: 08 de jan. 2010.)  
 

 Com mais de seis décadas de existência, a Organização das Nações Unidas tem atuado em diversos 
países, evitando conflitos, promovendo acordos de paz e enviando tropas para promover a pacificação em 
conflitos armados. No entanto, diversos fatos recentes têm levantado questionamentos acerca da eficácia 
da ONU no cumprimento do seu objetivo de promoção da paz mundial. Nesse sentido, assinale a alternativa 
que reflete, CORRETAMENTE, o questionamento em relação à eficácia da ONU no contexto mundial atual. 

 
 a) O insucesso da missão de paz no Haiti, comandado por tropas brasileiras desde 2004. 
 b) A invasão ao Iraque em 2003 pela coalizão anglo-americana, mesmo sem a aprovação do Conselho de 

Segurança. 
 c) O fracasso da missão de paz no Timor Leste, onde a ONU não conseguiu concretizar a autonomia do 

país, referendada em plebiscito. 
 d) O direito de veto no Conselho de Segurança atribuído aos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Rússia e 

Espanha tem paralisado a atuação da ONU, já que não pode intervir, por exemplo, na questão 
separatista basca, fortemente reprimida na Espanha. 

 e) A sua condição de mera expectadora no conflito do Kosovo, em 1999, onde apesar dos massacres 
promovidos pelas tropas sérvias contra os albaneses, a ONU manteve-se alheia ao conflito. 

 
27. O atual estágio alcançado pelo sistema capitalista, sob a égide da  globalização da economia  definiu uma 

nova organização do espaço geográfico mundial, com reflexos em todas as regiões do planeta, 
perpassando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

 Em relação ao contexto econômico atual, podemos afirmar, CORRETAMENTE, que a globalização: 
 
 a) Possibilitou uma maior dispersão da atividade econômica nos espaços geográficos mundiais, através 

das empresas transnacionais, o que possibilitou uma significativa redução das disparidades econômicas 
em escala mundial. 

 b) Contribuiu para o aumento considerável de fluxos de capitais e mercadorias, possibilitando uma 
homogeneização da capacidade de consumo de todos os países. 

 c) Beneficiou principalmente os países considerados como subdesenvolvidos, já que a entrada das 
empresas multinacionais possibilitou o desenvolvimento de tecnologias nacionais, bem como ampliou a 
participação dos mesmos no mercado mundial. 

 d) Eliminou efetivamente as barreiras comerciais entre os países, tornando o comércio mundial mais justo e 
competitivo. 

 e) Acelerou o processo produtivo mundial através do avanço na informatização, automatização e na 
robotização das atividades produtivas, entretanto, por ser um processo seletivo, ampliou as disparidades 
entre países e entre segmentos sociais. 
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28.  “Chuva faz dezenas de pessoas deixarem casas em Angra (RJ); 52 morreram. 
 Com medo de novos deslizamentos de terra, dezenas de pessoas deixaram suas casas na manhã desta 

quarta-feira, a pedido da Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis (RJ), após uma chuva fraca atingir a 
cidade.”  

(Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano. Acesso em: 06 jan. 2010.) 
 
 A tragédia ocorrida em Angra dos Reis (RJ) põe mais uma vez em evidência um problema socioambiental 

bastante comum em cidades brasileiras, que são os deslizamentos de terra. A respeito dessa questão 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
 a) Tais deslizamentos são consequência, exclusivamente, dos níveis de pluviosidade muito acima da média 

histórica, o que desencadeou um escoamento de águas superficiais com grande intensidade. 
 b) Os deslizamentos de terra em Angra dos Reis e em várias cidades brasileiras são decorrentes, 

principalmente, de um processo de ocupação desordenada de áreas de encosta, onde a retirada de 
cobertura vegetal, associada à declividade do relevo e as chuvas, potencializam o escoamento 
superficial, tendo por consequência o grande arraste de terra. 

 c) Os deslizamentos de terra em Angra dos Reis são decorrentes de um processo de ocupação 
desordenada de diversas áreas, em que a retirada da cobertura vegetal provoca um grande aumento da 
infiltração de água no solo, culminando com os deslizamentos de massa. 

 d) Os recentes deslizamentos de terra ocorridos em Angra dos Reis, diferentemente dos demais que 
ocorrem no Brasil, têm origem de natureza tectônica, tendo em vista que a área em que ocorreram os 
deslizamentos localiza-se em uma falha geológica. 

 e) Apesar de haver uma ocupação urbana desordenada em Angra dos Reis, os recentes deslizamentos de 
terra não poderiam ter sido evitados, tendo em vista que em função do fenômeno El Niño, o volume de 
chuvas registrado foi o maior da história do Rio de Janeiro. 

 
29.  “A 15ª Conferência sobre Mudança Climática (COP-15), em Copenhague, Dinamarca, realizada para buscar 

um acordo que substituísse o Protocolo de Kyoto, termina sem acordo legalmente vinculante, frustrando a 
expectativa de metas imediatas e coercitivas sobre o tema.”  

 (Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciência. Acesso  em: 18 dez. 2009.) 
 
 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta o aumento na emissão de gases de 

estufa como um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Esperava-se que a Conferência 
Sobre Mudança Climática realizada recentemente em Copenhague pudesse produzir um compromisso dos 
diferentes países, no sentido de promover a redução nas emissões dos gases causadores do efeito-estufa, 
o que não ocorreu.  O fracasso das negociações em Copenhague pode ser atribuído, CORRETAMENTE: 

 
 a) à postura inflexível dos considerados países em desenvolvimento, que não abrem mão da utilização dos 

seus recursos naturais para promover o crescimento econômico a qualquer custo; 
 b) às limitações tecnológicas dos países desenvolvidos, por não conseguirem promover o aproveitamento 

de fontes de energia alternativas ao petróleo e ao carvão mineral; 
 c) à postura dos países desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos, que possuem um modelo de 

desenvolvimento econômico que tem se mostrado ambientalmente insustentável, mas não assumem 
compromissos no sentido de reduzir as emissões dos gases causadores do aquecimento global; 

 d) aos países pobres, que não conseguem promover a redução das taxas de natalidade, o que provoca 
uma maior pressão sobre os recursos naturais do planeta; 

 e) à incapacidade dos países subdesenvolvidos de promover um desenvolvimento tecnológico que reduza 
as emissões de gases poluentes, a exemplo do que já ocorre nos países desenvolvidos, o que justifica a 
participação extremamente baixa destes últimos na emissão de gases poluentes. 
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30.  A partir da segunda metade do século XX o Brasil passou por grandes transformações do ponto de vista de 
sua economia, o que alterou significativamente a sua participação no comércio mundial.  No que diz 
respeito às relações econômicas do Brasil com o mundo podemos afirmar, CORRETAMENTE, que: 

 
 a) Houve um aumento na exportação de produtos industrializados, entretanto, em função da sua tradição 

agroexportadora, o valor das exportações dos produtos primários ainda supera o valor dos produtos 
manufaturados. 

 b) Os Estados Unidos e os países da União Européia tornaram-se, nas últimas décadas, os principais 
mercados de destino dos produtos brasileiros. Isso se deve às facilidades oferecidas por esses países 
ao Brasil, sem imposição de barreiras protecionistas. 

 c) O grande dinamismo econômico da China nas últimas décadas promoveu uma ampliação das trocas 
comerciais com o Brasil, o que tornou o país oriental o maior importador de produtos industrializados do 
Brasil.  

 d) A criação do MERCOSUL dinamizou o comércio entre os seus países-membros, principalmente entre o 
Brasil e a Argentina, países com economias mais industrializadas e diversificadas, o que permitiu que 
muitos setores da produção de ambos os países se complementassem. 

 e) Para uma maior competitividade brasileira no comércio mundial, na atualidade, faz-se necessária uma 
valorização da moeda brasileira, tornando-a paritária ao dólar americano, o que tornará os produtos 
brasileiros mais baratos no mercado mundial. 

 
 

QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
31.  Sobre ato administrativo, assinale a alternativa CORRETA. 
 
 a) São condições de validade do ato administrativo: competência, finalidade, forma, objeto e finalidade. 
 b) São elementos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade, auto-executoriedade e 

tipicidade. 
 c) Motivo é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram.  
 d) O judiciário não poderá invalidar um ato quando a autoridade ultrapassar o espaço livre deixado pela lei. 
 e)  Ato composto é o que resulta da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, seja ele singular ou 

composto, cuja vontade se funde para formar um ato único. 

 
32.  Sobre poder de polícia, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
 a) O poder de polícia do Estado pode incidir em duas áreas de atuação estatal: administrativa e na 

judiciária. 
 b) O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular. 
 c) A autoridade que se afastar da finalidade pública incidirá em desvio de poder. 
 d)  São atributos do poder de polícia: discricionariedade, coercibilidade, auto-executoriedade e boa-fé. 
 e) O exemplo mais comum do ato de polícia vinculado é o da licença. 
 
33.  São princípios constitutivos da Administração Pública, EXCETO: 
 
 a) especialidade; 
 b) autotutela; 
 c) territorialidade; 
 d) razoabilidade; 
 e) proporcionalidade.  
 
34.  Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
 a) São quatro as categorias de agentes públicos: agentes políticos, servidores públicos, militares e 

particulares em colaboração com o Poder Público 
 b) A Constituição Federal exige concurso público para investidura em cargo, emprego ou função pública. 
 c) Os servidores temporários exercem função sem estarem vinculados a cargo ou emprego público. 
 d) Os servidores estatutários sujeitam-se ao regime estatutário e são ocupantes de cargos públicos.  
 e) A forma de investidura dos agentes políticos, no Brasil, dá-se por eleição e por nomeação, nos casos 

indicados em lei. 
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35.  Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
 a) O servidor público sujeita-se à responsabilidade civil, penal e administrativa decorrente do exercício do 

cargo, emprego ou função pública. 
 b) A responsabilidade civil é de ordem patrimonial e decorre do artigo 186 do Código Civil. 
 c) Para configurar-se o ilícito civil, exige-se: ação ou omissão antijurídica, culpa ou dolo, relação de 

causalidade e ocorrência de um dano material ou moral. 
 d) Quando se trata de dano causado a terceiros, o Estado responde objetivamente, independentemente de 

culpa ou dolo, sem direito de regresso contra o servidor que causou o dano. 
 e)  Não há, com relação ao ilícito administrativo, a mesma tipicidade que caracteriza o ilícito penal.  

 
36.  Pode-se dizer que da organização administrativa decorrem para a Administração Pública diversos poderes, 

EXCETO: 
 
 a) o de editar atos normativos; 
 b) o de dar ordens aos subordinados; 
 c) o de aplicar sanções em caso de infrações disciplinares; 
 d) o de avocar atribuições, desde que estas não sejam da competência exclusiva do órgão subordinado; 
 e) o de delegar atribuições que lhe sejam privativas. 
 
37.  São princípios dos serviços públicos, EXCETO: 
 
 a) continuidade do serviço público; 
 b) especialidade; 
 c) mutabilidade do regime jurídico; 
 d) igualdade dos usuários; 
 e) cortesia na sua prestação. 
 
38.  Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
 a) Autorização de uso é o ato administrativo unilateral e discricionário pelo qual o Poder Público delega ao 

particular a exploração de serviço público, a título precário.  
 b) Na concessão o poder concedente só transfere ao concessionário a execução do serviço, continuando o 

titular do mesmo. 
 c) Enquanto a concessão decorre de um acordo de vontades, a permissão é ato unilateral. 
 d) A autorização de serviço público não depende de licitação. 
 e) A permissão é definida como contrato de adesão, precário e revogável unilateralmente pelo poder 

concedente. 
 
39.  Sobre controle da administração, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
 a) São dois os tipos de controle que o Poder Legislativo exerce sobre a Administração Pública: o político e 

o financeiro. 
 b) Não há invasão de mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a 

elaboração do ato. 
 c) O controle político abrange somente aspectos de legalidade.  
 d) O poder de autotutela permite à Administração Pública rever os próprios atos ilegais, inoportunos ou 

inconvenientes. 
 e) Recurso hierárquico é o pedido de reexame do ato dirigido à autoridade superior que proferiu o ato. 
 
40.  Sobre responsabilidade civil do Estado assinale a alternativa CORRETA. 
 
 a) São apontadas como causas excludentes da responsabilidade: a força maior, a culpa da vítima e a culpa 

de terceiros. 
 b) A culpa concorrente da vítima não é apontada como causa atenuante. 
 c) Caso fortuito é acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes. 
 d) Força maior ocorre nos casos em que o dano seja decorrente de ato humano ou de falha da 

Administração. 
 e) A Constituição Federal faz referência somente à responsabilidade objetiva do Estado. 
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QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
41.  Nos termos da Constituição de 1988, é INCORRETO afirmar, no que se refere aos crimes e às penas: 
 
 a) a pena de morte é admissível, no caso de guerra declarada; 
 b) a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível; 
 c) a pena não poderá passar da pessoa do condenado; a obrigação de reparar o dano pode ser estendida 

aos sucessores e contra eles executada, até o limite do valor do patrimônio transferido; 
 d) a lei adotará as penas de perda de bens, privação da liberdade e de trabalhos forçados; 
 e) a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o 

sexo do apenado. 
 
42.  No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição de 1988, é INCORRETO 

afirmar: 
 

 a) a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador, 
salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial, a 
qualquer hora; 

 b) a instituição do júri é reconhecida, com competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 
 c) a ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento 

de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
 d) a prisão civil por dívida é admissível somente nos casos do devedor de pensão alimentícia e do 

depositário infiel; 
 e) o mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais. 
 
43.  De acordo com a Constituição de 1988, é INCORRETO afirmar no que se refere aos direitos dos presos: 
 

 a) o preso tem direito ao respeito a sua integridade física e moral; 
 b) o preso será informado de seus direito, entre os quais o de permanecer calado; 
 c) durante o período de amamentação, às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos; 
 d) o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial; 
 e) no caso de prisão ilegal, será concedido mandado de segurança ao preso. 
 
44.  No que se refere à nacionalidade, é INCORRETO afirmar: 
 

 a) os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil 
são considerados brasileiros natos; 

 b)  são natos os nascidos no Brasil, de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu 
país; 

       c)  os originários de países de língua portuguesa serão considerados brasileiros natos, desde que, na forma 
da lei, adquiram a nacionalidade brasileira e haja reciprocidade em favor dos brasileiros; 

 d)  o cargo de oficial das forças armada é privativo do brasileiro nato; 
 e)  não será concedida a naturalização do estrangeiro residente no País há mais de quinze anos, que tenha 

sofrido condenação criminal. 
 

45.  Constituem direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais, EXCETO: 
 

 a) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em trinta por cento à do normal; 
 b)  jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento; 
 c)  jornada semanal de trabalho de 44 horas; 
 d)  igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso; 
 e)  aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, direito consagrado, 

inclusive, ao trabalhador doméstico. 
 

46.  No que concerne aos direitos políticos, ativos e passivos, previstos na Constituição Federal de 1988, é 
INCORRETO afirmar: 

 

 a) a cassação de direitos políticos pode ocorrer no caso de condenação criminal transitada em julgado, 
enquanto durarem seus efeitos; 

 b)  o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos; 
 c)  os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores; 
 d)  o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os analfabetos; 
 e)  a idade mínima de 18 anos para vereador, constitui-se uma das condições de elegibilidade. 
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47.  Compete privativamente ao Senado Federal, EXCETO: 
 
 a)  processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade; 
 b)  proceder a tomadas de contas do Presidente da República; 
 c)  autorizar operações externas de natureza financeira; 
 d)  suspender a execução, no todo, em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal; 
 e)  processar e julgar por crime de responsabilidade o Advogado-Geral da União. 
 
48.  Compete privativamente ao Presidente da República, nos termos da Constituição de 1988, EXCETO: 

  
a) decretar e executar a intervenção federal; 
 b)  exercer o comando supremo das forças armadas; 
 c)  declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado 

por ele; 
 d)  conferir condecorações e distinções honoríficas; 
 e)  expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. 

 
49.  No que se refere ao estado de defesa, é INCORRETO afirmar, nos termos da Constituição de 1988: 
 
 a)  pode vigorar a medida de restrição ao direito de sigilo de correspondência; 
 b)  o direito de reunião pode ser restringido; 
 c)  pode ser determinada a incomunicabilidade do preso; 
 d)  o tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma 

vez; 
 e)  a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada 

pelo Poder Judiciário. 
 
50.  Nos termos da Constituição de 1988, pode ser afirmado como INCORRETO sobre a segurança pública: 
 
 a) todos têm responsabilidade pela segurança pública; 
 b)  as infrações penais militares são apuradas pelas polícias civis; 
 c)  a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio constitui função da segurança pública; 
 d)  compete à polícia federal exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União; 
         e)  aos corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividade de defesa civil, além das atribuições 

definidas em lei. 
 
 

QUESTÕES DE DIREITO PENAL 
 
 
51. No que diz respeito à tipicidade, é CORRETO afirmar: 
 
 a)  ocorre quando a conduta humana apresenta-se contrária à moral e aos bons costumes; 
 b)  ocorre quando a conduta humana se enquadra em qualquer lei; 
 c)  ocorre quando a conduta humana se enquadra na lei penal como fato punível; 
 d)  ocorre quando há enquadramento de uma conduta como ilícito civil; 
 e)  não se constitui requisito do crime. 
 
52. É CORRETO afirmar que há ilicitude penal no fato: 
 
 a) praticado no estrito cumprimento do dever legal; 
 b) praticado em contrariedade ao ordenamento jurídico; 
 c) praticado no exercício regular de um direito; 
 d) praticado no estado de necessidade; 
 e) praticado em virtude da presunção de uma agressão a direito próprio ou de outrem. 
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53. Levando-se em consideração o seguinte fato: ALTAMIR VALENTE, com dolo de homicídio, esfaqueou seu 
colega de farra por motivo fútil, perfurando-lhe o intestino delgado, o qual recebeu atendimento médico e 
cirúrgico no HUT. Apesar da excelência do tratamento, veio a óbito em decorrência das lesões, um mês 
após o fato. Dessa forma, é CORRETO afirmar que o autor responderá por: 

 
 a) tentativa de homicídio(art. 121, combinado com art. 14, II, do Código Penal), haja vista o decurso de 

tempo entre a conduta e o resultado; 
 b) lesão corporal seguida de morte(at. 129, § 3º, do Código Penal); 
 c) homicídio simples(art. 121,  caput, do Código Penal); 
 d) homicídio qualificado(art. 121,  §2º, II, do Código Penal); 
 e) homicídio culposo(art. 121,  §3º,  do Código Penal). 
 
54. LÚCIO CAPIXABA, aproveitando-se da ocasião de encontrar-se sozinho com uma colega de trabalho no 

regime de plantão, constrangeu-a, mediante violência, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal. No caso em questão, além da infração administrativa, é CORRETO afirmar que houve: 

 
 a) assédio sexual(art. 216-A, do Código Penal); 
 b) estupro(art. 213, do Código Penal); 
 c) atentado violento ao pudor(art. 214, do Código Penal); 
 d) posse sexual mediante fraude(art. 215, do Código Penal); 
 e) atentado  ao pudor mediante fraude(art.216, do Código Penal). 
 
55. PAULO VIVEIROS, trabalhador autônomo de padrão de vida médio, deixou, sem justa causa, de pagar a 

pensão alimentícia ao filho menor de 18 anos, fixada pelo juiz. Além da possibilidade de prisão civil por 
dívida, é CORRETO afirmar que o pai poderá responder por: 

 
 a) abandono material (art. 244, do Código Penal); 
 b) abandono de incapaz(art. 133, do Código Penal); 
 c) abandono intelectual(art. 246, Código Penal); 
 d) sonegação de estado de filiação(art. 243, do Código Penal); 
 e) nenhum crime. 
 
56. LUIZ DAMASCENO, sindicalista militante, durante um movimento grevista, instigou publicamente os sócios 

do sindicato de trabalhadores em estabelecimentos prisionais a danificarem os equipamentos de informática 
dos seus locais de trabalho, com o intuito de pressionar o Governador do Estado a atender às 
reivindicações da categoria. Além, da infração administrativa, é CORRETO afirmar que o sindicalista 
cometeu: 

 
 a) apologia de crime(art. 287, do Código Penal); 
 b) formação de quadrilha(art. 288, do Código Penal); 
 c) danos(art. 163, do Código Penal); 
 d) incitação ao crime(art. 286, do Código Penal); 
 e) nenhum crime. 
 
57. ALCIR CAMELO, após trancar no banheiro o vigilante de uma empresa, subtraiu gêneros alimentícios para 

compor cestas básicas, com o intuito de ajudar a comunidade carente onde reside. No caso em questão, é 
CORRETO afirmar que houve: 

 
 a)  furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal); 
 b)  roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal); 
 c)  extorsão (art. 158, caput, do Código Penal); 
 d)  extorsão mediante sequestro (art. 159, do Código Penal); 
 e)  extorsão indireta (art. 160, do Código Penal). 
 
58. ZENON CABRAL, agente penitenciário, recebeu de um preso uma importância em dinheiro para que não 

revistasse os seus familiares durantes as visitas.  No caso hipotético, é CORRETO afirmar que houve: 
 
 a) corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal); 
 b) peculato (art. 312, do Código Penal); 
 c) concussão (art. 316, do Código Penal); 
 d) prevaricação (art. 319, do Código Penal); 
 e) corrupção ativa (art.333, do Código Penal). 
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59. NELSON DOS ANJOS, Diretor de Penitenciária, permitiu a um preso o acesso a um aparelho celular, 
permitindo-o comunicar-se com outros presos e com o ambiente externo. No caso em tela, é CORRETO 
afirmar que o Diretor cometeu: 

 
 a) advocacia administrativa (art. 321, do Código Penal); 
 b) corrupção passiva (art. 317, do Código Penal); 
 c) concussão (art. 316, do Código Penal); 
 d) peculato (art. 312, do Código Penal); 
 e) prevaricação (art. 319-A, do Código Penal). 
 
60. BENY DOS SANTOS, amigo de um agente penitenciário, exigiu da família de um preso a importância de 

R$ 300,00 (trezentos reais) sob o pretexto de que parte do dinheiro seria entregue ao seu amigo, 
objetivando conceder ao preso algumas regalias, tais como sair para visitar a família e receber visitas em 
horários extraordinários. No caso em apreço, é CORRETO afirmar que: 

 
 a)  houve corrupção ativa (art. 333, do Código Penal); 
 b)  houve tráfico de influência (art. 332, parágrafo único, do Código Penal); 
 c)  houve corrupção passiva (art. 317, do Código Penal); 
 d)  houve advocacia administrativa (art. 321, do Código Penal); 
 e)  houve prevaricação (art. 319, do Código Penal). 
 
 

QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
 
61.  Sobre inquérito policial, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
 a) Para os delitos previstos na lei de entorpecentes (Lei nº11.343/06), o prazo para a conclusão do 

inquérito será de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias se estiver solto. 
 b) O Ministério Público poderá oferecer denúncia sem prévio inquérito policial ou peças de Informação. 
 c) Há normas que disciplinam o tempo de determinados atos que integram o inquérito policial, como 

aqueles que limitam direitos fundamentais.  
 d) O inquérito policial é unidirecional, não cabendo à autoridade policial emitir juízo de valor acerca do fato 

delituoso. 
 e) “Função endoprocedimental do inquérito policial”, diz respeito à sua eficácia interna na fase processual, 

servindo para fundamentar as decisões interlocutórias tomadas no seu curso. 
 
62.  Com relação à notitia criminis, é INCORRETO afirmar: 
 
 a) notitia criminis inqualificada corresponde à notícia anônima do crime; 
 b) delatio criminis simples é aquela cuja comunicação é feita por qualquer pessoa do povo, à autoridade 

policial, quando tiver ciência da existência de infração penal em que caiba ação pública incondicionada; 
 c) notitia crimnis provocada é a transmitida pelas diversas formas previstas na legislação processual penal; 
 d) a notícia do crime será considerada coercitiva, quando houver requisição do Ministério Público; 
 e) dá-se a notitia crimnis provocada, de cognição imediata, por conhecimento direto ou comunicação não 

formal. 
 
63.  Sobre ação penal, assinale a alternativa CORRETA. 
 
 a) A ação penal é pública condicionada à representação nos casos de crime de furto cometido em prejuízo 

de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita . 
 b) A ação penal privada exclusiva só pode ser proposta pelo ofendido. 
 c) Dá-se ação penal privada personalíssima quando o exercício compete exclusivamente ao ofendido, 

havendo, no entanto, sucessão por morte ou ausência. 
 d) Segundo entendimento do STF, não é concorrente a legitimidade do ofendido e do Ministério Público, 

para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. 
 e) Inexiste possibilidade de ação penal de iniciativa pública extensiva nos casos em que o crime elementar 

constitutivo do tipo do crime de iniciativa privada é de ação penal pública incondicionada.  
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64.  Sobre jurisdição e competência penal, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

 a) Inércia da jurisdição significa que o poder jurisdicional só poderá ser exercido pelo juiz mediante prévia 
provocação. 

 b) A garantia do juiz natural dá-se no momento da prática da infração penal e não no início do processo. 
 c) A conexão e a continência não importarão unidade de processo no concurso entre jurisdição comum e a 

do juízo de menores. 
 d) No Brasil, predomina a noção civilista de que a competência em razão do lugar do crime é relativa.  
 e) A conexão, causa modificadora da competência, pode ser: intersubjetiva, objetiva e probatória. 
 

65.  Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A competência é a delimitação do poder jurisdicional.  
b) A prorrogação de competência não poderá ser voluntária. 
c) A competência funcional é a fixada conforme a função que cada um dos vários órgãos jurisdicionais 

exerce, podendo ser por fase do processo, objeto do juízo e por grau de jurisdição. 
d) A competência absoluta é a improrrogável, ou seja, a que não comporta modificação. 
e) São causas que modificam a competência funcional e a competência material: a prorrogação de foro, a 

delegação e o desaforamento. 
 

66.  Em matéria de provas, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Vige, no direito processual penal pátrio, o sistema do sistema legal de provas. 
b) A materialidade dos crimes que deixam vestígios só pode ser comprovada por meio de exame de corpo 

de delito direto. 
c) De acordo com o código de processo penal, toda pessoa poderá ser testemunha. 
d) O código de processo penal não prevê a possibilidade de reconstituição do delito na fase do inquérito 

policial. 
e) O código de processo penal não admite acareação entre testemunha e vítima.  

 

67.  Sobre prisão em flagrante é INCORRETO afirmar: 
 

 a) dá-se o quase-flagrante quando alguém é perseguido, logo após, por qualquer pessoa, em situação que 
faça presumir ser ele o autor da infração; 

 b) nos crimes permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência; 
 c) o flagrante diferido constitui exceção ao dever de prender; 
 d) não é possível a prisão em flagrante do eventual infrator em crime de ação penal privada; 
 e) a natureza jurídica do flagrante coercitivo é o estrito cumprimento do dever legal. 
 

68.  Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

 a) A prisão preventiva não pode ser decretada nos crimes culposos. 
 b) A apresentação espontânea do acusado à autoridade não impedirá a decretação da prisão preventiva 

nos casos em que a lei a autoriza. 
 c) A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. 
 d) A prisão preventiva poderá ser decretada quando do descumprimento das medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei Maria da Penha. 
 e) São pressupostos para decretação da prisão preventiva: prova da materialidade do fato e prova da 

autoria. 
 

69.  Sobre prisão temporária, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

 a) A prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo juiz e só caberá em crime de ação penal pública. 
 b) Não poderá ser decretada prisão temporária com fulcro em apenas um dos incisos do art. 1º da Lei 

nº7.960/89. 
 c) Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais detentos. 
 d) A fase própria para se decretar prisão temporária é no curso do inquérito policial. 
 e) A prisão temporária tem prazo certo, previsto em lei. 
 

70.  Sobre habeas corpus, é INCORRETO afirmar: 
 

 a) o habeas corpus pode ser liberatório, repressivo e preventivo; 
 b) o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo 

Ministério Público; 
 c) caberá habeas corpus quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; 
 d) é cabível impetração de habeas corpus com o objetivo de acelerar o inquérito policial; 
 e) não há que se falar em impetração de habeas corpus em favor de pessoas desconhecidas, de forma 

coletiva e indeterminada. 
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QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO APLICADA 
 
71.  No que se refere aos direitos e garantias previstos na Constituição do Estado do Piauí, é INCORRETO 

afirmar: 
 
   a)  ninguém será prejudicado ou de qualquer forma discriminado pelo fato de litigar com órgão estadual, no 

âmbito administrativo ou judicial; 
   b)  todos têm direito de requerer e obter informações sobre obras da administração direta ou indireta do 

Estado e dos Municípios; 
   c)  a força policial somente intervém para garantir o direito de reunião e de outras liberdades constitucionais; 
  d)  é assegurado a todos, mediante o pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições 

públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
  e)  é gratuita, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a expedição de cédula de identidade. 
 
72.  São partes legítimas para promover ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou 

municipal, em face da Constituição do Estado do Piauí, EXCETO: 
 
    a)  as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual; 
    b)  o Procurador Geral do Estado; 
    c)  o Governador do Estado; 
    d)  o Procurador Geral de Justiça; 
    e)  o Prefeito Municipal. 
 
73. O Agente Penitenciário, no exercício da função inerente ao cargo, terá como atribuição, nos termos do 

Estatuto dos Servidores Penitenciários do Estado do Piauí (Lei nº 5.377, de 10 de fevereiro de 2004), 
EXCETO: 

 

    a)  conduzir a viatura de transporte dos presos; 
    b)  efetuar captura de presos evadidos; 
    c)  operar sistema de rádio e comunicação na área do sistema penitenciário; 
    d)  verificar as condições de limpeza e higiene das celas e instalações sanitárias de uso dos presos; 
    e)  orientar os presos nas atividades profissionais e recreativas. 
 

74.  Ao servidor penitenciário de carreira são devidas as seguintes vantagens pelo efetivo desempenho do 
cargo, conforme Estatuto dos Servidores Penitenciários do Estado do Piauí (Lei nº 5.377, de 10 de fevereiro 
de 2004), alterado pela Lei Complementar nº 107, de 12 de junho de 2008,  EXCETO: 

 

    a)  gratificação de risco de vida; 
    b)  adicional de magistério, por aula efetivamente ministrada; 
    c)  gratificação pela prestação de serviço extraordinário; 
    d)  adicional noturno; 
    e)  adicional de férias. 
 

75.  São deveres dos Servidores Penitenciários previstos no Estatuto (Lei nº 5.377, de 10 de fevereiro de 2004), 
EXCETO: 

 

 a)  desempenhar suas funções com presteza, eficiência e probidade; 
 b)  manter conduta pública e privada compatível com a dignidade da função prisional; 
 c)  exercer influência benéfica ao preso; 
 d)  oferecer informações aos presos sobre as normas que orientarão seu tratamento, regras disciplinares e 

direitos e deveres; 
 e) obedecer à ordem de superior hierárquico, ainda que manifestamente ilegal. 
 

76.  Com base no Estatuto do Servidor Público Estadual é INCORRETO afirmar: 
 

    a)  a reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão; 

 b)  a recondução é o retorno do servidor público estável ao seu cargo de origem, em decorrência da 
reintegração de seu anterior ocupante; 

 c)  a reversão é o reingresso do servidor público aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, 
os motivos da aposentadoria forem declarados insubsistentes; 

 d)  a nomeação do servidor far-se-á, exclusivamente, em caráter efetivo, após aprovação em concurso 
publico; 

 e)  o reaproveitamento é o reingresso do servidor público em disponibilidade. 
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77.  Conforme dispõe o Estatuto do Servidor Público Estadual, a penalidade disciplinar de demissão será 
aplicada nos seguintes casos, EXCETO: 

 
 a)  corrupção; 
 b)  proceder de forma desidiosa; 
 c)  improbidade administrativa; 
 d)  receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 
 e)  aplicação irregular de dinheiro público. 
 
78.  Constituem direitos dos presos, previstos na Lei de Execuções Penais, EXCETO: 
 
 a)  previdência social; 
 b)  audiência especial com o diretor do estabelecimento prisional; 
 c)  asseio da cela ou alojamento; 
 d)  proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
 e)  chamamento nominal. 
 
79.  No que se refere ao trabalho do preso, é INCORRETO afirmar: 
 
 a)  o trabalho do preso será remunerado, não podendo ser inferior a um salário mínimo; 
 b)  terá finalidade educativa e produtiva; 
 c)  as tarefas executadas como prestação de serviços à comunidade não serão remuneradas; 
 d)  a jornada de trabalho não será inferior a 6(seis), nem superior a 8(oito) horas, com descanso nos 

domingos e feriados; 
 e)  o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras 

públicas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 
 
80. No que concerne à disciplina do preso e às sanções aplicáveis, é INCORRETO afirmar: 
 
 a) é vedado o emprego de cela escura; 
 b) não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal; 
 c) as sanções coletivas são permitidas, excepcionalmente; 
 d) comete falta grave o condenado que fugir; 
 e) no regime disciplinar diferenciado, o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de 

sol. 
   
 







