
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

Domingo, 01 de dezembro de 2019.

VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO

FRASE: A persistência é o caminho do êxito.
(Transcrever para o cartão de resposta)

Caderno de Prova – A
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 - Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar
ilegibilidade ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a
prova. 
2 - Leia cuidadosamente o que está proposto. 
3- As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de respostas,
que será o único documento válido para a correção da prova objetiva. 
3.1 - No cartão de respostas, o alvéolo deverá ser completamente preenchido, cabendo ao
candidato que descumprir esta disposição arcar com eventuais prejuízos quanto à ausência de
suas marcações. 
3.2 - São exemplos de marcações incorretas: marcação de dois alvéolos para uma mesma
questão,  marcação  rasurada  ou  emendada,  alvéolo  não  preenchido  completamente  ou
assinalado com excessiva força. 
3.3 - No cartão de respostas, o candidato que marcar todas as alternativas de todas as questões
ou deixá-lo completamente em branco estará eliminado deste Processo. 
3.4 - No cartão de respostas, o candidato DEVERÁ informar o TIPO DE PROVA, conforme
especificado no caderno de prova.  A falta  de marcação do tipo  de  prova  ELIMINARÁ o
candidato.
3.5 - A frase indicada na área superior desta folha DEVERÁ SER TRANSCRITA para o cartão
de respostas, para posterior exame grafológico, se necessário. A falta de transcrição da frase
ELIMINARÁ o candidato.
4 - Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova. 
5 - Tempo de duração da Prova: 2 horas.
6 - O candidato somente poderá retirar-se do seu ambiente de prova após decorrido 1 hora.
7 - Somente será permitido ao candidato levar este caderno de prova, 30 minutos antes do
término, devendo permanecer juntos no recinto, os três últimos candidatos. Ao terminarem a
prova, terão seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas
assinaturas, sendo liberados simultaneamente.
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GABARITO PROVA A

Questão Alternativas

1 a b c d e

2 a b c d e

3 a b c d e

4 a b c d e

5 a b c d e

6 a b c d e

7 a b c d e

8 a b c d e

9 a b c d e

10 a b c d e

11 a b c d e

12 a b c d e

13 a b c d e

14 a b c d e

15 a b c d e

16 a b c d e

17 a b c d e

18 a b c d e

19 a b c d e

20 a b c d e

21 a b c d e

22 a b c d e

23 a b c d e

24 a b c d e

25 a b c d e

26 a b c d e

27 a b c d e

28 a b c d e

29 a b c d e

30 a b c d e
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo para responder às questões 01 e
02.

UMA VELA PARA DARIO
 Dario  vem  apressado,  guarda-chuva  no

braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o
passo  até  parar,  encosta-se  a  uma  parede.  Por  ela
escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva.
Descansa na pedra o cachimbo. 
Dois ou três passantes à sua volta indagam se não está
bem. Dario abre a boca, move os lábios, não se ouve
resposta.  O  senhor  gordo,  de  branco,  diz  que  deve
sofrer de ataque. 

Ele reclina-se mais um pouco, estendido na
calçada,  e  o  cachimbo  apagou.  O  rapaz  de  bigode
pede aos outros que se afastem e o deixem respirar.
Abre-lhe  o paletó,  o  colarinho,  a  gravata  e  a  cinta.
Quando  lhe  tiram  os  sapatos,  Dario  rouqueja  feio,
bolhas de espuma surgem no canto da boca. 
Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não
o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma
porta à outra, as crianças de pijama acodem à janela.
O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada,
soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-
chuva  na  parede.  Mas  não  se  vê  guarda-chuva  ou
cachimbo ao seu lado. 

A velhinha de cabeça grisalha grita que ele
está  morrendo.  Um grupo  o  arrasta  para  o  táxi  da
esquina.  Já  no  carro  a  metade  do corpo,  protesta  o
motorista: quem pagará a corrida? Concordam chamar
a ambulância. Dario conduzido de volta e recostado à
parede — não tem os sapatos nem o alfinete de pérola
na gravata. 

Alguém informa  da  farmácia  na  outra  rua.
Não carregam Dario além da esquina; a farmácia no
fim  do  quarteirão  e,  além  do  mais,  muito  peso.  É
largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas
lhe  cobrem  o  rosto,  sem  que  faça  um  gesto  para
espantá-las. 

Ocupado o café próximo pelas  pessoas que
apreciam o incidente e,  agora,  comendo e  bebendo,
gozam as delícias da noite. Dario em sossego e torto
no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. 

Um terceiro sugere lhe examinem os papéis,
retirados — com vários objetos — de seus bolsos e
alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do
nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira
é de outra cidade.

 Registra-se correria de uns duzentos curiosos
que, a essa hora, ocupam toda a rua e as calçadas: é a
polícia.  O  carro  negro  investe  a  multidão.  Várias
pessoas  tropeçam  no  corpo  de  Dario,  pisoteado
dezessete vezes.
 O guarda aproxima-se do cadáver, não pode
identificá-lo  —  os  bolsos  vazios.  Resta  na  mão

esquerda a aliança de ouro, que ele próprio — quando
vivo — só destacava molhando no sabonete. A polícia
decide chamar o rabecão. 

A última  boca  repete  —  Ele  morreu,  ele
morreu. E a gente começa a se dispersar. Dario levou
duas horas para morrer, ninguém acreditava estivesse
no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de
um defunto. 

Um senhor piedoso dobra o paletó de Dario
para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito. Não
consegue  fechar  olho  nem  boca,  onde  a  espuma
sumiu.  Apenas  um  homem  morto  e  a  multidão  se
espalha,  as  mesas  do  café  ficam  vazias.  Na  janela
alguns moradores  com almofadas para  descansar  os
cotovelos.

Um menino de cor e descalço vem com uma
vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há
muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado
pela chuva. 
Fecham-se uma a uma as janelas. Três horas depois, lá
está  Dario  à  espera  do  rabecão.  A cabeça  agora  na
pedra, sem o paletó. E o dedo sem a aliança. O toco de
vela apaga-se às primeiras gotas da chuva, que volta a
cair.

Dalton Trevisan. “Uma vela para Dario”. In: Ítalo Moriconi (org.).
Os cem melhores contos brasileiros do século.  Rio de Janeiro:
Objetiva, 2009. p. 279-280.

1.  O  conto  Uma  vela  para  Dario apresenta  um
conflito e uma abordagem social. Assim, o conto tem
como objetivo
a)  denunciar  a  pressa  dos  transeuntes  em  centros
comerciais, como também distrair os leitores.
b)  informar  a  morte  de  Dario  e  propor  práticas
saudáveis para evitar mortes prematuras.
c) narrar a trajetória triste de Dario em seu último dia
de vida e salientar a falta de solidariedade das pessoas
por meio de uma crítica social.
d)  exemplificar  a  solidariedade  das  pessoas
desconhecidas.
e)  demonstrar  o  comportamento  das  pessoas  nos
espaços urbanos e ratificar uma vivência solidária.

2. Dos personagens que acompanham o triste fim de
Dario, pode-se afirmar que
a)  o  guarda  consegue  identificá-lo  devido  aos
documentos encontrados em seu bolso.
b) “Registra-se correria de uns duzentos curiosos[...]”,
fica evidente a tentativa de diversas pessoas em salvar
Dario,  atenuando  a  compaixão  dos  transeuntes  que
trafegam pela urbe.
c) a polícia faz o reconhecimento da vítima, afasta os
curiosos e leva Dario para o hospital.
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d) o conto evidencia alguns tipos socias: o guarda, a
polícia, a velinha, o menino de cor, os curiosos, tais
tipos  representam  a  diversidade  social  e  o  pouco
comprometimento com a vítima.
e) a velinha anuncia a morte da vítima, e a polícia faz
o resgate, finalizando o triste fim de Dario.

3.  Uma das funções da  vírgula  é  separar  elementos
que  exercem  a  mesma  função  sintática.  Assinale  a
alternativa  cuja  função  da  vírgula  é  a  mesma  do
exemplo: “Tivera pai, mãe, marido, dois filhos. Todos
aos poucos tinham morrido.” 
a)  “Abre-lhe  o  paletó,  o  colarinho,  a  gravata  e  a
cinta.”
b) “Quando lhe tiram os sapatos, Dario rouqueja feio,
bolhas de espuma surgem no canto da boca.”
c) “Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um
defunto.”
d)  “O toco  de  vela  apaga-se  às  primeiras  gotas  da
chuva, que volta a cair.”
e)  “Várias  pessoas  tropeçam  no  corpo  de  Dario,
pisoteado dezessete vezes.”

4. Leio o trecho da música do Skank Dois Rios
“Na voz da vida ouvi dizer
Que os braços sentem
E os olhos vêem
E os lábios sejam
Dois rios inteiros
Sem direção”
Dois Rios de Lô Borges,  Nando Reis,Samuel  Rosa.
Acesso em: 15 de out. de 2019.
A palavra  negritada  na  canção  apresenta  um  erro
quanto à
a) flexão verbal.
b) ortografia.
c) concordância verbal.
d) concordância nominal.
e) regência verbal.

 Observe a charge abaixo. Para responder às questões
5 e 6

http://aescritanasentrelinhas.com.br/2008/10/26/
votacao-charges/. Acesso em: 15 de out. de 2019.

5.  Com  base  nas  regras  ortográficas  da  língua
Portuguesa, assinale a alternativa errada.
a) O vocábulo “náufrago” é acentuado, porque toda
proparoxítona é acentuada.
b) A charge faz referência ao filme “O Náufrago”, e
como se pode observar Wilson é o amigo imaginário
de  Chuck  Noland  (Tom  Hanks)  que  procura  um
“apoio”  emocional  por  estar  sozinho.  O substantivo
próprio  Wilson  não  recebe  acento,  pois  ele  não
encaixa  nas  regras  de  acentuação  da  Língua
Portuguesa.
c) Pode-se observar que a palavra infraestrutura está
grafada  de  forma  errada  na  charge,  uma  vez  que
aparece “infra-estrutura”, assim o correto é sem hífen,
uma vez que o novo acordo determina que quando o
prefixo  termina  em vogal  diferente  da  que  inicia  o
segundo elemento não se deve usar hífen.
d) Observa-se que a ortografia da palavra você está
adequada,  pois  oxítonas  terminadas  em  “e”  são
acentuadas.
e)  O vocábulo “infra-estrutura”,  assim,  está  correto,
uma vez que o novo acordo determina que quando o
prefixo  termina  em vogal  diferente  da  que  inicia  o
segundo elemento deve-se usar hífen.

6.  Quanto  às  classes  de  palavras  da  Língua
Portuguesa,  os  vocábulos  “quatro”  e  “voto”  são,
respectivamente,
a) verbo e numeral.
b) substantivo e adjetivo.
c) advérbio e verbo.
d) numeral e verbo.
e) adjetivo e verbo.

Observe a charge abaixo.

http://www.arionaurocartuns.com.br/  Acesso  em:  15
de out. de 2019.

7.  Assinale  a  alternativa  errada de  acordo  com  a
charge acima.
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a)  Pode-se  observar  que  o  vocábulo  menos  foi
utilizado  de  modo  errado,  pois  como  ele  concorda
com poluição, o correto seria menas.
b) A charge evidencia alguns pontos essenciais para a
vida em sociedade.
c)  A educação,  o  emprego  e  saúde  ainda  precisam
aumentar.

d) Há uma preocupação com as questões ambientais.
e)  O  uso  dos  termos  “mais”  e  “menos”  foram
utilizados de modo adequado segundo às normas de
concordância nominal.

Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás -
Atualidades

8. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística  (IBGE)  divulgou  os  dados  referentes  à
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018.
A POF tem como um dos objetivos traçar o perfil das
condições de vida da população brasileira a partir da
análise  de  seus  orçamentos  domésticos.  Sobre  as
constatações da referida pesquisa, é correto afirmar:
a)  Habitação,  transporte  e  alimentação  foram  os
grupos de despesas que mais pesaram no orçamento
das famílias brasileiras.
b) A Educação foi o grupo de despesa de maior peso
no orçamento das famílias brasileiras.
c) Assistência à saúde é o grupo de despesa de maior
peso no orçamento das famílias brasileiras.
d) A alimentação ainda representa o menor peso nos
gastos das famílias brasileiras.
e)  Recreação  e  cultura  são  grupos  de  despesas  de
maior peso nos gastos das famílias brasileiras.

9. O Índice de Desempenho dos Municípios – IDM,
calculado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), é uma
medida sintética de parte do contexto socioeconômico
dos  municípios  goianos  em  seis  áreas:  Economia,
Educação,  Infraestrutura,  Saúde,  Segurança  e
Trabalho.  Sobre  o  desempenho  da  Segurança  nos
municípios  goianos,  segundo  o  IDM,  é  correto
afirmar:
a)  Os  crimes  contra  o  patrimônio  ocorrem  em  sua
maioria,  em  pequenas  cidades  goianas  do  que  em
grandes centros urbanos.

b)  Municípios  turísticos,  como  Caldas  Novas,
Pirenópolis  e  Alto  Paraíso  de  Goiás,  estão  entre
aqueles  com as  menores  taxas  de  criminalidade,  se
comparada à sua população residente.
c)  Municípios  das  microrregiões  do  Entorno  do
Distrito Federal e de Goiânia estão entre aqueles com
as menores taxas de criminalidade.
d)  Há  uma  tendência  de  menores  incidências  de
crimes  em  municípios  goianos  que  possuem
economias menos desenvolvidas.
e)  Crimes  contra  o  patrimônio  ocorrem com maior
incidência  em municípios  com baixa  população  em
Goiás.

10. Sobre aspectos físicos de Goiás, é correto afirmar:
a)  Os  principais  parques  de  Goiás  são:  Parque  das
Emas, Parque da Chapada dos Veadeiros e Parque da
Chapada dos Guimarães.
b) O relevo goiano é um dos mais montanhoso entre
os  estados  brasileiros,  o  que  dificulta  o  cultivo  de
lavouras de grãos. 
c)  Com  vegetação  predominante  de  floresta  densa,
Goiás  se  destaca  como  grande  produtor  do
extrativismo vegetal. 
d) A rede de drenagens goiana é constituída de rios de
grande porte, como Araguaia e São Francisco, o que
facilita a navegabilidade. 
e) Goiás se destaca como o estado de maior presença
de Cerrado, com mais de 90% de seu território dentro
dos limites oficiais do bioma.

Direitos Humanos

11.  Conforme a Resolução Conjunta nº 1,  de 15 de
abril de 2014, escolha a alternativa correta.

I  -  A pessoa  travesti  ou  transexual  em privação  de
liberdade tem o direito de ser chamada pelo seu nome
social,  de  acordo  com  o  seu  gênero.
II - Às travestis e aos gays privados de liberdade em
unidades  prisionais  masculinas,  considerando  a  sua
segurança  e  especial  vulnerabilidade,  deverão  ser

oferecidos  espaços  de  vivência  específicos.
III  -  As pessoas transexuais masculinas  e  femininas
devem ser encaminhadas para as unidades prisionais
femininas.               
IV - À pessoa travesti ou transexual em privação de
liberdade serão facultados o uso de roupas femininas
ou masculinas, conforme o gênero e a manutenção de
cabelos  compridos,  se  o  tiver,  garantindo  seus
caracteres secundários de acordo com sua identidade
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de gênero.                                        
V  -  É  garantido  o  direito  à  visita  íntima  para  a
população  LGBT  em  situação  de  privação  de
liberdade, nos termos da Portaria MJ nº 1.190/2008 e
na Resolução CNPCP nº 4, de 29 de junho de 2011,
desde que não tenha cometido crime hediondo.

a) Somente as assertivas I e III estão corretas.              
b)  Somente  as  assertivas  II  e  III  estão  corretas.
c) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
d) Somente a assertiva V está correta.                          
e) Todas as assertivas estão corretas.

12.  A Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos
(DUDH)  é  considerado  um  dos  documentos  mais
influentes  do  século  XX,  e  de  acordo  com  seus
preceitos é incorreto afirmar:
a) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou
exilado.
b) Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e
escolher a sua residência no interior de um Estado.
c) Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em
que  se  encontra,  incluindo  o  seu  e  o  direito  de
regressar ao seu país.

d) Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua
nacionalidade  nem  do  direito  de  mudar  de
nacionalidade.
e) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
ou  castigo  cruel,  desumano  ou  degradante,  exceto
aqueles  que  por  ventura  estiverem  recolhidos  em
alguma  unidade  prisional  do  Regime  Disciplinar
Diferenciado (RDD).

13. De acordo com Declaração Universal dos Direitos
Humanos, marque a alternativa correta. 
a) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade  e  em  direitos.  Dotados  de  razão  e  de
consciência,  devem agir uns para com os outros em
espírito de fraternidade.
b) Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal e de seus animais.
c)  Ninguém  será  mantido  em  escravatura  ou  em
servidão,  a  escravatura  e  o  trato  dos  escravos,  sob
todas as formas, são proibidos, exceto em países em
guerra.
d) Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou
tratamentos  cruéis,  desumanos,  degradantes  ou
Bullying.
e) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou
exilado, salvo países em regime de ditadura militar. 

Ética no Serviço Público

14.  No  que  se  refere  à  ética  no  serviço  público,
assinale a alternativa  verdadeira.                    
a)  Em um Estado  Democrático  de  Direito,  pode-se
resguardar  a  supremacia  do  princípio  da  legalidade
sobre  o  princípio da  moralidade,  já  que  as  leis  são
construídas  com  plena  observância  da  ética.
b) A década de 90 no Brasil destacou-se pela grande
preocupação com a moralidade pública e  a ética no
serviço público, o que foi refletido pela Constituição
Federal de 1988, a qual destacou a ética e elevou a
moralidade  a  princípio  constitucional  da
Administração  Pública.        
c)  A  variedade  de  controles  prevista  no  nosso
ordenamento  jurídico,  a  exemplo  da  instituição  e
criação dos órgãos de correição, garante por si só a
observância  da  ética  e  da  moralidade  no  serviço
público.
d) A moral, ciência do comportamento dos homens em
sociedade,  e  a  ética,  objeto  de  estudo  da  moral,
caracterizam-se  por  sua  historicidade  e  relatividade,
variando  seus  princípios  e  normas  com  a  própria
evolução  histórica  da  sociedade.                   
e) A legalidade, impessoalidade e eficiência negam a
moralidade administrativa, vinculada à supremacia do
interesse público sobre o privado, constituindo-se em
fator de favorecimento à corrupção.

15.  Assinale  a  alternativa,  que  não constitui
transgressão disciplinar, consoante o que reza a Lei nº
10.460/88:
a)  Introduzir  material  inflamável  ou  explosivo  na
repartição, salvo se em obediência a ordem de serviço;
b)  Manter  relações  de  amizade  ou  exibir-se  em
público  com  pessoas  de  notórios  e  desabonadores
antecedentes criminais, sem razão de serviço;
c)  Permitir  que  presos  conservem  em  seu  poder
instrumentos  que  possam  causar  danos  nas
dependências em que estejam recolhidos ou produzir
lesões em terceiros;
d) Omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos
presos sob sua guarda;
e)  Publicar,  com  ordem  expressa  da  autoridade
competente,  documentos  oficiais,  embora  não
reservados, ou ensejar a divulgação de seu conteúdo,
no todo ou em parte;

16. Coibir  o  desvio  de  conduta,  uma  demanda  que
parecia  secundária  em  meio  a  objetivos  sociais  do
Estado  (educação,  assistência  social),  passou  a  ter
mais relevância em um contexto de crise fiscal: ora, se
os recursos para os serviços essenciais são limitados,
o que justifica  agentes  políticos,  agentes  públicos  e
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privados  usarem  o  dinheiro  público  em  benefício
pessoal?  Essa  questão  recorrente  ganha  mais
repercussão quando se percebe que a dilapidação do
patrimônio público não ocorre só pela utilização de
recursos  públicos  em  favor  de  interesses  privados,
mas  também  por  tráfico  de  influências,  nepotismo,
desconsideração de conflito de interesses, recebimento
de vantagens indevidas etc. 
No  que  se  refere  à  ética,  à  cidadania  e  à  função
pública  e  tendo  o  texto  acima  como  parâmetro,
assinale a alternativa falsa.
a) Conflito de interesses ocorre quando uma decisão é
influenciada pelos interesses de apenas uma das partes
envolvidas, prejudicando as demais. Portanto, exercer
qualquer  tipo  de  ação  para  obtenção  de  vantagens
pessoais  prejudicando outros  é  tanto antiético  como
imoral.
b)  Constitui  tráfico  de  influência  solicitar,  exigir,
cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou

promessa de vantagem, a pretexto de influir  em ato
praticado  por  funcionário  público  no  exercício  da
função.
c) O Nepotismo ocorre quando um agente público usa
de  sua  posição  de  poder  para  nomear,  contratar  ou
favorecer um ou mais parentes.
d) A corrupção ativa é uma modalidade de vantagem
indevida.
e) Em qualquer lugar do mundo, as pessoas encontram
patrimônios públicos, como escolas e praças, e é dever
de  toda  a  população  e  não  só  do  Estado  mantê-los
preservados,  pois,  mesmo  que  não  façam  parte  da
história  de  alguns,  é  uma  questão  de  respeito  e  de
responsabilidade. Quando alguém destrói esses bens,
pode afetar tanto a sua história e cultura quanto a do
local e a das pessoas que convivem ali.

Crimes Contra a Administração Pública

17. Acerca  dos  crimes  praticados  por  funcionários
públicos  contra  a  administração  em  geral,  todas  as
alternativas abaixo estão corretas, exceto:
a)  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos
penais,  quem,  embora  transitoriamente  ou  sem
remuneração  exerce  cargo,  emprego  ou  função
pública.
b)  Equipara-se  a  funcionário  público  quem  exerce
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e
quem  trabalha  para  empresa  prestadora  de  serviço
contratada  ou  conveniada  para  a  execução  de
atividade típica da Administração Pública.
c)  A pena será  diminuída  da  terça  parte  quando  os
autores  dos  crimes  forem  ocupantes  de  cargos  em
comissão ou de função de direção ou assessoramento
de  órgão  da  administração  direta,  sociedade  de
economia  mista,  empresa  pública  ou  fundação
instituída pelo poder público.
d)  Comete o crime de  violação  de  sigilo  funcional,
aquele que revelar fato de que tem ciência em razão
do  cargo  e  que  deva  permanecer  em  segredo  ou
facilitar-lhe a revelação.
e) Quem patrocinar, direta ou indiretamente, interesse
privado perante  a  administração  pública,  valendo-se
da  qualidade  de  funcionário,  pratica  o  crime  de
advocacia administrativa.

18.  Imagine  a  seguinte  situação  hipotética:  João,
funcionário público, solicitou, para si, diretamente, no
exercício  de sua  função  e em razão  dela,  vantagem
indevida,  R$ 2.000,00 (dois  mil  reais),  a  um preso,
para facilitar sua fuga. Nessa situação, qual o crime
praticado por João?

a) Prevaricação.
b) Corrupção passiva.
c) Excesso de exação.
d) Concussão.
e) Facilitação de contrabando ou descaminho.

19. De acordo com o Código Penal Brasileiro,  qual
destes é um crime contra administração pública?
a) Homicídio.
b) Roubo.
c) Calúnia.
d) Violação de Domicílio.
e)  Inserção  de  dados  falsos  em  sistema  de
informações.

20. Analise as assertivas abaixo.
I-  É  crime  de  prevaricação  deixar  o  Diretor  de
Penitenciária  e/ou  agente  público  de  cumprir  seu
dever  de  vedar  ao  preso  o  acesso  a  aparelho
telefônico,  de  rádio  ou  similar,  que  permita  a
comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo.
II-  A  conduta  do  funcionário  público  que,  por
indulgência,  deixar  de  responsabilizar  subordinado
que cometeu infração no exercício do cargo, configura
crime de condescendência criminosa.
III- Comete o crime de peculato o funcionário público
que apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse
em razão do cargo.
IV- O funcionário público que, embora não tendo a
posse  do  dinheiro,  valor  ou  bem,  o  subtrai,  ou
concorre para que seja subtraído, em proveito próprio
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ou  alheio,  valendo-se  de  facilidade  que  lhe
proporciona  a  qualidade  de  funcionário,  comete  o
crime de furto.

Marque a alternativa correta.
a) Apenas I, II e III são verdadeiras.

b) Todas são verdadeiras.
c) Nenhuma é verdadeira.
d) Apenas I e II são verdadeiras.
e) Apenas III e IV são verdadeiras.

Noções da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal

21.  De  acordo  com  o  estabelecido  pela  Lei  de
Execução  Penal,  analise  as  afirmações  abaixo  e
assinale a alternativa que correspondente aos objetivos
da execução penal.

I  -  efetivar  as  disposições  de  sentença  ou  decisão
criminal.
II  -  proporcionar  condições  para  a  harmônica
integração social do condenado e do internado.
III - realizar outras diligências e exames necessários.

a) apenas a afirmação I está correta.
b) as afirmações II e III estão corretas.
c) as afirmações I e II estão corretas.
d) apenas a afirmação II está correta.
e) todas as afirmações estão corretas.

22. Os condenados serão classificados segundo os 
seus antecedentes e personalidade, de acordo com a 
Lei de Execução Penal, tal classificação tem por 
finalidade:
a) atribuir trabalho ao preso.
b) assegurar ao condenado e ao internado todos os 
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. 
c) estabelecer distinções de natureza racial, social, 
religiosa ou política.
d) orientar a individualização da execução penal.
e) todas as afirmações estão corretas.

23. A assistência ao preso e ao internado é dever do
Estado,  objetivando  prevenir  o  crime  e  orientar  o
retorno à convivência em sociedade. De acordo com a
Lei de Execução Penal, assinale a alternativa falsa.
a) A assistência jurídica é destinada aos presos e aos
internados  sem  recursos  financeiros  para  constituir
advogado. 
b)  A assistência  material  ao  preso  e  ao  internado
consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e
instalações higiênicas.
c) A assistência religiosa, com liberdade de culto, será
prestada aos presos e  aos internados,  permitindo-se-
lhes  a  participação  nos  serviços  organizados  no
estabelecimento  penal,  sendo  proibida  a  posse  de
livros religiosos.

d) A assistência educacional compreenderá a instrução
escolar  e  a  formação  profissional  do  preso  e  do
internado. 
e) A assistência social tem por finalidade amparar o
preso  e  o  internado  e  prepará-los  para  o  retorno  à
liberdade.

24. A execução penal não é atividade exclusivamente
jurisdicional, realiza-se pela ação conjunta de diversos
órgãos. De acordo com a Lei de Execução Penal, são
órgãos da execução penal, exceto
a) o Juízo da Execução.
b) os Departamentos Penitenciários.
c) as Forças Armadas.
d) o Conselho da Comunidade.
e) a Defensoria Pública.

25.  De  acordo  com  a  Lei  de  Execução  Penal,
considera-se egresso

I – o liberado condicional, pelo prazo de 2 (dois) anos
a contar da saída do estabelecimento;
II – o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a
contar da saída do estabelecimento;
III  –  o  liberado  condicional,  durante  o  período  de
prova.

Assinale a alternativa correta.
a) todas as afirmações estão corretas.
b) as afirmações I e II estão corretas.
c) apenas a afirmação I está correta.
d) apenas a afirmação II está correta.
e) as afirmações II e III estão corretas.

26. Assinale a alternativa que apresenta, na sequência,
os  termos  corretos  que  preenchem  as  lacunas  do
seguinte artigo da Lei de Execução Penal

“O  TRABALHO  DO  ____________,  COMO
____________  SOCIAL  E  CONDIÇÃO  DE
DIGNIDADE  HUMANA,  TERÁ  FINALIDADE
____________ E PRODUTIVA.”
a) preso; missão; laborativa; 
b) recolhido; obrigação; delitiva;
c) condenado; dever; educativa;
d) recluso; dever; laboral;
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e) encarcerado; obrigação; laborativa;

27.  Os  estabelecimentos  penais  destinam-se  ao
condenado, ao submetido à medida de segurança, ao
preso provisório e ao egresso. A penitenciária é um
tipo  de  estabelecimento  penal  e  destina-se  ao
condenado à pena de reclusão, em regime
a) aberto.
b) fechado.
c) semiaberto.
d) provisório.
e) pensão alimentícia.

28.  O trabalho do preso  será remunerado,  mediante
prévia  tabela,  não  podendo  ser  inferior  a  3/4  (três
quartos) do salário mínimo. Devendo o produto da sua
remuneração atender

I  -  à  indenização  dos  danos  causados  pelo  crime,
desde que determinados judicialmente e não reparados
por outros meios.
II - à assistência à família.
III - a pequenas despesas pessoais.
IV  -  ao  ressarcimento  ao  Estado  das  despesas
realizadas  com  a  manutenção  do  condenado,  em
proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação
prevista nas letras anteriores.
V - à manutenção de seus vícios e ilícitos.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I,II, III e IV.
b) I, III e V.
c) I, II e V.
d) II, III e V.
e) Todas as afirmações estão corretas.

29.  A Lei  de  Execução  Penal  permite  com  que  o
condenado que cumpre pena em regime fechado ou
semiaberto possa remir,  por  trabalho ou por estudo,
parte do tempo de execução da pena. No que se refere
a  remição  pelo  trabalho  a  contagem de  tempo  será
feita a razão de:
a)  2  (dois)  dias  de  pena  a  cada  4  (quatro)  dias  de
trabalho.
b) 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
c)  3  (três)  dias  de  pena  a  cada  5  (cinco)  dias  de
trabalho.
d)  4  (quatro)  dias  de  pena  a  cada  6  (seis)  dias  de
trabalho.
e)  5  (cinco)  dia  de  pena  a  cada  7  (sete)  dias  de
trabalho.

30.  Somente  se  admitirá  o  recolhimento  do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante.
V  –  apresentar,  pelos  seus  antecedentes  ou  pelo
resultado dos exames a que foi submetido, fundados
indícios  de  que  irá  ajustar-se,  com  autodisciplina  e
senso de responsabilidade, ao novo regime.

Está correto apenas o que se afirma em
a) II, III e IV.
b) I, III e V.
c) I, II e IV.
d) I, II, III e IV.
e) II, IV e V.
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