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FRASE: A violência diminuirá com a melhoria da educação.
(Transcrever para o cartão de resposta)
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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: 2:00 horas.
6 - O candidato somente poderá retirar-se do seu ambiente de prova após decorrido 1:00 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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Língua Portuguesa
Leia o trecho abaixo.
O dia: 28 de novembro de 1995. A hora: aproximadamente
vinte, talvez quinze para a uma da tarde. O local: a recepção do
Hotel Novo Mundo, aqui ao lado, no Flamengo.
Acabara de almoçar com minha secretária e alguns amigos,
descêramos a escada em curva que leva do restaurante ao hall
da recepção. Pelo menos uma ou duas vezes por semana
cumpro esse itinerário e, pelo que me lembre, nada de especial
me acontece nessa hora e nesse lugar. É, em todos os sentidos,
uma passagem.
Não cheguei a ouvir o meu nome. Foi a secretária que me
avisou: um dos porteiros, de cabelos brancos, óculos de aros
grossos, queria falar comigo. E sabia o meu nome — eu que
nunca fora hóspede do hotel, apenas um frequentador mais ou
menos regular do restaurante que é aberto a todos.
Aproximei-me do balcão, duvidando que realmente me
tivessem chamado. Ainda mais pelo nome: não haveria uma
hipótese passável para que soubessem meu nome.
— Sim ...
O porteiro tirou os óculos, abriu uma gaveta embaixo do balcão
e de lá retirou o embrulho, que parecia um envelope médio,
gordo, amarrado por barbante ordinário.
— Um hóspede esteve aqui no último fim de semana,
perguntou se nós o conhecíamos, pediu que lhe entregássemos
este envelope ...
— Sim ... sim ...
Eu não sabia se examinava o envelope ou a cara do porteiro.
Nada fizera para que ele soubesse meu nome, para que pudesse
dizer a alguém que me conhecia. O fato de duas ou três vezes
por semana eu almoçar no restaurante do hotel não lhe daria
esse direito. [...]
Passou-me o envelope, que era, à primeira vista e ao primeiro
contato, aquilo que eu desconfiava: os originais de um livro,
contos, romance ou poesias, talvez história ou ensaio.
— Está certo ... não terei de agradecer... a menos que o nome e
o endereço do interessado estejam... Foi então que olhei bem o
embrulho. A princípio apenas suspeitei. E ficaria na suspeita se
não houvesse certeza. Uma das faces estava subscritada, meu
nome em letras grandes e a informação logo embaixo,
sublinhada pelo traço inconfundível: “Para o jornalista Carlos
Heitor Cony. Em mão”.
Era a letra do meu pai. A letra e o modo. Tudo no embrulho o
revelava, inteiro, total. Só ele faria aquelas dobras no papel, só
ele daria aquele nó no barbante ordinário, só ele escreveria meu
nome daquela maneira, acrescentando a função que também
fora a sua. Sobretudo, só ele destacaria o fato de alguém ter se
prestado a me trazer aquele embrulho. Ele detestava o correio
normal, mas se alguém o avisava que ia a algum lugar, logo
encontrava um motivo para mandar alguma coisa a alguém por
intermédio do portador. [...]
Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no envelope o
revelava: ele, o pai inteiro, com suas manias e cheiros.
Apenas uma coisa não fazia sentido. Estávamos — como já
disse — em novembro de 1995. E o pai morrera, aos noventa e
um anos, no dia 14 de janeiro de 1985.
Carlos Heitor Cony
(http://biblioteca.folha.com.br/1/30/trechos.html. Acesso em: 2 de julho de
2018.)

1. Quanto à organização da tipologia textual, pode-se afirmar
que:
a) os enunciados discursivos referem ao discurso indireto livre,
típico dos textos expositivos.
b) “Não cheguei a ouvir o meu nome. Foi a secretária que me
avisou: um dos porteiros, de cabelos brancos, óculos de aros
grossos, queria falar comigo”, embora o texto tenha narrador
em primeira pessoa, prevalece o tipo dissertativo.
c) no texto há trechos descritivos “abriu uma gaveta embaixo
do balcão e de lá retirou o embrulho, que parecia um envelope
médio, gordo, amarrado por barbante ordinário”, mas prevalece
a tipologia da narração.
d) Em “Ainda mais pelo nome: não haveria uma hipótese
passável para que soubessem meu nome”, o trecho é
eminentemente injuntivo, o que caracteriza o caráter impositivo
do texto.
e) não há marcas de descrição e exposição no texto de Cony.
2. O sentimento que permeia o texto de Carlos Heitor Cony é:
a) tristeza
b) surpresa
c) angústia
d) medo
e) alegria
3. Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa errada.
a) No trecho “um dos porteiros, de cabelos brancos, óculos de
aros grossos, queria falar comigo”, a concordância está correta,
pois o verbo poderá ficar tanto no singular quanto no plural.
b) Em “Acabara de almoçar com minha secretária e alguns
amigos, descêramos a escada” o verbo negritado mostra que o
sujeito refere ao pronome nós.
c) Em “Estávamos — como já disse — em novembro de
1995”, fica evidente o sujeito nós, referente ao termo negritado.
d) Em “— Um hóspede esteve aqui no último fim de semana,
perguntou se nós o conhecíamos, pediu que lhe entregássemos
este envelope ...” no trecho o sujeito é o mesmo para os três
verbos destacados.
e) Em “Pelo menos uma ou duas vezes por semana cumpro
esse itinerário e, pelo que me lembre, nada de especial me
acontece nessa hora” se mudarmos o sujeito dessa oração, isto
é, o sujeito desinencial para o pronome ele, apenas o terceiro
verbo negritado será modificado.
4. Quanto ao novo acordo ortográfico, assinale a alternativa que
não apresenta erros quanto ao uso do hífen.
a) Os recém chegados não aderiram às novas audiências.
b) É preciso ter obediência também com o vice representante.
c) Aquela menina de minissaia comprou um micro-ondas.
d) Os projetos referem às mudanças na infra-estrutura.
e) Nenhum contra-regra participou do expediente.
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5. Observe o anúncio a seguir.

c) enuncia a duplicidade da palavra bicho, como aedes aegypti
e como gíria popular.
d) valoriza o uso da repetição da gíria popular.
e) intensifica os males causados pelo excesso de água parada.

(http://valdinere123.blogspot.com/2014/02/atividades-propaganda.html. Acesso
em 3 de julho de 2018.)

A finalidade do anúncio é:
a) identificar
b) fruir
c) sancionar
d) instruir
e) descrever

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28516.
Acessado em 2 de julho de 2018)

6. O anúncio publicitário usa a palavra bicho como recurso
linguístico que:
a) destaca a definição do aedes aegypti.
b) penaliza os perigos da dengue.

7. A frase da charge acima fere a norma culta da Língua
Portuguesa em relação à:
a) Transitividade verbal.
b) Concordância nominal.
c) Concordância verbal.
d) Regência verbal.
e) Regência nominal.

Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás - Atualidades
8. Em 2017 o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) publicou uma estimativa populacional por cidades e
estados do Brasil. Em relação a 2016, a população de Goiás
cresceu 1%. Algumas cidades apresentaram crescimento
populacional, outras ficaram estagnadas e, outras ainda,
apresentaram crescimento negativo. Goiânia continua sendo a
cidade mais populosa do estado com 1.466.105 habitantes. As
outras três cidades mais populosas, por ordem decrescente, são:
a) Anápolis, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
b) Rio Verde, Anápolis e Planaltina.
c) Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Anápolis.
d) Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde.
e) Planaltina, Anápolis e Aparecida de Goiânia.
9. Atualmente o estado de Goiás ocupa lugar de destaque na
economia brasileira, tanto no que diz respeito à produção
agropecuária, quanto à industrial e prestação de serviços.
Segundo estudos do Instituto Mauro Borges, Goiás é a nona

economia brasileira e seu PIB representa 2,8% do PIB nacional.
No que diz respeito à indústria de transformação os principais
produtos fabricados em Goiás são:
a) Cimento, Cerâmica e Ferramentas.
b) Móveis, Papel e Vidro.
c) Alimentos e bebidas, Álcool e Medicamentos.
d) Medicamentos, Móveis e Cerâmica.
e) Máquinas Agrícolas, Vidro e Cimento.
10. A bandeira de um país, estado ou município é um dos
símbolos mais importantes e respeitados. Sobre a bandeira do
estado de Goiás pode-se fazer as seguintes afirmativas, exceto:
a) As faixas verdes representam as matas e a natureza.
b) O círculo branco representa a unidade e fraternidade entre as
pessoas.
c) As estrelas brancas representam o Cruzeiro do Sul.
d) As faixas amarelas representam o ouro e a riqueza.
e) O retângulo azul representa o céu.

Direitos Humanos

11. De acordo com o disposto na Resolução Conjunta nº 1, de
15 de Abril de 2014, analise as assertivas abaixo:

segurança e especial vulnerabilidade, deverão ser oferecidos
espaços de vivência específicos.

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.

III - As pessoas transexuais masculinas e femininas devem
ser encaminhadas para as unidades prisionais masculinas.

II - Às travestis e aos gays privados de liberdade em
unidades prisionais masculinas, considerando a sua

Marque a alternativa correta:
a) Somente as assertivas I e II estão corretas.
b) Somente as assertivas II e III estão corretas.
c) Somente as assertivas I e III estão corretas.
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d) Todas as assertivas estão incorretas.
e) Todas as assertivas estão corretas.
12. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres
humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade,
etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Tendo em
vista o disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos
analise as assertivas abaixo:
I - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e
devem agir em relação uns aos outros com espírito de
fraternidade.
II - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão;
todavia, tais situações poderão ser aceitas desde que
praticadas no âmbito do sistema prisional.
III - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos
e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção
de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião,
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
Marque a alternativa correta:
a) Somente as assertivas I e II estão corretas.
b) Somente as assertivas II e III estão corretas.
c) Somente as assertivas I e III estão corretas.
d) Somente a assertiva I está correta.
e) Todas as assertivas estão corretas
13. De acordo com o disposto na Resolução Conjunta nº 1, de
15 de Abril de 2014 é correto afirmar que:
a) Lésbicas: denominação específica para mulheres que se
relacionam afetiva e sexualmente com homens;
b) Gays: denominação específica para homens que se
relacionam afetiva e sexualmente com mulheres;
c) Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente
com pessoas do sexo oposto;
d) Travestis: pessoas que pertencem ao sexo masculino na
dimensão fisiológica, mas que socialmente se apresentam no

gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico;
e) Transexuais: pessoas que são psicologicamente de um sexo e
anatomicamente de outro, sem rejeitar o sexo biológico.
14. De acordo com o disposto na Declaração Universal dos
Direitos Humanos é incorreto afirmar que:
a) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
b) Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma
justa e pública audiência por parte de um tribunal independente
e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do
fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
c) Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito
de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha
sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias
à sua defesa, exceto aquele que já tenha sido preso
anteriormente.
d) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão
que, no momento, não constituíam delito perante o direito
nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais
forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável
ao ato delituoso.
e) Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em
sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a
ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à
proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
15. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é
considerado um documento marco na história da disciplina dos
direitos humanos. Foi elaborada por representantes de
diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do
mundo, tendo sido proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da
Assembleia Geral das Nações Unidas realizada na cidade de
Paris em:
a) 08 de dezembro do ano de 1945.
b) 12 de dezembro do ano de1954.
c) 10 de novembro do ano de 1950.
d) 10 de dezembro do ano de 1948.
e) 10 de outubro do ano de 1960.

Ética no Serviço Público
16. Leia as asserções abaixo e marque a alternativa correta.
I. Ética também pode ser definida como um conjunto de
conhecimentos extraídos da investigação do comportamento
humano na tentativa de explicar as regras morais de forma
racional e fundamentada. Neste sentido, trata-se de uma
reflexão sobre a moral.
PORQUE
II. Desta maneira, pode-se afirmar que a ética é a parte da
filosofia que estuda a moral, pois reflete e questiona sobre as
regras morais.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa da I.
b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma
proposição falsa.
c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição
verdadeira.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma
justificativa da I.

e) As asserções I e II são proposições falsas.
17. Considere as seguintes assertivas acerca da Ética:
I. Em seu sentido amplo, a Ética tem sido entendida como a
ciência que reflete acerca da conduta humana perante o ser e
seus semelhantes.
II. Encara a virtude do BEM e figura como promotora da
felicidade dos seres, o bem comum, quer individual ou
coletivamente, mas também avalia os desempenhos humanos
em relação às normas comportamentais pertinentes.
III. Analisa a vontade e o desempenho virtuoso do ser em
face de suas intenções e atuações, seja relativo à própria
pessoa ou em face da comunidade em que se insere.
Está correto o que consta em:
a) I e III.
b) III.
c) I.
d) II e III.
e) I, II e III.
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18. A atividade pública deve ser conduzida com muita
seriedade, pois desfazer a imagem negativa do padrão moral do
setor público é tarefa intensa. A _______ no setor público é
pré-requisito fundamental para a confiança pública,
constituindo-se em marco fundamental para uma boa
administração e exercício da função. Marque a alternativa que
complete a lacuna acima.
a) moral
b) ética
c) paz
d) harmonia
e) seriedade
19. O agente público deve estar atento aos padrões éticos e
morais delineados pela sociedade não apenas no exercício de
suas funções públicas, devendo incorporar tais padrões à:
a) sua paz interior.
b) sua rotina intelectual.

c) sua moral e ética.
d) sua vida privada.
e) sua harmonia psíquica.
20. Acerca da Ética e a Função Pública, assinale a alternativa
incorreta:
a) O Vigilante Penitenciário Temporário é servidor encarregado
de fazer cumprir a lei, devendo ser fiel cumpridor dos deveres
legais e profissional responsável.
b) A função Vigilante Penitenciário Temporário deve ser
exercida de modo humanitário.
c) O Vigilante Penitenciário Temporário não deve sempre atuar
de forma impessoal. Isto é, agirá de forma pessoal.
d) O Vigilante Penitenciário Temporário é ser humano e como
ser humano deve se comportar.
e) Não faz sentido treinar o Vigilante Penitenciário Temporário
para se conduzir de forma desumana, como se os destinatários
do seu trabalho não fossem semelhantes seus.

Crimes Contra a Administração Pública
21. Acerca das disposições contidas no capítulo que trata dos
Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a
Administração em Geral, analise as afirmativas a seguir.
I – Configura o tipo penal denominado Peculato: apropriarse o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
II - Configura o tipo penal denominado Corrupção Passiva:
solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumila, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem.
III - Configura o tipo penal denominado Prevaricação: deixar
o funcionário, por indulgência, de responsabilizar
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou,
quando lhe falte competência, não levar o fato ao
conhecimento da autoridade competente.
Marque a alternativa correta:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa III estiver correta.
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
22. O funcionário público que patrocinar, direta ou
indiretamente, interesse privado perante a administração
pública, valendo-se da qualidade de funcionário, comete crime
de:
a) lesão corporal
b) lesão corporal seguida de morte
c) condescendência criminosa
d) advocacia administrativa
e) nenhuma das alternativas anteriores.
23. Ao tratar do tema “DOS CRIMES PRATICADOS POR
FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
EM GERAL” o Código Penal Brasileiro apresenta um conceito
legal de funcionário público, cuja aplicação se estende a toda
legislação penal. Nesse sentido, para efeitos penais, considerase funcionário público:
a) somente quem exerce cargo público.
b) quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que
sem remuneração.
c) somente quem exerce emprego público.
d) quem exerce cargo, emprego ou função pública, desde que
remunerados.
e) somente quem exerce função pública.

Noções da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal
24. Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que:
a) incitar ou participar de cultos religiosos.
b) não querer ir para o banho de sol.
c) possuir, indevidamente, livro religioso.
d) provocar acidente de trabalho.
e) tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho de barbear.

25. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao
submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao
egresso. Nesse sentido, marque assertiva correta:
a) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de detenção,
em regime fechado.
b) A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao
cumprimento da pena em regime aberto.
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c) A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de
limitação de fim de semana.
d) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se
aos presos enfermos e vítimas de acidentes.
e) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos em
prisão domiciliar.
26. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência
em sociedade e estende-se também ao egresso. A assistência
será:
a) material, à saúde, jurídica, educacional, trabalhista, religiosa.
b) material, à saúde, jurídica, educacional, social, familiar.
c) material, hospitalar, jurídica, educacional, social, religiosa.
d) material, à saúde, jurídica, educacional, comunitária,
religiosa.
e) material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa.
27. De acordo com a Lei de Execução Penal, impõe-se a todas
as autoridades o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios. Acerca dos direitos dos
presos, marque a alternativa incorreta:
a) alimentação suficiente e vestuário.
b) Previdência Social.
c) constituição de pecúlio.
d) proporcionalidade na distribuição do tempo para a religião,
reflexão e a socialização.
e) proteção contra qualquer forma de sensacionalismo.
28. Haverá, em cada comarca, um ____________________
composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação
comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção
da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público
indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social
escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de
Assistentes Sociais. Marque a assertiva que complete a lacuna
acima.

a) Patronato.
b) Conselho da Comunidade.
c) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
d) Conselho Penitenciário.
e) Juízo da Execução.
29. Considere as seguintes assertivas sobre a remição de parte
do tempo de execução da pena:
I. Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas
diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem.
II. O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no
trabalho ou nos estudos não continuará a beneficiar-se com a
remição.
III. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da
Lei 7.210/84, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar.
Está correto o que consta apenas em:
a) I e III.
b) III.
c) I.
d) II e III.
e) I e II.
30. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta
grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina
internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo
da sanção penal, ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). O
RDD terá duração máxima de:
a) trinta dias.
b) quarenta e cinco dias.
c) sessenta dias.
d) cento e oitenta dias.
e) trezentos e sessenta dias.

