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2 GOVBA-Agente-Penitenciário-A 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Atenção: As questões de números 1 a 10 baseiam-se no 

texto abaixo. 
 

A Terra tem uma idade aproximada de 4,5 bilhões de 
anos. Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em torno de 
200 mil anos atrás, na África. Se concentrássemos 4,5 bilhões 
de anos em uma hora, nosso aparecimento teria ocorrido há 
menos de dois décimos de segundo. Somos a presença mais 
recente neste planeta. 

Evidências fósseis e genéticas indicam que grandes 
migrações da África em direção à Eurásia e à Oceania ocorriam 
já há 70 mil anos. A fala parece ter surgido há pelo menos 
50 mil. Há apenas 10 mil nós nos organizamos em sociedades 
agrárias, capazes de se sustentarem com o plantio e colheita 
regular de espécies de vegetais domesticados. Certamente, 
quando essas sociedades começaram a se organizar, alguns 
animais também foram domesticados. 

Antes dessas sociedades agrárias, bandos de homens e 
mulheres corriam pelas savanas e planícies eurasiáticas à 
procura de alimentos e de abrigo. Os perigos eram muitos, de 
animais predadores e grupos inimigos a fenômenos naturais 
violentos como misteriosos vulcões e terremotos. Para 
sobreviver, nunca se podia baixar a guarda. 

Desde cedo, ficou claro aos nossos antepassados que a 
natureza tinha seus próprios ritmos, alguns regulares e outros 
irregulares. A linguagem nasceu tanto para facilitar a sobrevi-
vência dos grupos quanto para imitar os sons ouvidos pelo 
mundo, de cachoeiras e trovões aos pássaros e aos temidos 
tigres. Se a natureza cantava, os homens queriam cantar 
também. 

Recentemente foram descobertos os instrumentos musi-
cais mais antigos, flautas feitas de ossos de abutres e mamutes, 
datando de 35 e 40 mil anos atrás. Os objetos foram encon-
trados em uma região da Alemanha, provando que não só hu-
manos já haviam saído da África, como também haviam desen-
volvido habilidades musicais e artesanais. Se o vento assobiava 
ao passar por frestas e galhos, se gotas caíam ritmicamente 
das folhas, os homens procuravam imitar esses sons, criando 
os instrumentos capazes de fazê-lo.  

Pinturas nas cavernas da Europa e da África, algumas 
datando de mais de 20 mil anos, mostram uma enorme varie-
dade de animais e também de cenas de caçadas e de rituais. 
Provavelmente grupos se reuniam nas cavernas para comer, 
dormir e celebrar uma boa caça. As pinturas poderiam ser tanto 
ornamentos quanto desenhos ritualísticos que faziam parte de 
cerimônias religiosas. Certamente o som das flautas e dos tam-
bores acompanhava os rituais, talvez até na tentativa de imitar 
os grunhidos dos animais e os sons do ambiente natural onde 
viviam. 

A música e a pintura não eram as únicas expressões 
artísticas dessas sociedades. A escultura também. O impulso 
criativo parece ser tão antigo quanto nossa espécie. Do pouco 
que conhecemos a respeito dos nossos ancestrais, identifica-
mos neles bastante do que somos hoje. A diferença é que eles 

viviam em comunhão com o mundo − e não em guerra com ele. 
 

(Marcelo Gleiser. Folha de S. Paulo,  Mais!, 23 de 
agosto de 2009, com adaptações) 

1. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é: 
 

(A) As sociedades agrárias foram, desde o início da 
história da humanidade, organizadas seguindo os 
próprios ritmos melodiosos da natureza. 

 

(B) A duração das diversas fases de evolução da hu-
manidade comprova a pouca importância da espécie 
humana diante dos elementos naturais. 

 

(C) O instinto artístico de nossa espécie data de tempos 
ancestrais, quando os homens procuravam reprodu-
zir o que encontravam na natureza. 

 

(D) São pouquíssimos os dados mais remotos acerca da 
evolução da humanidade, para aventar hipóteses 
sobre a origem do instinto artístico no homem. 

 

(E) A natureza, desde o início um ambiente de perigos 
para o homem, sempre se rebelou contra ele, com a 
ocorrência de catástrofes tais como os terremotos. 

_________________________________________________________ 
 

2. É correto perceber no texto que o autor 
 

(A) demonstra a pobreza do impulso criativo no homem, 
em razão da impossibilidade de reprodução fiel dos 
sons da natureza.  

 

(B) atribui à descoberta de antigos instrumentos musi-
cais a certeza sobre a formação das sociedades pri-
mitivas. 

 

(C) contesta os dados científicos que consideram o 
continente africano como local de origem da espécie 
humana. 

 

(D) deixa implícita uma crítica contra o modo de vida 
atual, marcado pelo desrespeito ao meio ambiente.  

 

(E) reconhece a dificuldade que os homens sempre tive-
ram de dominar as forças incontroláveis da natureza. 

_________________________________________________________ 
 

3. A referência às pinturas nas cavernas da Europa e da 
África 

 
(A) demonstra os obstáculos encontrados pelos cien-

tistas para determinar como se organizavam as 
sociedades primitivas.  

 

(B) indica que os homens primitivos já haviam se orga-
nizado em sociedades, com seus rituais religiosos e 
de confraternização. 

 

(C) levanta hipóteses, não esclarecidas pela ciência, a 
respeito da organização social de povos antiquís-
simos. 

 

(D) comprova que o instinto artístico demorou muito a se 
formar na espécie humana, sujeita à própria força da 
natureza e de animais ferozes. 

 

(E) aponta com exatidão a origem de certos hábitos 
primitivos, como a tentativa de fazer música com 
instrumentos improvisados. 
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4. ... criando os instrumentos capazes de fazê-lo. (5o 
parágrafo) 

 
A forma verbal grifada acima poderá ser corretamente 
substituída, sem alteração do sentido original, por: 
 
(A) imitar os sons ouvidos na natureza. 
 
(B) afastar fenômenos naturais violentos. 
 
(C) conviver com os perigos da natureza. 
 
(D) celebrar nas cavernas uma boa caça. 
 
(E) desenvolver habilidades musicais e artesanais. 

_________________________________________________________ 
 

5. ... que a natureza tinha seus próprios ritmos, alguns 
regulares e outros irregulares. (4o parágrafo) 

 
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento 
que o grifado acima é: 
 
(A) Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em torno 

de 200 mil anos atrás ... 
 
(B) ... que grandes migrações da África em direção à 

Eurásia e à Oceania ocorriam já há 70 mil anos. 
 
(C) Os perigos eram muitos ...  
 
(D) ... se gotas caíam ritmicamente das folhas ... 
 
(E) ... mostram uma enorme variedade de animais ... 

_________________________________________________________ 
 

6. ... provando que não só humanos já haviam saído da 
África, como também haviam desenvolvido habilidades 
musicais e artesanais. (5o parágrafo) 

 
A afirmativa está corretamente transcrita, sem alteração 
do sentido original, em: ... provando 
 
(A) que somente na África os homens tinham aprendido 

a fazer instrumentos musicais e seus objetos 
manuais. 

 
(B) que, quando saiu da África, os homens primitivos 

dominavam a música e os objetos com natural 
desenvoltura. 

 
(C) que os homens primitivos tinham se espalhado por 

outros lugares, além da África, e já dominavam a 
confecção de instrumentos musicais e de objetos. 

 
(D) quantos homens saídos da África passaram a 

dominar as artes musicais e o artesanato, como seu 
próprio desenvolvimento. 

 
(E) como a África originou a espécie humana, com 

habilidades para reproduzir a música e os objetos 
manuais da natureza. 

_________________________________________________________ 
 

7. Se o vento assobiava ao passar por frestas e galhos ... (5o 
parágrafo) 

 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 
encontra o grifado acima está na frase: 
 
(A) A Terra tem uma idade aproximada de 4,5 bilhões 

de anos. 
 
(B) Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em torno 

de 200 mil anos atrás, na África. 
 
(C) Evidências fósseis e genéticas indicam ... 
 
(D) ... bandos de homens e mulheres corriam pelas 

savanas e planícies eurasiáticas ... 
 
(E) ... mostram uma enorme variedade de animais e 

também de cenas de caçadas e de rituais. 

8. ... alguns animais também foram domesticados. (2o 
parágrafo) 

 
O verbo que admite transposição para a voz passiva, tal 
como no exemplo grifado acima, está na frase: 
 
(A) Somos a presença mais recente neste planeta. 
 

(B) ... bandos de homens e mulheres corriam pelas 
savanas ...  

 

(C) ... os homens queriam cantar também. 
 

(D) Se o vento assobiava ... 
 

(E) Certamente o som das flautas e dos tambores 
acompanhava os rituais ... 

_________________________________________________________ 
 

9. A diferença é que eles viviam em comunhão com o mundo 
... (final do texto) 

 
A frase cuja lacuna estará corretamente preenchida pela 
palavra grifada acima é: 
 
(A) As hipóteses  ......  que a humanidade teve sua ori-

gem na África já foram comprovadas por cientistas. 
 

(B) As armas  ......  que os homens primitivos se defen-
diam dos perigos eram feitas de materiais encon-
trados na natureza. 

 

(C) Ossos de animais serviam  ......  que os nossos an-
cestrais reproduzissem as melodias percebidas nos 
sons da natureza. 

 

(D) São inúmeras as cavernas  ......  que se encontraram 
desenhos primitivos, as chamadas pinturas ru-
pestres. 

 

(E) Instrumentos foram criados pelo homem de modo  
......  que ele conseguisse reproduzir os sons ouvidos 
no mundo exterior. 

_________________________________________________________ 
 

10. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta 
na frase: 

 
(A) Os vestígios que a ciência estuda para tentar recom-

por os hábitos de nossos ancestrais demonstram 
como se formaram os primeiros agrupamentos 
humanos. 

 

(B) É sabido, hoje, que nas sociedades primitivas o 
instinto artístico vinham associados aos ruídos pro-
duzidos pela própria natureza. 

 

(C) Os povos primitivos, cuja origem remonta à África, 
se espalhou por outras regiões, fato que foi com-
provado pelos cientistas. 

 

(D) O homem primitivo encontrava na própria natureza 
os elementos de que precisavam para transforma-
rem em objetos de arte. 

 

(E) A natureza, com seus ritmos regulares e irregulares, 
eram fonte de inspiração para a criação artística que 
caracterizavam os homens primitivos. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO 

 
11. Uma afirmação equivalente à afirmação “Se bebo, então 

não dirijo” é 
 
(A) Se não bebo, então não dirijo. 
 
(B) Se não dirijo, então não bebo. 
 
(C) Se não dirijo, então bebo. 
 
(D) Se não bebo, então dirijo. 
 
(E) Se dirijo, então não bebo. 

_________________________________________________________ 
 

12. Marli colocou cada um dos 6 objetos diferentes em uma 
prateleira do móvel, representado abaixo, de modo que a 
arrumação de um dia nunca era a mesma dos dias an-
teriores. Ela conseguiu fazer isso durante 
 

 
 
(A) mais de 2 anos. 
 
(B) mais de 1 ano e meio e menos de 2 anos. 
 
(C) mais de 1 ano e menos de 1 ano e meio. 
 
(D) mais de 6 meses e menos de 1 ano. 
 
(E) menos de 6 meses. 

_________________________________________________________ 
 

13. Em janeiro de 2009, um fabricante de camisetas doou 
uma camiseta a uma instituição de caridade. Resolveu 
que a cada mês seguinte ele doaria o dobro de camisetas 
do mês anterior, até maio daquele ano, inclusive. A quan-
tidade de camisetas que esse fabricante doou àquela 
instituição em 2009 pode ser representada pela expressão 

 
(A) 25 

 
(B) 25 + 1 
 
(C) 25 − 1 
 
(D)  (25 − 1) : 2 
 
(E) 2(25 − 1) 

14. O menor número possível de lajotas quadradas inteiras 
necessárias para revestir um painel retangular, com 
1,62 m de comprimento por 0,90 m de largura, como 
mostra a figura abaixo, é 
 

1,62m

0,90m

  
(A) 14 
(B) 18 
(C) 36 
(D) 45 
(E) 92 

_________________________________________________________ 
 

15. Em relação às pessoas presentes em uma festa, foi feito o 
diagrama abaixo, no qual temos: 
 

P

C

M

  
P: conjunto das pessoas presentes nessa festa; 
M: conjunto dos presentes nessa festa que são do sexo 

masculino; 
C: conjunto das crianças presentes nessa festa. 
 
Assinale o diagrama em que o conjunto dos presentes na 
festa que são do sexo feminino está representado em 
cinza. 
 

(A) 

P

C

M

  

(B) 

P

C

M

  

(C) 

P

C

M

  

(D) 

P

C

M

  

(E) 

P

C

M
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ATUALIDADES 

 
16. O termo BRIC foi criado para fazer referência a quatro paí-

ses emergentes que, com características comuns, pos-
suem índices de desenvolvimento e situações econômicas 
semelhantes, embora não componham um bloco econô-
mico. Tais países são 
 
(A) Bolívia, República Dominicana, Itália e Chile. 

(B) Bolívia, Rússia, Itália e Chile. 

(C) Brasil, República Dominicana, Indonésia e China. 

(D) Bósnia, Ruanda, Índia e Colômbia. 

(E) Brasil, Rússia, Índia e China. 

_________________________________________________________ 
 

17. O país-sede do Campeonato Mundial de Futebol de 2010 
vive hoje pacificamente, mas seus problemas raciais não 
estão totalmente eliminados. Além de diferenças econô-
micas, há critérios culturais que bloqueiam a entrada de 
negros em determinados lugares, como casas noturnas e 
restaurantes. O tempo ainda não curou todos os desman-
dos promovidos pelo governo racista que imperou na Áfri-
ca do Sul até 1994, quando foram realizadas as primeiras 
eleições multirraciais. Na região, são muitas as heranças 
daquele período, marcado 

 
(A) pela rivalidade das tribos da região com as de Angola. 

(B) pela legislação colonial portuguesa. 

(C) pelo regime do Apartheid imposto pelos colonizadores.  

(D) pela violência da ocupação por colonos franceses. 

(E) pela oposição dos brancos à prática do futebol. 

_________________________________________________________ 
 

18. O primeiro turno das eleições no Brasil será realizado no 
dia 3 de outubro, conforme o calendário eleitoral de 2010. 
Naquela data, o eleitor escolherá, além do novo presiden-
te da República, governadores, senadores e deputados 
federais, estaduais e distritais (estes no caso de Brasília). 
Caso haja necessidade de segundo turno, a data estabe-
lecida pelo TSE é 31 de outubro. O segundo turno das 
eleições, se necessário, ocorrerá somente para os cargos 
de 
 
(A) presidente da República e senador. 

(B) senador e governador de Estado. 

(C) deputado federal e presidente da República. 

(D) governador e presidente da República. 

(E) senador e deputado federal. 

_________________________________________________________ 
 

19. Personagem constantemente presente no noticiário inter-
nacional, nos últimos anos, pela importância da função 
que exerce, Barack Hussein Obama é 

 
(A) líder palestino do Hamas. 

(B) presidente dos Estados Unidos da América. 

(C) o principal nome da Al Qaeda. 

(D) ex-presidente do Iraque. 

(E) o aiatolá iraniano deposto em 2008. 

20. O ministro do Meio Ambiente do Brasil informou, em 
2/3/2010, que o total de caatinga desmatado no Brasil 
saltou de 43,38%, em 2002, para 45,39%, em 2008. Os 
Estados que mais desmataram foram a Bahia e o Ceará, 
seguidos do Piauí. Segundo o ministro, "não haverá  
solução para a defesa da caatinga sem mudar a matriz 
energética, com o uso da energia eólica, de pequenas 
hidrelétricas e do gás natural." 

 
(http://www.noticias.uol.com.br/cotidiano/2010/03/02. Adaptado) 

 
Considere as seguintes afirmações: 
 

 I. O uso da mata nativa da caatinga para lenha e 
carvão gera energia para pequenas indústrias e 
para os polos cerâmicos e gesseiros do nordeste. 

 
 II. O uso da energia solar gerada por hidrelétricas é 

responsável pelas queimadas na caatinga. 
 
 III. A presença excessiva de ventos provoca queima-

das e derrubada de grandes árvores da caatinga, 
gerando naturalmente o carvão que é fonte de 
energia. 

 
Na relação entre o desmatamento da caatinga e a geração 
de energia, é correto o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
Instruções: As questões sobre os aplicativos consideram sem-

pre a originalidade da versão referenciada e não 
quaisquer outras passíveis de modificação (custo-
mização, parametrização etc.) feita pelo usuário. 
Quando não explicitadas nas questões, as versões 
utilizadas nesta prova são: Sistemas operacionais 
Windows XP edição doméstica (Português), modo 
clássico e Linux (distribuições Red Hat e SUSE); 
aplicativos Microsoft Office 2000 e BrOffice.org 3.1 
(Calc e Writer);  navegadores Mozilla Firefox 3.5.8 e 
Internet Explorer 8; Mouse padrão destro. 

 
21. Considere os seguintes motivos que levaram diversas 

instituições financeiras a utilizar teclados virtuais nas 
páginas da Internet: 

 
 I. facilitar a inserção dos dados das senhas apenas 

com o uso do mouse. 
 
 II. a existência de programas capazes de capturar e 

armazenar as teclas digitadas pelo usuário no 
teclado de um computador. 

 
 III. possibilitar a ampliação dos dados do teclado para 

o uso de deficientes visuais. 
 

Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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22. Ao clicar em uma pasta (duplo clique, comumente) do 
Windows, este apresenta o conteúdo da pasta que pode 
ser composto por outras pastas e/ou por arquivos. O 
comando Linux equivalente (lista arquivos) é 
 
(A) in 

(B) rm 

(C) mv 

(D) ls 

(E) id 

_________________________________________________________ 
 

23. O aplicativo equivalente ao MS-Excel é o BrOffice.org 
 
(A) Math. 

(B) Writer. 

(C) Calc. 

(D) Base. 

(E) Draw. 

_________________________________________________________ 
 

24. A formatação no MS-Word (menu Formatar) inclui, entre 
outras, as opções 
 
(A) Parágrafo; Fonte; Colunas; e Molduras. 
 
(B) Parágrafo; Fonte; Data e hora; e Legenda. 
 
(C) Referência cruzada; Parágrafo; Maiúsculas e minús-

culas; e Estilo. 
 
(D) Cabeçalho e rodapé; Régua; Barra de ferramentas; 

e Marcadores e numeração. 
 
(E) Barra de ferramentas; Marcadores e numeração; 

Referência cruzada; e Fonte. 
_________________________________________________________ 
 

25. A placa de circuito de um micro onde ficam localizados o 
processador e a memória RAM, principalmente, é a placa 
 
(A) serial. 

(B) paralela. 

(C) USB. 

(D) de vídeo. 

(E) mãe. 

_________________________________________________________ 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
26. Em conformidade com a Constituição da República Fede-

rativa do Brasil, é passível de imposição, dentre outras,  a 
pena de 
 
(A) morte, em caso de guerra por agressão estrangeira. 
 
(B) trabalhos forçados, com a anuência do presidiário. 
 
(C) banimento, se houver tratado internacional. 
 
(D) caráter perpétuo, nos casos de crime militares. 
 
(E) privação da liberdade, mesmo passando da pessoa 

do condenado. 

27. No que se refere à composição do Poder Legislativo, é 
certo que 
 
(A) o Congresso Nacional compõe-se de representantes 

da Câmara dos Deputados e Assembleias Legisla-
tivas. 

 
(B) a Câmara dos Deputados compõe-se de represen-

tantes dos Estados e do povo. 
 
(C) o Senado Federal compõe-se de representantes dos 

Estados  e do Distrito Federal. 
 
(D) cada Estado deve eleger dois Senadores e o Distrito 

Federal um Senador pelo voto popular. 
 
(E) cada um dos Estados e o Distrito Federal devem 

eleger trinta Deputados pelo regime majoritário. 
_________________________________________________________ 
 

28. É correto afirmar: 
 

(A) A anistia tem a finalidade de substituir uma pena por 
outra mais leve, devendo ser concedida pelo Tribu-
nal competente. 

 
(B) O indulto, cujo objetivo é a redução da pena, deve 

ser concedido pelo Tribunal competente. 
 
(C) A anistia e o indulto são benefícios de Natal aos 

condenados, e são concedidos pelo Presidente da 
República. 

 
(D) A anistia atinge as penas, enquanto o indulto, con-

cedido pelo Congresso Nacional, atinge os crimes. 
 
(E) A anistia, de regra, aplica-se a crime políticos, e é 

concedida pelo Congresso Nacional. 
_________________________________________________________ 
 

29. A organização dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas ativida-
des, em conformidade com a Constituição da República 
Federativa do Brasil, será disciplinada por 
 
(A) decreto do Chefe de Governo. 
 
(B) lei. 
 
(C) deliberação  do Poder Judiciário. 
 
(D) ato da Chefia da Segurança Pública. 
 
(E) resolução do Conselho Nacional de Polícia. 

_________________________________________________________ 
 

30. Para o efeito de cumprimento do quinto constitucional, o Tri-
bunal competente, ao receber as indicações, formará uma 
lista tríplice e a enviará, para escolha e nomeação, ao 
 
(A) Poder Executivo. 
 
(B) Senado Federal. 
 
(C) Congresso Nacional. 
 
(D) Supremo Tribunal Federal. 
 
(E) Conselho Nacional de Justiça. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
31. O Aluno Agente, integrante do Grupo Ocupacional Servi-

ços Penitenciários do Estado da Bahia, sendo servidor de 
carreira, e na vigência do Curso de Formação de Agentes 
Penitenciários, 
 
(A) não terá qualquer remuneração ou bolsa de estudo, 

face às despesas do Estado com o referido curso, 
transporte e alimentação. 

 
(B) poderá optar entre a percepção de uma bolsa de 

estudo e a remuneração de seu cargo, sem as 
vantagens pessoais. 

 
(C) fica obrigado a perceber a bolsa de estudo respecti-

va, porque não pode optar pela remuneração de seu 
cargo. 

 
(D) fica obrigado a receber a remuneração de seu cargo, 

não podendo optar pela percepção da bolsa de 
estudo. 

 
(E) poderá optar entre a percepção da bolsa de estudo 

respectiva e a remuneração  de seu cargo, acrescida 
das vantagens pessoais. 

_________________________________________________________ 
 

32. É certo que a responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor público do Estado da Bahia será afastada no caso 
de absolvição criminal 
 
(A) na qual tenha sido reconhecida a prescrição. 
 
(B) fundamentada em insuficiência de provas. 
 
(C) na qual se reconheça ter o servidor praticado crime 

não intencional. 
 
(D) que negue a existência do fato ou a sua autoria. 
 
(E) na qual reconheça ter sido o crime praticado por 

omissão. 
_________________________________________________________ 
 

33. Considere: 
 
 I. Renúncia administrativa. 
 
 II. Portaria. 

 
I e II configuram, respectivamente, atos administrativos 
 
(A) normativo e ordinatório. 
 
(B) ordinatório e punitivo. 
 
(C) negocial e ordinatório. 
 
(D) ordinatório e normativo. 
 
(E) negocial e punitivo. 

_________________________________________________________ 
 

34. O agente público que atentar contra os princípios adminis-
trativos, sem enriquecer-se indevidamente e sem causar 
lesão ao erário, poderá receber, dentre outras, as sanções 
de proibição de contratar com o Poder Público por 
 
(A) dois anos, com perda da função pública, e multa civil. 
 
(B) três anos e perda da função pública. 
 
(C) cinco anos, sem perda da função pública, e multa civil. 
 
(D) seis anos e perda da função pública. 
 
(E) oito anos e perda da função pública. 

35. No que diz respeito ao controle da Administração Pública, 
considere: 

 
 I. O controle endógeno provocado pode resultar de 

recurso administrativo. 
 
 II. O controle exógeno envolve duas subespécies: o 

controle político-administrativo e o controle de 
legalidade. 

 
 III. O controle externo ou permanente é exercido pelo 

Judiciário, enquanto o controle externo eventual ou 
provocado é feito pelo Legislativo. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
 

36. NÃO constitui causa de aumento da pena prevista para o 
crime de tortura ser este cometido 
 
(A) contra portador de deficiência e adolescente. 
(B) contra criança, gestante e maior de sessenta anos. 
(C) mediante sequestro. 
(D) por agente público. 
(E) contra pessoa sob custódia do Estado. 

_________________________________________________________ 
 

37. É certo que a pena de prestação de serviços à comunida-
de, à qual poderá ser submetido aquele que guarda 
drogas para consumo pessoal, 

 
(A) será cumprida em entidades educacionais que se 

ocupem, exclusivamente, da recuperação de depen-
dentes de drogas. 

 
(B) prescreve em um ano.  
 
(C) será aplicada pelo prazo máximo de cinco meses. 
 
(D) será aplicada pelo prazo máximo de um ano, em 

caso de reincidência. 
 
(E) não poderá ser aplicada cumulativamente com a 

pena de advertência. 
_________________________________________________________ 
 

38. No que diz respeito ao crime de resistência, é correto 
afirmar que 

 
(A) pode ser sujeito passivo do crime a pessoa que 

esteja prestando auxílio ao funcionário que executa 
o ato. 

 
(B) se configura quando o agente desobedece a ordem 

legal de funcionário público competente. 
 
(C) a pena máxima prevista é de quatro anos se o ato, 

em razão da resistência, não se executa. 
 
(D) somente se consuma se o ato, em razão da resis-

tência, não se executa. 
 
(E) as penas pelo crime são aplicáveis sem prejuízo das 

penas correspondentes à ameaça. 
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39. Dentre as formas de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, expressamente previstas na Lei no 11.340/06, 
NÃO figura a violência 
 
(A) psicológica. 
 
(B) patrimonial. 
 
(C) moral. 
 
(D) endêmica. 
 
(E) sexual. 

_________________________________________________________ 
 

40. Se o agente, para a prática de estelionato, utiliza-se de 
documento falsificado de forma grosseira, inidôneo para 
iludir a vítima, caracteriza-se 

 
(A) crime impossível. 
 
(B) crime provocado. 
 
(C) erro sobre elementos do tipo. 
 
(D) crime putativo. 
 
(E) tentativa de crime. 

_________________________________________________________ 
 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

41. No que diz respeito à remição, é INCORRETO afirmar que 
 

(A) são computados, além dos dias trabalhados, os dias 
de descanso obrigatório. 

 
(B) o condenado punido por falta grave perde o direito 

ao tempo remido, começando o novo período a partir 
da data da infração disciplinar. 

 
(C) a contagem do tempo é feita à razão de um dia de 

pena por três de trabalho. 
 
(D) é um direito privativo dos condenados que estejam 

cumprindo pena no regime fechado ou semiaberto. 
 
(E) o preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, 

por acidente, continuará a beneficiar-se com a 
remição. 

_________________________________________________________ 
 

42. Sobre o flagrante, o Código de Processo Penal prevê 
 

(A) o dever de encaminhar o auto de prisão em flagrante 
ao Ministério Público dentro do período de vinte e 
quatro horas após a prisão. 

 
(B) que a primeira pessoa a ser ouvida no auto de 

prisão em flagrante é o acusado, sobre a imputação 
que lhe é feita. 

 
(C) que dentro de doze horas depois da prisão será 

dada ao preso nota de culpa assinada pela auto-
ridade. 

 
(D) a faculdade de qualquer pessoa capturar alguém em 

flagrante delito. 
 
(E) que se considera em flagrante delito quem é encon-

trado, logo depois, com pessoa que esteja portando 
objetos de origem ilícita. 

43. Considere: 
 
 I. O habeas corpus poderá ser impetrado por qual-

quer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem 
como pelo Ministério Público. 

 
 II. Dentre as hipóteses legais de cabimento do habeas 

corpus inclui-se a ausência de justa causa. 
 
 III. Se o habeas corpus for concedido em virtude de 

nulidade do processo, este não poderá ser reno-
vado. 

 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 

 
(B) I e II, apenas. 

 
(C) I, II e III. 

 
(D) II, apenas. 

 
(E) II e III, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

44. Sobre a denúncia, estabelece o Código de Processo 
Penal que 
 
(A) dela deve constar, obrigatoriamente, o rol de teste-

munhas. 
 
(B) o prazo para seu oferecimento, estando o réu preso, 

é de quinze dias. 
 
(C) o seu oferecimento depende, necessariamente, de 

prévio inquérito policial. 
 
(D) trata-se da petição inicial da ação penal pública e em 

nenhuma hipótese poderá ser rejeitada. 
 
(E) após oferecida, e instaurada a ação penal, o Minis-

tério Público não poderá dela desistir. 
_________________________________________________________ 
 

45. Quanto ao procedimento comum ordinário disciplinado no 
Código de Processo Penal, é CORRETO afirmar que 

 
(A) o acusado poderá responder à acusação, por escri-

to, no prazo de quinze dias. 
 
(B) produzidas as provas, e não sendo requeridas dili-

gências, serão oferecidas alegações finais escritas, 
pela acusação e pela defesa. 

 
(C) depois de apresentada a resposta à acusação, o 

Juiz deverá absolver sumariamente o acusado, se 
verificadas as hipóteses previstas na lei. 

 
(D) na instrução deverão ser inquiridas, no mínimo, oito 

testemunhas arroladas pela acusação e oito pela 
defesa. 

 
(E) tem por objeto crime cuja sanção máxima cominada 

for igual ou superior a dois anos de pena privativa de 
liberdade. 
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

 
46. São princípios fundamentais proclamados no artigo I da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948: 
 
(A) a igualdade entre homens e mulheres e a liberdade 

de pensamento e religião. 
 
(B) a presunção de inocência e a inviolabilidade da vida 

privada. 
 
(C) o amplo acesso à educação e ao trabalho. 
 
(D) a liberdade de ir e vir e o direito de buscar asilo em 

outros países. 
 
(E) a liberdade, a igualdade e a fraternidade. 

_________________________________________________________ 
 

47. Considere: 
 

 I. Retificação de dados quando não se prefira fazê-lo 
por processo sigiloso, judicial ou administrativo.  

 II. Defesa de direitos, contra ilegalidade ou abuso de 
poder e obtenção de certidões. 

 
 Tais situações são protegidas, respectivamente, pelo 
 

(A) habeas data e direito de petição. 
(B) mandado de injunção e mandado de segurança. 
(C) ação popular e mandado de injunção. 
(D) habeas data e habeas corpus. 
(E) direito de petição e mandado de segurança. 

_________________________________________________________ 
 

48. NÃO constitui direito previsto no Estatuto do Idoso: 
 
(A) ter acompanhante quando internado ou em observa-

ção em qualquer unidade de saúde. 
 
(B) benefício mensal de um salário-mínimo ao idoso 

sem família, a partir de 70 anos de idade. 
 
(C) reserva de três por cento das unidades residenciais 

para atendimento aos idosos nos programas habita-
cionais públicos. 

 
(D) reserva de duas vagas gratuitas por veículo do siste-

ma de transporte coletivo interestadual para idosos 
com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos. 

 
(E) participação em atividades culturais proporcionada 

mediante desconto de pelo menos cinquenta por 
cento nos ingressos. 

_________________________________________________________ 
 

49. O Estatuto da Criança e do Adolescente aplica-se, 
apenas, a pessoas 
 
(A) entre 12 e 18 anos. 
 
(B) até 16 anos e, nos casos expressos em lei, até 18 

anos. 
 
(C) até 12 anos incompletos. 
 
(D) até 18 anos e, nos casos expressos em lei, até  

21 anos. 
 
(E) entre 12 e 16 anos. 

_________________________________________________________ 
 

50. Possui legitimidade para o ajuizamento da Ação Popular: 
 
(A) o cidadão brasileiro e as pessoas jurídicas. 
 
(B) o cidadão brasileiro e os estrangeiros com residên-

cia fixa no país. 
 
(C) o cidadão brasileiro, nato ou naturalizado. 
 
(D) somente o cidadão brasileiro nato. 
 
(E) o cidadão brasileiro e o Ministério Público. 

 
 
 

PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO 
 
 
 

 Instruções: 
 

− Escolha UM (apenas um) dos temas abaixo para a 
sua redação e identifique na Folha de Redação, no 
campo Opção , o número do tema escolhido. 

 
− Redija uma dissertação, com argumentos pertinen-

tes, escolhido. 
 
− Deverão ser observados os limites mínimo de 20 e 

máximo de 30 linhas, sob pena de perda de pontos a 
serem atribuídos à Redação. 

 
 
 
 
 

Tema I 
 

Não há índices econômicos capazes de incluir o Brasil 

no seleto grupo dos países realmente desenvolvidos, caso 

persistam os problemas sociais que têm comprometido o 

desenvolvimento do país. 

 
 
 
 
 

Tema II 
 

Casamentos que se realizam cada vez mais tarde; 

pessoas que se casam duas ou mais vezes; filhos de diferentes 

casamentos em convívio uns com os outros; brigas, 

separações, divórcios. Nada disso parece ter causado a 

diminuição da importância da família em nossa sociedade. 

 
 
 
 
 

Tema III 
 

A luta pela preservação de espécies ameaçadas de 

extinção não é tarefa inteiramente altruísta e desinteressada. 

Um mundo mais homogêneo e com menor diversidade é um 

mundo mais pobre e menos adequado para a sustentação e o 

desenvolvimento da vida de nossa própria espécie. 
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO − RASCUNHO 
 

        Opção 
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