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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:
Língua Portuguesa

Conhecimento de
Informática

Raciocínio Lógico

Conhecimentos de
Direito

Conhecimentos
Específicos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

Questões

Pontos

1 a 16

2

17 a 21

1

22 a 26

1

27 a 35

1

36 a 55

3

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal ao
término da prova.
02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO CARTÃO
RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a seqüência de páginas está correta e se o número de questões confere
com o quadro da alínea “a” do item 1) e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de
inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica
de tinta na cor preta ou azul.
05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha de respostas somente
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA
LEITURA ÓTICA.
06- Na prova objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da
questão de cada bloco de respostas.
08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma
responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma, de mais de
uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão,

MESMO QUE UMA DAS

RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO
compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando
deixar menos "espaços em branco" possível dentro do retângulo, sem invadir os limites do retângulo ao lado.
10- Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva. Ao
candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o término da prova
(conforme item 9.17 do edital).
11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones
de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS.
13- Quanto terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Repostas, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
14- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS.

“É no coração do homem que reside o princípio e o fim de todas as coisas”
(Leon Tolstoi)
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TEXTO I
População feminina em situação de prisão no Brasil triplica em menos de 10 anos
Hoje, a população feminina em situação de prisão no Brasil é formada por 27.762 mulheres, o que corresponde a 6,3% da população
carcerária total de 440.013 pessoas presas no País. Em 2003, eram registradas mais de 9 mil detentas.
Crescimento da população feminina e da violação dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão. Essa foi uma das
constatações em comum apresentadas por representantes governamentais e da sociedade civil de Brasil, Argentina e Paraguai
durante o seminário “Mulheres em Situação de Prisão: Diagnósticos e desafios na implementação de políticas integradas no âmbito
do Mercosul”, evento que se encerra hoje (28/10), em Brasília.
“Até na mais terrível situação que é a perda da liberdade, homens e mulheres são desiguais”, disse a ministra Nilcéa Freire, da
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) ao inaugurar o seminário, ontem (27/10) à tarde. Para a ministra, a
desigualdade se manifesta de muitas formas como “na negação dos direitos sexuais e reprodutivos e às visitas íntimas”.
Para Nilcéa Freire, um grande momento para visibilizar a situação das mulheres em situação de prisão no Brasil será a realização do
Mutirão de Revisão Processual, que será lançado na próxima semana, em 3 de novembro, em São Paulo. “Esse vai ser um passo
importante, vamos mostrar para a sociedade o abandono das famílias, da advocacia e o comprometimento da vida de mulheres que
poderiam estar em outro regime”, acrescentou a ministra da SPM.
A ministra Ana Cabral, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério de Relações Exteriores,
considerou que “a questão das mulheres em situação de prisão precisa ganhar mais visibilidade” para pressionar as autoridades a
criarem políticas públicas e combaterem as causas que levam as mulheres ao mundo do crime.
Crescimento vertiginoso
“Em menos de 10 anos, a população carcerária feminina triplicou. Eram pouco mais de 9 mil detentas. Hoje são 27.762 mulheres em
situação de prisão. Passou de menos de 3% para 6,03%”, apontou André Luiz de Almeida e Cunha, diretor de Políticas
Penitenciárias, do Ministério da Justiça. Na abertura do seminário, Cunha informou que as mulheres chegam às prisões por causa de
um fenômeno social. “Quase metade das mulheres está presa por causa do tráfico de drogas. Boa parte por conta do tráfico passivo”.
Ao comentar essa realidade, Cunha enfatizou que a situação das mulheres é muito diferente da dos homens. “A mulher carcerária é
muito mais fragilizada, ela é abandonada pelo homem logo nos primeiros dias ou meses de cárcere. Já os homens presos são
acompanhados por suas companheiras até o último dia da pena”, afirmou Cunha. O diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério
da Justiça classificou “essa área” como muito “difícil para a gestão pública” e pontuou: “O Depen quer reverter esse quadro.
Começamos pela transparência do diagnóstico”.
Retrato do sistema prisional brasileiro
Hoje, a população feminina em situação de prisão no Brasil é formada por 27.762 mulheres, o que corresponde a 6,3% da população
carcerária total de 440.013 pessoas presas no País. O delito criminoso mais cometido pelas mulheres é o tráfico de drogas, causa de
43,75% das prisões. A maioria das mulheres está em regime fechado (47,37%), seguido pelo semi-aberto (35,40) e provisório
(17,09%). Está na faixa de 18 a 24 anos (27,15) e de 25 a 29 anos (24,35). São elas pardas (44,07%), brancas (37,88%) e negras
(16,41%).
Entre as estrangeiras, as bolivianas (22,7%) aparecem em primeiro lugar, sendo seguidas pelas sul-africanas (17,17%). Dados do
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) também indicam que 2% das mulheres em situação de prisão no Brasil estão grávidas
ou em período de lactação. A cobertura do sistema penitenciário no País possui 58 estabelecimentos prisionais femininos e 450 com
espaços reservados para as mulheres.
fonte: Secretaria de Políticas para as Mulheres
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO (QUA, 29 DE OUTUBRO DE 2008 20H42MIN)
(Fórum de Promotoras Legais Populares do Distrito Federal. Sessão Justiça, 28/10/2008. Disponível em:
http://www.forumplp.org.br/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=912:populacao-feminina-emsituacao-de-prisao-no-brasil-triplica-em-menos-de-10-anos&amp;amp;catid=137:dh2&amp;amp;Itemid=314)
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* LÍNGUA PORTUGUESA *
Questão 1
Predomina no texto I a seguinte característica do gênero reportagem:
A)
B)
C)
D)
E)

exposição e apreciação de um fato.
expressão do juízo de um jornalista sobre um assunto.
manifestação apócrifa, em forma de editorial.
impressão sobre um fato do cotidiano.
comentário acerca de um acontecimento.

Questão 2
A palavra cuja formação se dá pelo mesmo processo de “visibilizar” é
A)
B)
C)
D)
E)

diagnóstico.
pressionar.
desigualdade.
relação.
encerrar.

Questão 3
“Para a ministra, a desigualdade se manifesta de muitas formas como ‘na negação dos direitos sexuais e reprodutivos e às visitas
íntimas’.”
O fragmento destacado acima é parcialmente contraditório em relação ao seguinte trecho:
A) “Hoje, a população feminina em situação de prisão no Brasil é formada por 27.762 mulheres, o que corresponde a 6,3% da
população carcerária total de 440.013 pessoas presas no País.”
B) “Cunha informou que as mulheres chegam às prisões por causa de um fenômeno social. ‘Quase metade das mulheres está presa
por causa do tráfico de drogas. Boa parte por conta do tráfico passivo.’ ”
C) “Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) também indicam que 2% das mulheres em situação de prisão no
Brasil estão grávidas ou em período de lactação.”
D) “A mulher carcerária é muito mais fragilizada, ela é abandonada pelo homem logo nos primeiros dias ou meses de cárcere.”
E) “ ‘a questão das mulheres em situação de prisão precisa ganhar mais visibilidade’ para pressionar as autoridades a criarem
políticas públicas e combaterem as causas que levam as mulheres ao mundo do crime.”
Questão 4
Sobre a presença feminina no sistema prisional brasileiro, de acordo com o texto I, pode-se afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

mais da metade não é branca
cerca de 40% são estrangeiras
quase metade está presa por tráfico passivo de drogas
em menos de 10 anos a porcentagem de presas triplicou
mais de 500 penitenciárias são femininas

Questão 5
Ao longo do texto I, aparecem algumas preocupações acerca da situação das mulheres em ambiente prisional. Marque a única
alternativa INCORRETA a esse respeito:
A)
B)
C)
D)
E)

a existência de mulheres cujos processos precisariam ser revistos.
a desigualdade existente entre homens e mulheres em situação de prisão.
a necessidade de criação de políticas para combater as causas da criminalidade feminina.
o crescimento do número de mulheres em situação de prisão.
o abandono da mulher pelo companheiro causado pela fragilidade feminina.

Questão 6
O texto I apresenta uma série de trechos em discurso direto. Sobre eles, pode-se afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

aproximam a voz do enunciador citante à do citado, mesclando o que é dito no discurso relatado direto com o resto do texto.
recriam o dito por outros sem que haja uma ruptura sintática no texto, o que melhora a sua coesão.
atribuem, igualmente, ao enunciador citado e ao citante a responsabilidade pelo dito, fato importante em textos jornalísticos.
têm o objetivo de dar um caráter oral espontâneo ao texto, requisito importante do gênero do texto em questão.
criam o efeito de autenticidade, indicando que as palavras relatadas são aquelas que foram efetivamente proferidas.
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Questão 7
“Em menos de 10 anos, a população carcerária feminina triplicou. Eram pouco mais de 9 mil detentas. Hoje são 27.762 mulheres
em situação de prisão”
No trecho acima destacado, é possível, sem alterar o sentido, substituir os pontos pelos seguintes elementos de coesão,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

portanto / quando.
mas / embora.
porque / ou.
pois / e.
ora / então.

Questão 8
“Em menos de 10 anos, a população carcerária feminina triplicou. Eram pouco mais de 9 mil detentas. Hoje são 27.762 mulheres
em situação de prisão”
No texto I, a exemplo do fragmento acima, utiliza-se abundantemente o seguinte recurso lexical de coesão:
A)
B)
C)
D)
E)

paronímia.
sinonímia.
homonímia.
hiponímia.
antonímia.

TEXTO II
QUALIFICAÇÃO
Não existe um consenso sobre se a elite também vai para a cadeia nos países desenvolvidos porque as cadeias são melhores ou se as
cadeias são melhores porque a elite as frequenta, Não importa. O fato é que se pode prever um sensível aprimoramento de
instalações e serviços nas nossas prisões com a qualificação progressiva da sua população.
Um sistema de cotações — cinco estrelas para prisões com celas executivas, por exemplo — e a possibilidade de o condenado
escolher sua penitenciária assegurariam o funcionamento do sistema em bases saudavelmente empresariais. As empreiteiras teriam
interesse redobrado em construir boas penitenciárias, e as financeiras em financiá-las, para garantir sua participação num novo e
lucrativo mercado e porque a qualquer hora elas poderiam receber seus executivos, para os quais reservariam as coberturas.
O novo e saudável hábito de prender corruptos pode ter desdobramentos inesperados. A inevitável melhora dos serviços
penitenciários serviria como incentivo para confissões voluntárias. Acabariam as lutas jurídicas, a indústria de liminares e a
proliferação de habeas-corpus, desafogando o nosso sistema judiciário, já que muitos acusados prefeririam reconhecer sua culpa e ir
logo para a cadeia, escolhendo a que tivesse melhor bar ou ginásio, ou de acordo com a programação da TV a cabo.
Conhecendo-se a nossa indústria construtora, haveria o risco de as construções de luxo excluírem as construções populares, como já
acontece no mercado de imóveis, e de os criminosos comuns ficarem sem cadeia, o que aumentaria a insegurança das ruas. Mas
dentro dos muros de penitenciárias modernas e confortáveis, a elite brasileira viveria o seu sonho de segurança total: guardas 24
horas por dia e o convívio exclusivo dos seus pares.
(VERÍSSIMO, Luís Fernando. “O Globo”, 2/7/2000.)

Questão 9
Quanto ao gênero, o texto II é um(a)
A)
B)
C)
D)
E)

crônica.
conto.
artigo.
ensaio.
comentário.
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Questão 10
Sobre o título do texto II, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

é contraditório com o assunto do texto.
é fundamental para a compreensão do assunto do texto.
pressupõe que o leitor já conhece o assunto do texto.
cria um paralelismo com o assunto do texto.
relaciona-se adequadamente ao assunto do texto.

Questão 11
Considerando o texto II globalmente, pode-se afirmar que é rico em:
A)
B)
C)
D)
E)

ironias.
metáforas.
eufemismos.
catacreses.
disfemismos.

Questão 12
“Não existe um consenso sobre se a elite também vai para a cadeia nos países desenvolvidos porque as cadeias são melhores ou se
as cadeias são melhores porque a elite as frequenta.”
Sobre esse fragmento, podemos afirmar que é
A)
B)
C)
D)
E)

metalinguístico, pois se apresenta como um jogo entre enunciados contrários.
metafórico, já que substitui um termo pelo outro e cria uma dualidade de significados.
alegórico, porque o jogo com a ordem dos enunciados gera uma mudança semântica.
intertextual, visto que se repete uma forma de enunciado que circula em nossa sociedade.
causal, tendo em vista que leva a uma contradição lógica de causa e efeito.

Questão 13
“Um sistema de cotações – cinco estrelas para prisões com celas executivas, por exemplo – e a possibilidade de o condenado
escolher sua penitenciária (...).”
O trecho entre travessões mantém com o termo anterior uma relação
A)
B)
C)
D)
E)

enumerativa.
proporcional.
distributiva.
enfatizadora.
explicativa.

Questão 14
O uso repetido, ao longo do texto II, de verbos no Futuro do Pretérito sugere
A)
B)
C)
D)
E)

possibilidade.
desejo.
certeza.
cortesia.
pessimismo.

Questão 15
No texto II, a causa do aprimoramento de instalações e serviços das cadeias é
A)
B)
C)
D)
E)

a prisão de corruptos.
o interesse das empreiteiras.
as confissões voluntárias.
a prisão de corruptos.
a insegurança das ruas.
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Questão 16
A respeito das visões sobre sistema prisional apresentadas nos textos I e II, é possível afirmar que são
A)
B)
C)
D)
E)

inadequadas.
reais.
contraditórias.
inexistentes.
complementares.

* CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA *
Questão 17
Em qual tipo de memória ficam armazenadas as configurações do setup da placa-mãe?
A)
B)
C)
D)
E)

CMOS
RAM
CACHE
ROM
DDR

Questão 18
Qual tipo de servidor utilizado para converter os nomes digitados na barra de endereços de um navegador para um endereço IP
válido?
A)
B)
C)
D)
E)

ISP
SMTP
Proxy
DNS
DHCP

Questão 19
Qual sequência de ações está correta no Sistema Operacional Windows XP para excluir, em definitivo e de uma única vez, um
conjunto alternado de arquivos contidos em um determinado diretório?
A) Para selecionar os arquivos: Tecla Ctrl + Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla
Shift + Tecla Delete.
B) Para selecionar os arquivos: Tecla Shift + Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla
Shift + Tecla Delete.
C) Para selecionar os arquivos: Tecla Shift + Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla
Delete.
D) Para selecionar os arquivos: Tecla Ctrl + Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla
Delete.
E) Para selecionar os arquivos: Clique do Mouse sobre cada arquivo alvo. Para apagá-los permanentemente: Tecla Delete.
Questão 20
Das sentenças abaixo, relativas ao Microsoft Office Excel,
I.
Cada célula é definida por uma coordenada exclusiva.
II.
A barra de fórmulas não pode ser retirada de seu lugar.
III.
A planilha é uma área retangular de 256 colunas por 16384 linhas.
IV.
DESVPAD, FREQUÊNCIA, MÁXIMO, MED E TENDÊNCIA são algumas de suas funções.
V.
As fórmulas sempre começam com o sinal “+” seguido por uma função.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, III, IV e V, apenas.
II, IV e V, apenas.
III e V, apenas.
I, II e V, apenas.
I, II e IV, apenas.
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Questão 21
Das sentenças abaixo, relativas à segurança de computadores e sistemas,
I.
Um dos principais objetivos da criptografia é impedir a invasão de redes.
II.
O certificado digital é um arquivo eletrônico que contém dados de uma pessoa ou instituição, utilizados para comprovar sua
identidade.
III.
Um antivírus é capaz de impedir que um hacker tente explorar alguma vulnerabilidade existente em um computador.
IV.
Vírus, keyloggers, worms e cavalos de tróia são alguns dos exemplos de Malware.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III, apenas.
I e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
II e IV, apenas.

* RACIOCÍNIO LÓGICO *
Questão 22
Numa escola de línguas que possui 200 alunos, sabe-se que 120 estudam inglês, 90 estudam espanhol e 50 estudam francês.
Sabendo-se que nenhum aluno estuda simultaneamente as três línguas, a probabilidade de que um aluno da escola, escolhido ao
acaso, estude duas línguas é:
A)
B)
C)
D)
E)

7/20
3/10
9/20
1/10
3/20

Questão 23
Considere um número divisível por 6, composto por 3 algarismos distintos e pertencentes ao conjunto
A = {3,4,5,6,7}. A quantidade de números que podem ser formados sob tais condições é:
A)
B)
C)
D)
E)

6
7
9
8
10

Questão 24
Os conjuntos A, B e C possuem elementos em comum. As quantidades de elementos de todas as possíveis interseções definidas a
partir desses conjuntos, juntamente com as quantidades dos elementos dos conjuntos A, B e C, formam uma Progressão Aritmética
de sete termos de razão R não nula. Sabendo-se que a interseção dos três conjuntos possui R elementos, a quantidade de elementos
pertencente à união dos conjuntos A, B e C é
A)
B)
C)
D)
E)

7R
10R
12R
15R
18R

Questão 25
O N-ésimo termo da sucessão (1,5,14,30,55,91,150,...) é representado por AN, sendo N um número inteiro maior do que zero. O
valor de (A50 – A48) é:
A)
B)
C)
D)
E)

4804
5101
4901
5000
5225
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Questão 26
Quatro números primos X1, X2, X3 e X4, todos compostos por três algarismos, formam uma progressão aritmética. A menor soma
possível desses números vale:
A)
B)
C)
D)
E)

420
432
449
442
440

* CONHECIMENTOS DE DIREITO *
Questão 27
O artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil em seu inciso XVII prevê que é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Em relação as a associações é INCORRETO afirmar que:
A) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se,
no primeiro caso, o trânsito em julgado;
B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em
seu funcionamento;
C) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
D) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente;
E) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente;
Questão 28
Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes, por isso ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal,
conforme assegura o artigo 5° da Constituição da Republica Federativa do Brasil. Constitucionalmente falando, sobre o processo é
correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade federal;
será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, salvo se estas forem emprestadas.
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal absolvitória;
o civilmente identificado será submetido a identificação criminal, conforme as hipóteses previstas em lei;

Questão 29
A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição da
Republica Federativa do Brasil. Neste sentido, existem cargos que são privativos de brasileiro nato que são os cargos de:
A) Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do Supremo Tribunal
Federal e Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Carreira diplomática; Oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da
Defesa.
B) Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do
Supremo Tribunal Federal; Carreira diplomática; Oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da Defesa.
C) Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Presidente do
Congresso Nacional; Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Carreira diplomática;
Oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da Defesa.
D) Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Presidente do Congresso
Nacional; Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Carreira diplomática;Ministro de
Estado da Defesa.
E) Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do
Supremo Tribunal Federal; Ministro de Estado da Defesa; Ministro da Fazenda; Presidente do Banco Central.
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Questão 30
O Título III da lei 8112 de 11 de dezembro de 1990, trata dos Direitos e Vantagens dos servidores que para os efeitos desta Lei,
servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Assim, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei, e remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei. Com relação a estes dois institutos é correto afirmar que:
A) Nenhum servidor poderá perceber, anualmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos
como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do
Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
B) Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
C) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.
D) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério do servidor
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
E) O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, mesmo nos casos de prestação de
alimentos resultante de decisão judicial.
Questão 31
A lei 8.429 de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
O Capítulo V da referida lei trata do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial nos demonstra que qualquer pessoa
poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato
de improbidade. Em relação ao procedimento administrativo e ao processo judicial nestes casos, pode-se afirmar que:
A) A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre
o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
B) A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades
estabelecidas no § 1º do artigo 14 da referida lei. A rejeição, entretanto impede a representação ao Ministério Público.
C) Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará conforme a conveniência e a oportunidade da administração,
a apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.
D) A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal ou Conselho de Contas e ao Juiz de direito da
existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.
E) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas e o Juiz de direito poderá, a requerimento, designar representante com
procuração para acompanhar o procedimento administrativo.
Questão 32
A lei de execução penal, a LEP – lei n° 7210/84 prevê em seu art. 10 que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência estende-se ainda ao egresso. Dessa
forma, a assistência será: material; à saúde; jurídica; educacional; social; e religiosa. Com relação a esses tipos de assistência
citados é correto afirmar que:
A) A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento somente médico.
B) A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados com recursos financeiros para constituir advogado custeado pelo
estado.
C) A assistência educacional compreenderá a instrução escolar, não sendo necessária, entretanto, a formação profissional do preso
e do internado.
D) A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à carceragem.
E) A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.
Questão 33
O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional
e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São atribuições do Departamento
Penitenciário Nacional, EXCETO:
A) acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional.
B) assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei.
C) estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos
locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de direitos aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial
para presos sujeitos a regime disciplinar.
D) colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais.
E) colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino
profissionalizante do condenado e do internado.
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Questão 34
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 1948. Nela, são
enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Esta declaração em seu item XIII, prevê que todo ser humano tem
direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado e que todo ser humano tem o direito de deixar
qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Assim, em relação ao asilo político previsto nesta declaração é correto afirmar
que:
A) Este direito poderá ser invocado mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por
atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
B) Rege-se pelo princípio da autodeterminação dos povos.
C) Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
D) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
E) Deverá promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Questão 35
Pedro Leonel Gonçalo, servidor público do Departamento Nacional de Controle de Chuvas, autarquia federal localizada em
Brasília, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ocupante do cargo de engenheiro civil, constitui com seus irmãos
José Leonel Gonçalo, Maria do Carmo Gonçalo e Vera Gomes da Silva de Gonçalo, sociedade empresária com a denominação
“Previtempo Ltda”, com sede no Distrito Federal, cujo principal ramo de atividade é a análise de relatórios meteorológicos e a
emissão de relatórios, contendo os riscos de precipitações acima dos padrões de normalidade.
A Sociedade Empresária (Previtempo Ltda) tem o seu capital social dividido em cotas, sendo que, nos termos do contrato social,
Maria do Carmo Gonçalo é que exerce o cargo de gerente da pessoa jurídica. Em face de seu cargo, atua, na qualidade de
procurador, Pedro Leonel Gonçalo, junto às instâncias administrativas, para a obtenção, em favor de Previtempo Ltda., de
certificado exarado pelo Departamento Nacional de Controle de Chuvas, atestando a capacitação técnica da referida empresa, muito
embora não tivessem sido preenchidos todos os requisitos legais.
Com relação à conduta de Pedro Leonel Gonçalo, é correto afirmar que ela
A) não constitui infração administrativa por permitir a Lei nº 8112/90 que Pedro Leonel Gonçalves atue como procurador, junto ao
Departamento Nacional de Controle de Chuvas, de parentes até o segundo grau.
B) constitui infração administrativa por não ter Pedro Leonel Gonçalo solicitado a autorização para a Autoridade Máxima do
Departamento Nacional de Controle de Chuvas
C) não constitui infração administrativa por inexistir o pagamento, a favor de Pedro Leonel Gonçalo, de montante em dinheiro.
D) constitui infração administrativa por ter Pedro Leonel Gonçalo atuado junto ao Departamento Nacional de Controle de Chuvas,
em conduta tipificada como advocacia administrativa.
E) constitui infração de natureza administrativa por vedar a Lei nº 8112/90 que Pedro Leonel Gonçalo integre o quadro societário
de empresa privada.

* CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS *
Questão 36
De acordo com o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, o desenvolvimento da atenção básica de saúde no âmbito das
unidades penitenciárias será realizado por equipes mínimas, integrada por
A)
B)
C)
D)
E)

médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo e nutricionista.
médico, psiquiatra, enfermeiro, assistente social e psicólogo.
médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo e nutricionista.
médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário.
médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e técnico de RX.

Questão 37
No Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário – Anexo I, são descritas as linhas de ação para a população penitenciária
brasileira. Nele, seguindo a NOAS/MS, são consideradas Ações de Atenção Básica
A) a atenção em saúde mental, tratamento em DST/HIV/aids, saúde da mulher, programa de imunizações e saúde bucal.
B) o programa de imunizações, padronização de medicamentos, prevenção às DST/aids, controle de hepatites.
C) a sorologia anti-HIV, controle da tuberculose, programa de imunizações e saúde da mulher.
D) o controle da tuberculose, controle da hipertensão e diabetes, dermatologia sanitária-hanseníase, saúde bucal e saúde da mulher.
E) o controle da hanseníase, distribuição de preservativos, programa de redução de danos , pradronização de medicamentos e
planejamento familiar.
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Questão 38
As Penas Restritivas de Direitos são aplicadas para os crimes praticados sem violência, cuja sanção penal é de:
A)
B)
C)
D)
E)

0 a 4 anos de condenação.
até 8 anos de condenação.
1 a 10 anos de condenação.
prisão semi-aberta.
reclusão em penitenciária agrícola.

Questão 39
Dentre outras atribuições, compete à Coordenação Geral de Fomento ao Programa de Penas e Medidas Alternativas – CGPMA:
A)
B)
C)
D)
E)

estabelecer penas restritivas de direitos de acordo com a gravidade do delito cometido.
capacitar equipes de monitoramento de execução das penas e medidas alternativas que atuam nas unidades da federação.
implementar políticas sociais que visem a reinserção do infrator na sua comunidade de origem.
fiscalizar os profissionais responsáveis pelo cumprimento das penas e medidas alternativas em cada região do país.
opinar sobre projetos de lei, elaborar e acompanhar propostas legislativas relativas às penas e medidas alternativas.

Questão 40
A Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas – CONAPA – é um órgão
A)
B)
C)
D)
E)

executivo.
legislativo.
participativo.
distributivo.
consultivo.

Questão 41
Quando inserido em atividade laborativa, a remuneração do preso deverá possibilitar
A)
B)
C)
D)
E)

o pagamento dos encargos processuais.
a aquisição de alimentos.
a indenização pelos danos causados pelo crime.
o ressarcimento, ao erário, dos recursos dispensados durante o seu confinamento.
a sua manutenção integral durante o cumprimento da pena.

Questão 42
A origem da instituição carcerária moderna está intimamente vinculada
A)
B)
C)
D)
E)

à Alta Idade Média.
aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial.
à ideologia do isolamento social.
ao auge do Feudalismo.
ao surgimento do modo de produção capitalista.

Questão 43
A invenção de novas formas de práticas e procedimentos judiciários experimentou uma grande transformação a partir do século
XII, com a instituição de uma nova estrutura política e de poder. Uma dessas práticas, segundo Foucault (2002), termina por
reorganizar todas as práticas judiciárias, possuindo vigência até os dias atuais. Trata-se
A)
B)
C)
D)
E)

do confisco de bens.
do inquérito.
da prova.
da reparação.
do crime.

Questão 44
A nova distribuição espacial e social da riqueza, no final do século XVIII, na Europa, tornou necessário o surgimento de novos
controles sociais. Estes dão origem ao que Foucault (1983 e 2002) denominou de
A)
B)
C)
D)
E)

capitalismo monopolista.
ditadura do proletariado.
sociedade disciplinar.
instituições totais.
cidade operária.
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Questão 45
Segundo Thompson (1991), a partir do século XIX a prática do encarceramento assume uma tripla finalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

terapêutica, expiação e ordem.
monitoramento, disciplinamento e readaptação.
reabilitação, punição e intimidação.
criminalização, recuperação e ressocialização.
diagnóstico, reclusão e reeducação.

Questão 46
A nova criminologia, ao se debruçar sobre o surgimento da delinqüência, enfatiza
A)
B)
C)
D)
E)

as formas de cidadania ativa que propiciam a coesão social.
a necessidade de uma ampla reforma no sistema prisional.
as condições sociais e estruturais da sociedade capitalista.
o tratamento individualizado como a melhor forma de reinserção.
as condições sociais em que o infrator cumpre a pena.

Questão 47
A tese defendida por Melossi e Pavarini (2006), que enfoca a penitenciária como fábrica, diz respeito, fundamentalmente,
A)
B)
C)
D)
E)

à transformação do criminoso em proletário.
ao direito que o detento deve ter ao trabalho.
à produção de mercadorias pelos presos para empresas privadas.
à criação de um valor simbólico intimidativo nas prisões.
ao processo disciplinador instituído no cárcere.

Questão 48
A hegemonia neoliberal na contemporaneidade, de acordo com Wacquant (2003), faz o Estado de Bem-Estar Social (ou EstadoProvidência ou Estado Caritativo) ceder lugar ao Estado
A)
B)
C)
D)
E)

mínimo.
punitivo.
interventor.
ditatorial.
totalitário.

Questão 49
A questão da violência começou a fazer parte das preocupações da Saúde Pública a partir da constatação dos agravos físicos,
mentais e emocionais provocados por esse fenômeno, que se mostra, na atualidade, como:
A)
B)
C)
D)
E)

fragmentado.
territorializado.
estrutural.
espacial.
episódico.

Questão 50
As condições de trabalho encontradas no sistema penitenciário brasileiro, levam ao não-cumprimento de vários dos direitos
previstos no Código de Ética Profissional do Assistente Social, dentre eles,
A)
B)
C)
D)
E)

a denúncia de falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição.
contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários.
a garantia e a manutenção do sigilo profissional.
participar de movimento social de luta pela consolidação dos direitos de cidadania.
a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo.

Questão 51
O Sistema Penitenciário Brasileiro está regulamentado
A)
B)
C)
D)
E)

pelo Código Civil.
pelo Ministério da Justiça.
pela Constituição Federal.
pela Lei de Execuções Penais.
pela Secretaria de Administração Penitenciária.
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Questão 52
No que tange à história do Serviço Social no sistema prisional brasileiro, Guindani (2001) constata que a profissão possui uma
identidade:
A)
B)
C)
D)
E)

repressora, controladora e julgadora.
progressista, emancipadora e criativa.
conservadora, disciplinadora e prescritiva.
tarefeira, subalterna e sem base teórica.
reflexiva, crítica e comprometida.

Questão 53
O projeto de formação profissional do Assistente-Social, materializado nas Diretrizes Curriculares de 1994, enuncia a
imprescindibilidade da pesquisa em todo o processo formativo. Nesse sentido, a pesquisa é entendida como um instrumento
A)
B)
C)
D)
E)

complementar à estrutura do ensino.
acessório, pois depende da disponibilidade de recursos.
contraditório, devido à existência de vários projetos profissionais.
viabilizador de respostas imediatas às demandas da população.
definidor e redefinidor do processo formativo.

Questão 54
Ao considerar a pesquisa como elemento-chave na concretização dos princípios e diretrizes do projeto de formação profissional,
um dos mecanismos operativos para sua materialização é
A)
B)
C)
D)
E)

a procura de financiamento extra-muros da universidade.
a montagem de salas de pesquisa equipadas com tecnologia de ponta.
a apreensão da forma de vida das camadas vulnerabilizadas socialmente.
a parceria com instituições da sociedade civil organizada.
a inserção do alunado em grupos temáticos de pesquisa.

Questão 55
Nos anos de 1980, aportam, para o Serviço Social brasileiro, um profundo processo de renovação, que se materializou em
conquistas teóricas, ganhos práticos e normatização ética (CFESS, 1993). Nesse sentido, o Código de Ética de 1986 expressa essas
conquistas e ganhos em dois procedimentos, o de
A)
B)
C)
D)
E)

instituição de piso salarial nacional e aquisição de um novo status profissional.
negação da base conservadora e afirmação de um novo perfil do técnico.
compromisso profissional exclusivo com as camadas vulnerabilizadas e planejamento de projetos profissionais.
reconhecimento como profissão autônoma e participação em equipes multiprofissionais.
elaboração do projeto ético político e sistematização do processo de trabalho do Serviço Social.

