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In fo rm açõ es G erais

1. Você receberá do fiscal de sala:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas 

das questões objetivas;
b) uma folha destinada à transcrição do texto definitivo da 

redação;
c) esse caderno de prova contendo setenta questões 

objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas 
(A, B, C, D  e E) e o tema da redação.

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de 
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o 
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado 
acima do seu enunciado.

4. Ao receber as folhas de respostas da prova objetiva e de texto 
definitivo da redação, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, 

número de inscrição e o número do documento de 
identidade;

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da 
folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo 
da redação;

c) marcar nas folhas de respostas da prova objetiva e de texto 
definitivo da redação o campo relativo à confirmação do 
tipo/cor de prova, conforme o caderno que você recebeu;

d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com 
caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.

5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 

sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone 

celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, 
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal 
infração poderá acarretar a eliminação sumária do 
candidato.

6. O preenchimento das respostas e do texto definitivo da 
redação, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser

feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta 
ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por 
erro do candidato.

7. O tempo disponível para a realização da prova é de 
cinco horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de 
respostas da prova objetiva e para transcrição do texto 
definitivo da redação.

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas nas folhas de 
respostas da prova objetiva e de texto definitivo da redação, 
não sendo permitido anotar informações relativas às suas 
respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio 
caderno de provas.

9. Somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início 
da prova você poderá retirar-se da sala de prova, contudo sem 
levar o caderno de provas.

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do período 
da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de 
provas.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas e a de texto 
definitivo ao fiscal da sala e deixe o local de prova. Caso você se 
negue a entregar uma das folhas, será eliminado do concurso.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na 
folha de respostas e na de texto definitivo da redação.

13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante 
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o 
candidato não poderá usar o sanitário.

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão 
divulgados no dia 20/05/2013, no endereço eletrônico 
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/maranhao13.

15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos 
preliminares será das 0h00min do dia 21/05/2013 até às 23h59min 
do dia 22/05/2013, observado o horário oficial, no endereço 
http://w w w .fgv.br/fgvprojetos/concursos/m aranhao13, por 
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir:

Tendências para as cadeias no futuro?

Na Malásia, uma equipe de designers e arquitetos elaborou 
um conceito de centro de detenção bastante diferente. O projeto 
consiste em um complexo prisional suspenso no ar, o que em 
teoria dificultaria as tentativas de fuga, devido à altura 
potencialmente fatal de uma queda e à visibilidade que o fugitivo 
teria aos olhos dos pedestres na parte de baixo.

A cadeia ainda teria espaços para manter um campo de 
agricultura, onde os detentos poderiam trabalhar para se 
autossustentar e até distribuir o excesso de alimento produzido 
para a sociedade. Fábricas e centros de reciclagem também 
serviriam a esse propósito.

Visando reduzir os custos necessários para manter dezenas 
de agentes carcerários, o teórico social Jeremy Betham projetou 
uma instituição que manteria todas as celas em um local circular, 
de forma que fiquem expostas simultaneamente. Dessa forma, 
apenas alguns poucos guardas posicionados na torre no centro 
do prédio já conseguiriam manter a vigilância sobre todos os 
detentos. Embora um presídio nesse estilo tenha sido construído 
em Cuba, ele nunca chegou a entrar em funcionamento.

Outra solução criativa foi pensada e realizada na Austrália, 
onde um centro de detenção foi elaborado a partir de containers 
de transporte de mercadorias em navios modificados para servir 
como celas temporárias. Outra prisão na Nova Zelândia também 
passou a usar a mesma solução para resolver problemas de 
superlotação.

Entretanto, o conceito tem causado muita polêmica, pois as 
condições das celas em containers seriam desumanas — o que 
temos que levar em consideração em se tratando de um país tão 
quente. "Morar" em uma caixa de metal sob um sol de escaldar 
não deve ser nada agradável.

(Fernando Daquino , 04/ 11/2012 -  Arquitetura)

01
O tema central do texto é
(A) a procura de soluções mais baratas para problemas do 

sistema prisional.
(B) a diversidade arquitetônica das prisões em várias partes do 

mundo.
(C) a falta de soluções para dificuldades administrativas das 

prisões.
(D) a crítica ao desrespeito aos direitos humanos no espaço prisional.
(E) a ausência de bom senso na administração de várias prisões.

02
"O projeto consiste em um complexo prisional suspenso no ar, o 
que em teoria dificultaria as tentativas de fuga...".
A expressão sublinhada no fragmento do texto mostra que
(A) o projeto imagina algo que ainda não foi comprovado na 

realidade.
(B) a teoria em que se fundamenta o projeto já mostrou ser 

eficaz contra as tentativas de fuga.
(C) as tentativas de fuga são teoricamente impossíveis.
(D) o complexo prisional se fundamenta numa teoria 

revolucionária.
(E) o novo conceito do complexo prisional só pode ser imaginado 

em teoria.

03
O último parágrafo do texto, em relação a algo expresso 
anteriormente, introduz uma ideia de
(A) explicação.
(B) concessão.
(C) comparação.
(D) conclusão.
(E) oposição.

04
Na estruturação do texto, o segundo período do primeiro 
parágrafo tem a função de
(A) justificar a qualificação de "diferente" dada ao centro de 

detenção.
(B) retificar uma informação dada de forma imprecisa no período 

anterior.
(C) explicar o porquê de ter sido criado um novo centro de 

detenção.
(D) demonstrar que as autoridades mundiais estão preocupadas 

com a segurança dos presídios.
(E) criticar o excesso de imaginação de designers e arquitetos.

05
"O projeto consiste em um complexo prisional suspenso no ar, o 
que em teoria dificultaria as tentativas de fuga, devido à altura 
potencialmente fatal de uma queda e à  visibilidade que o fugitivo  
teria aos olhos dos pedestres na parte de baixo".
Assinale a alternativa inadequada em relação a esse segmento do 
texto.
(A) O adjetivo "prisional" se refere ao substantivo "complexo" 

enquanto o adjetivo "fatal" se refere ao substantivo "altura".
(B) O emprego do futuro do pretérito -  "dificultaria" e "teria" -  

indica uma possibilidade hipotética.
(C) Os termos "à altura" e "'à visibilidade" indicam núcleos de 

complementos do termo "devido".
(D) As duas ocorrências do conectivo "em" -  "em um complexo 

prisional" e "em teoria" -  são exigências de termos 
anteriores.

(E) O termo "devido" introduz a ideia de causa.

06
"A cadeia ainda teria espaços para m anter um campo de 
agricultura, onde os detentos poderiam trabalhar para se 
autossustentar e até distribuir o excesso de alimento produzido 
para a sociedade. Fábricas e centros de reciclagem também  
serviriam a esse propósito".
Considerando-se a estruturação geral do texto, o "propósito" 
referido no final do segmento destacado seria o de
(A) distribuir o excesso de alimento produzido.
(B) manter um campo de agricultura.
(C) oferecer trabalho para o sustento dos presos.
(D) produzir alimento para a sociedade.
(E) sustentar os presos e a sociedade ao redor.

07
A alternativa em que o significado do elemento sublinhado está 
indicado corretamente é:
(A) potencialmente / intensidade.
(B) autossustentar / modo.
(C) reciclagem / movimento para trás.
(D) superlotação / excesso.
(E) agricultura / tempo passado.
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08
"Embora um presídio nesse estilo tenha sido construído em Cuba, 
ele nunca chegou a entrar em funcionam ento".
As alternativas a seguir apresentam formas de reescrever esse 
período do texto mantendo seu significado original, à exceção de 
um a. Assinale-a.
(A) Ainda que um presídio nesse estilo tenha sido construído em 

Cuba, ele nunca chegou a entrar em funcionamento.
(B) Em virtude de um presídio nesse estilo ter sido construído em 

Cuba, ele nunca chegou a entrar em funcionamento.
(C) A despeito de um presídio nesse estilo ter sido construído em 

Cuba, ele nunca chegou a entrar em funcionamento.
(D) Apesar de um presídio nesse estilo ter sido construído em 

Cuba, ele nunca chegou a entrar em funcionamento.
(E) Não obstante um presídio nesse estilo ter sido construído em 

Cuba, ele nunca chegou a entrar em funcionamento.

09
O texto aborda um conjunto de problemas das prisões; a 
alternativa em que o problema apontado não mostra 
correspondência adequada com a medida adotada é
(A) condições das celas / adoção de containers só em países mais 

fr io s .
(B) tentativas de fuga / construção de um centro de detenção 

suspenso no ar.
(C) superlotação de presídios / construção de celas temporárias.
(D) autossustentação dos presos / oferta de trabalho.
(E) despesas com pessoal / adoção de uma disposição circular 

das células.

10
"'M orar' em uma caixa de m etal sob um sol de escaldar não deve 
ser nada agradável".
Nesse último período do texto, o vocábulo 'morar' aparece entre 
aspas porque
(A) recebe um sentido especial, de valor positivo.
(B) indica uma expressão de autoria alheia.
(C) mostra um termo empregado em sentido afetivo.
(D) destaca um termo importante para o sentido do texto.
(E) apresenta um significado irônico.

11
O segmento do texto que não mostra preocupação informativa é:
(A) "Morar" em uma caixa de m etal sob um sol de escaldar não 

deve ser nada agradável".
(B) "Embora um presídio nesse estilo tenha sido construído em 

Cuba, ele nunca chegou a entrar em funcionamento".
(C) "Outra solução criativa fo i pensada e realizada na Austrália".
(D) "Outra prisão na Nova Zelândia também passou a usar a 

mesma solução para resolver problemas de superlotação".
(E) "Visando reduzir os custos necessários para m anter dezenas 

de agentes carcerários, o teórico social Jerem y Betham  
projetou uma instituição que manteria todas as celas em um 
local circular, de form a que fiquem  expostas 
simultaneamente".

12
"Outra solução criativa fo i pensada e realizada na Austrália, onde 
um centro de detenção fo i elaborado a partir de containers de 
transporte de mercadorias em navios modificados para servir 
como celas temporárias".
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado apresenta 
uma função textual diferente da exercida pelo segmento 
"de detenção".
(A) Problemas de superlotação.
(B) Caixa de metal.
(C) Equipe de designers.
(D) Containers de transporte.
(E) Transporte de mercadorias.

13
"Outra solução criativa fo i pensada e realizada na Austrália, onde 
um centro de detenção fo i elaborado a partir de containers de 
transporte de mercadorias em navios modificados para servir 
como celas temporárias. Outra prisão na Nova Zelândia também  
passou a usar a mesma solução para resolver problemas de 
superlotação".
Assinale a alternativa que mostra três substantivos derivados de 
verbos.
(A) solução / centro / detenção
(B) detenção / mercadorias / navios
(C) detenção / transporte / superlotação
(D) solução / mercadorias / prisão
(E) custos / prisão / celas

14
"A cadeia ainda teria espaços para m anter um campo de 
agricultura, onde os detentos poderiam trabalhar para se 
autossustentar e até distribuir o excesso de alimento produzido 
para a sociedade. Fábricas e centros de reciclagem também  
serviriam a esse propósito".
Assinale a alternativa em que o fragmento do texto reescrito teve 
seu significado original alterado.
(A) "A cadeia ainda teria espaços" / A cadeia ainda disporia de 

espaços.
(B) "para manter um campo de agricultura" / para que mantesse 

um campo de agricultura.
(C) "para se autossustentar" / para seu autossustento.
(D) "e até distribuir o excesso" / e mesmo distribuir o excesso.
(E) "serviriam a esse propósito" / serviriam a essa finalidade.

15
Assinale a alternativa em que o pronome relativo sublinhado tem 
seu antecedente incorretamente indicado.
(A) "O projeto consiste em um complexo prisional suspenso no ar, 

o que em teoria dificultaria as tentativas de fuga..." / o.
(B) "... devido à altura potencialmente fatal de uma queda e à 

visibilidade que o fugitivo teria aos olhos dos pedestres na 
parte de baixo". / queda.

(C) "A cadeia ainda teria espaços para m anter um campo de 
agricultura, onde os detentos poderiam trabalhar..." / campo.

(D) "...o teórico social Jerem y Betham projetou uma instituição 
que manteria todas as celas em um local circular..." / 
instituição.

(E) "Outra solução criativa fo i pensada e realizada na Austrália, 
onde um centro de detenção fo i elaborado..." / Austrália.
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Raciocínio Lógico-quantitativo

16
Os agentes penitenciários Carlos, Jorge, Fabio, Antonio e 
Guilherme fizeram exame médico e verificaram que possuem 
pesos diferentes. Carlos disse que é mais leve que Fábio, mas é 
mais pesado que Antônio. Guilherme afirma que só um dos 
outros agentes é mais pesado que ele. Antônio disse que ele não 
é o mais leve dos cinco.
Suponhamos que todos disseram a verdade.
Fazendo uma fila com esses cinco agentes, ordenando do mais 
leve para o mais pesado, é verdade que
(A) Jorge é o segundo da fila.
(B) Guilherme está na frente de Carlos.
(C) Carlos tem três pessoas à sua frente.
(D) Antonio é o terceiro da fila.
(E) Fabio é o quinto da fila.

17
Manoel e Francisco trabalham juntos em uma empresa. Toda 
semana, há uma reunião social de confraternização entre os 
funcionários da empresa à qual nem sempre um dos dois 
comparece. Entretanto, é sempre verdade que:
"Se Manoel comparece à reunião então Francisco não comparece." 
Esta afirmação é equivalente a
(A) Se Francisco comparece à reunião então Manoel não 

comparece.
(B) Manoel não comparece à reunião ou Francisco comparece.
(C) Se Manoel não comparece à reunião então Francisco 

comparece.
(D) Manoel comparece à reunião e Francisco não comparece.
(E) Se Francisco não comparece à reunião então Manoel 

comparece.

18
Cinco agentes penitenciários estão sentados em cinco cadeiras 
numeradas de 1 a 5 como no desenho abaixo.

1 2 3 4 5□ □□□□
Dois deles serão sorteados para gozar a folga da Semana Santa. 
Para realizar o sorteio, o comandante escreveu os números de 1 a 
5 em cinco fichas iguais, colocou-as em uma caixa e retirou duas 
delas ao acaso.
A probabilidade de que os agentes sorteados estejam sentados 
lado a lado é de
(A) 20%.
(B) 24%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

19
Considere a afirmação: "Hoje faço prova e amanhã não vou 
trabalhar".
A negação dessa afirmação é:
(A) Hoje não faço prova e amanhã vou trabalhar.
(B) Hoje não faço prova ou amanhã vou trabalhar.
(C) Hoje não faço prova então amanhã vou trabalhar.
(D) Hoje faço prova e amanhã vou trabalhar.
(E) Hoje faço prova ou amanhã não vou trabalhar.

20
Os números naturais a partir do 1 (um) são escritos em um 
quadro de sete colunas na forma mostrada abaixo:

1 2 3 4 5 6 7

14 13 12 11 10 9 8

15 16 17 18 19 20 21

28 27 26 25 24 23 22

29 30 31 32 33 34 35

37 36

A coluna onde está o número 2013 é a:
(A) segunda.
(B) terceira.
(C) quarta.
(D) quinta.
(E) sexta.

21
O pátio interno de um presídio tinha uma forma retangular. 
Devido a uma reforma para aumentar o número de células 
carcerárias do presídio, esse pátio sofreu uma redução de 25% 
em cada uma de suas dimensões, mantendo a forma retangular.
A área desse pátio sofreu uma redução de aproximadamente:
(A) 25%.
(B) 32%.
(C) 44%.
(D) 50%.
(E) 52%.

22
Considere a sentença:

"Todo agente penitenciário é do sexo masculino".
Um contra-exemplo para essa sentença é:
(A) João, que é do sexo masculino e não é agente penitenciário.
(B) Maria, que é do sexo feminino e não é agente penitenciário.
(C) Miguel, que é do sexo masculino e é agente penitenciário.
(D) Amanda, que é do sexo feminino e é agente penitenciário.
(E) Débora, que não é do sexo masculino e não é agente 

penitenciário.

23
Observe a sequência de números naturais a seguir:

1, 3, 5, 2, 4, 7, 9, 11, 6, 8, 13, 15, 17, 10, 12, 19, ...

O 87° termo dessa sequência é o número:
(A) 87.
(B) 99.
(C) 101.
(D) 103.
(E) 105.
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24
Em um presídio misto há 600 presidiários no total, sendo que 
para cada quatro homens há uma mulher.
Entre as mulheres, 80 cumprem pena de até dez anos.
Entre os homens, em cada quatro, um cumpre pena de mais de 
dez anos.
Nesse presídio, o número total de presidiários cumprindo pena 
de mais de dez anos é:
(A) 440.
(B) 360.
(C) 220.
(D) 160.
(E) 80.

25
Em um colégio, cinco alunos da turma A e três alunos da turma B 
tiveram comportamento exemplar nos últimos dois meses e o 
diretor do colégio resolveu fazer um sorteio entre eles de três 
entradas iguais para uma peça teatral em cartaz na cidade. O 
diretor irá sortear dois dos cinco alunos da turma A e um dos três 
alunos da turma B.
Assinale a alternativa que indica o número de resultados 
diferentes que esse sorteio pode apresentar.
(A) 13.
(B) 15.
(C) 30.
(D) 45.
(E) 60.

Noções de Informática

26
Um microcomputador tem dispositivos que podem ser utilizados 
tanto na entrada como na saída de dados, dependendo do 
momento em que ocorre o processamento.
Assinale a alternativa que indica dois dispositivos que se 
enquadram nessa categoria.
(A) Teclado e plotter.
(B) Joystick e câmera digital.
(C) Pendrive e mouse óptico.
(D) Impressora jato de tinta e scanner.
(E) Disco rígido e impressora multifuncional.

27
Atualmente, microcomputadores do tipo desktop e notebooks 
são comercializados utilizando memórias RAM com capacidades 
de armazenamento de 4 ou 8 GB.
Essas memórias são conhecidas pela sigla
(A) USB.
(B) PCI-E.
(C) DDR3.
(D) AGP.
(E) SATA2.

28
Assinale a alternativa que apresenta dois exemplos de softwares 
utilizados nos microcomputadores atuais.
(A) M icroprocessador Intel i5 e antivírus Avast.
(B) Antivírus Avast e memória cache L2.
(C) Memória cache L2 e Sistema Operacional Windows 7.
(D) Sistema Operacional Windows 7 e pacote MSOffice 2010 BR.
(E) Pacote MSOffice 2010 BR e microprocessador Intel i5.

29
Os CD-ROMs representam um tipo de memória auxiliar utilizado 
nos notebooks e microcomputadores, principalmente para gravar 
música em formato MP3, tendo em vista a facilidade de uso e 
capacidade de armazenamento.
Nesse sentido, os do tipo CD-R de 80 minutos possuem a 
capacidade máxima de armazenamento de
(A) 500 TB.
(B) 700 MB.
(C) 4 GB.
(D) 2 MB.
(E) 1 TB.

30
Dentre os tipos de arquivos que podem ser manipulados no 
Windows Explorer, um possui um formato específico, cuja leitura 
do conteúdo exige a instalação do software Adobe Acrobat 
ReaderXI, representado pelo ícone a seguir:

A
Esse formato de arquivo é conhecido pela sigla
(A) RAR
(B) ZIP
(C) PDF
(D) ADR
(E) TXT

31
Ao usar o Windows Explorer como ambiente gráfico nos sistemas 
operacionais Windows XP BR, um agente penitenciário acessou a 
pasta C:\SEJAP_MA e executou o atalho de teclado Ctrl + A, com 
a finalidade de
(A) classificar em ordem alfabética todos os arquivos 

armazenados na pasta C:\SEJAP_MA.
(B) mover os arquivos armazenados na pasta C:\SEJAP_MA para 

a pasta C:\BACKUP.
(C) transferir os arquivos armazenados na pasta C:\SEJAP_MA 

para a Lixeira.
(D) selecionar todos os arquivos armazenados na pasta 

C:\SEJAP_MA.
(E) deletar todos os arquivos armazenados na pasta

C:\SEJAP_MA.

32
Um funcionário da SEGEP, após finalizar a digitação de um texto 
no MS Word 2007 BR para Windows, verificará a ortografia e a 
gramática do documento, acionando a seguinte tecla de atalho:
(A) F8
(B) F7
(C) F5
(D) F2
(E) F1

33
Nas versões mais recentes do MS Word BR para Windows, o 
atalho de teclado Ctrl + B é executado com o objetivo de
(A) visualizar a página a ser impressa.
(B) alterar a fonte de um parágrafo.
(C) substituir uma palavra no texto.
(D) aplicar negrito a uma frase.
(E) salvar o arquivo digitado.
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No MS Word 2007 BR para Windows, um funcionário da SEJAP 
executou os dois procedimentos descritos a seguir.

• Primeiro selecionou o título do documento e aplicou 
alinhamento centralizado, por meio do acionamento do ícone 
C1.

• A seguir, selecionou o 22 parágrafo do texto e acionou o 
ícone C2, para aumentar o nível de recuo do parágrafo.

Assinale a alternativa que apresente as figuras que 
correspondem, respectivamente, aos ícones C1 e C2.

(C) =  e

(D) =  e

35
No Windows Explorer do sistema operacional Windows 7 BR, um 
funcionário da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 
executou os procedimentos descritos a seguir:
12 Selecionou o arquivo CONTRATO1713.DOC na pasta 

C:\CONTRATOS;
22 Executou o atalho de teclado ATEC-1 para mover o referido 

arquivo para a área de transferência;
32 Selecionou a pasta C:\ATIVOS;
42 Executou o atalho de teclado ATEC-2 para transferir o arquivo 

da área de transferência para a pasta C:\ATIVOS.
Com esses procedimentos, o funcionário moveu o arquivo da 
pasta C:\CONTRATOS para C:\ATIVOS.
Os atalhos de teclado ATEC-1 e ATEC-2 são, respectivamente,
(A) Ctrl + X e Ctrl + V.
(B) Ctrl + Z e Ctrl + V.
(C) Ctrl + M e Ctrl + V.
(D) Ctrl + Z e Ctrl + P.
(E) Ctrl + X e Ctrl + P.

Legislação Institucional

36
Segundo a Lei n. 8.956/09 que reorganiza o Plano de Carreiras, 
Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Atividades 
Penitenciárias do Estado do Maranhão, progressão é a 
movimentação do servidor, de um nível para outro 
imediatamente superior, dentro da mesma classe.
Com base na lei supracitada, assinale a alternativa que indica a 
circunstância em que o servidor poderá fazer jus  à progressão.
(A) Quando em estágio probatório.
(B) Quando em disponibilidade.
(C) Quando de licença para tratar de interesse particular.
(D) Quando em exercício de atividade diversa da sua função.
(E) Quando condenado por sentença transitada em julgado, 

desde que tenham cessado os seus efeitos.

37
De acordo com a Lei n. 6.107/94, o provimento dos cargos 
públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de 
cada Poder.
As alternativas a seguir apresentam formas de provimento de 
cargo público, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Nomeação.
(B) Promoção.
(C) Remoção.
(D) Reintegração.
(E) Readaptação.

38
Com base na Lei n. 6.107/94, analise as afirmativas a seguir.
I. É dever do servidor manter espírito de cooperação e 

solidariedade com os companheiros de trabalho.
II. É proibido ao servidor receber propina, comissão, presente

ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições.

III. É permitido ao servidor recusar fé a documentos públicos. 
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

39
O servidor público X, durante o expediente, inicia discussão 
acalorada sobre recente resultado de um jogo de futebol com o 
servidor Y. Em meio à discussão, X atinge Y com um soco no 
rosto, sem caracterizar defesa própria ou de outrem.
De acordo com a Lei n. 6.107/94 e, no que concerne às faltas
administrativas, o servidor agressor, em razão da ofensa física,
deverá ser punido com pena de
(A) advertência.
(B) demissão.
(C) suspensão.
(D) cassação da aposentadoria.
(E) repreensão.
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A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida com vistas à preservação da ordem pública e 
incolumidade das pessoas e do patrimônio pelos órgãos da Polícia 
Militar e da Polícia Civil.
De acordo com a Constituição do Estado do Maranhão, analise as 
afirmativas a seguir.
I. À Polícia Militar, organizada com base na hierarquia e 

disciplina, força auxiliar e reserva do Exército, regida por lei 
especial, compete o policiamento ostensivo, a segurança do 
trânsito urbano e rodoviário, de florestas e mananciais e as 
ações relacionadas com a prevenção, preservação e 
restauração da ordem pública.

II. À Polícia Civil, dirigida por Delegado de Polícia de carreira, 
incumbe as funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as militares.

III. Ao Corpo de Bombeiros Militar, órgão central do sistema de 
defesa civil do Estado, estruturado por lei especial, cabe, 
dentre suas atribuições, estabelecer e executar a política 
estadual de defesa civil, articulada com o sistema nacional de 
defesa civil.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Conhecimentos Específicos 
Noções de Direito Constitucional

41
O ordenamento jurídico é um sistema escalonado de normas, em 
que ordem e unidade são exigidas. A quebra dessa unidade 
deverá deflagrar mecanismos de correção para restabelecê-las, 
como o controle de constitucionalidade, que consiste na 
verificação da compatibilidade entre uma lei ou qualquer ato 
normativo infraconstitucional e a Constituição.
Acerca do fragmento acima, assinale a afirmativa correta.
(A) O ordenamento jurídico brasileiro não admite que o controle 

abstrato de constitucionalidade, tendo por parâmetro a 
Constituição da República, seja realizado perante o Tribunal 
de Justiça dos Estados.

(B) A demonstração da pertinência temática é exigida dos 
partidos políticos com representação no Congresso Nacional, 
das confederações sindicais e das entidades de classe de 
âmbito nacional.

(C) A declaração em abstrato da inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos federais, estaduais ou municipais, é de 
competência do Supremo Tribunal Federal por meio de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade.

(D) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não 
tem cabimento nas hipóteses em que seja possível manejo de 
ação direta de inconstitucionalidade.

(E) A decisão que declara a constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação 
direta ou em ação declaratória pode ser objeto de ação 
rescisória.

42
Acerca dos direitos fundamentais inscritos na Constituição de 
1988, assinale a afirmativa correta.
(A) A Constituição, em garantia ao princípio da igualdade, 

proscreveu qualquer forma de discriminação, positiva ou 
negativa, entre cidadãos brasileiros.

(B) A previsão de exame psicotécnico em edital de concurso 
público supre a exigência de previsão em lei.

(C) O exercício de qualquer ofício ou profissão está condicionado 
ao cumprimento de condições legais para o seu exercício.

(D) O uso de algemas só é lícito nos casos de prisão em flagrante.
(E) A publicação não consentida da imagem de um indivíduo, 

utilizada com fins comerciais, gera dano moral reparável, 
ainda que não reste configurada situação vexatória.

43
A respeito do mandado de segurança coletivo, assinale a 
afirmativa correta.
(A) O mandado de segurança coletivo, por ser instrumento 

jurídico de defesa de direitos transindividuais, pode ser 
utilizado para questionar a validade de lei em tese.

(B) As associações, quando impetram mandado de segurança 
coletivo em favor de seus filiados, dependem, para legitimar 
sua atuação em juízo, de autorização expressa de seus 
associados.

(C) A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída 
com a relação nominal dos associados da impetrante, mas 
não é necessária a autorização dos associados para a 
impetração.

(D) O partido político com representação no Congresso Nacional 
tem legitimidade para a propositura de mandado de
segurança coletivo.

(E) A entidade de classe não tem legitimação para o mandado de
segurança quando a pretensão veiculada interessa apenas a
uma parte da respectiva categoria.

44
Lei Complementar do Estado X, de iniciativa de um Deputado 
Estadual, determinou que as empresas de transporte coletivo que 
operam no território do Estado, devem instalar cinto de
segurança para todos os passageiros nos veículos de suas frotas, 
estabelecendo um prazo de 180 dias para adequação à norma. 
A referida lei foi devidamente sancionada pelo Governador do 
Estado.
A lei citada no fragmento acima é inconstitucional. Assinale a 
alternativa que justifica sua inconstitucionalidade.
(A) Representa imposição de despesa sem a correspondente 

fonte de custeio.
(B) Representa invasão de competência dos Municípios.
(C) Representa invasão de competência da União.
(D) A matéria em comento é de iniciativa reservada do chefe do 

Poder Executivo estadual.
(E) A sanção do chefe do Poder Executivo estadual supre o vício 

de iniciativa, conforme atual entendimento jurisprudencial.

45
As alternativas a seguir apresentam atribuições do Congresso 
Nacional, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 

República.
(B) Decretar o estado de sítio.
(C) Convocar plebiscito.
(D) Resolver definitivamente sobre tratados internacionais que 

acarretem encargos ao patrimônio nacional.
(E) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da 

União.
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Acerca das disposições concernentes à ordem social na 
Constituição, analise as afirmativas a seguir.
I. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, 
constituem patrimônio cultural brasileiro.

II. Ao Estado impõe-se garantir a educação básica gratuita, mas, 
em relação ao ensino médio, impõe-se apenas a sua 
progressiva universalização

III. A Constituição veda a prática de tratamento diferenciado 
para o desporto profissional e o não- profissional

Assinale:
(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.

47
Um partido político, com representação no Congresso Nacional, 
pretende propor ADIn contra lei de iniciativa do Deputado 
Federal Y. A lei em referência, que dispõe sobre Processo Civil, 
teve trâmite regular no Congresso Nacional, foi sancionada pelo 
Presidente da República e já está em vigor.
Nesse caso, assinale a alternativa que indica o polo passivo da 
ADIn.
(A) Somente o Congresso Nacional.
(B) O Congresso Nacional e o Advogado-Geral da União.
(C) O Congresso Nacional e o Deputado Federal Y.
(D) A lei questionada e o Advogado-Geral da União.
(E) Somente o Deputado Federal Y.

48
O Governador do Estado X propôs ação de controle abstrato de 
constitucionalidade de uma lei estadual, alegando violação ao 
Art. 100 da Constituição daquele Estado. O Tribunal de Justiça 
local, órgão competente para o julgamento da ação, considerou 
inconstitucional o próprio parâmetro de controle, por entender 
que o referido artigo viola diretamente a Constituição da 
República.
Com relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
(A) A norma da Constituição do Estado é declarada 

inconstitucional, retirando-se a validade daquela norma, em 
decisão com eficácia contra todos e efeito vinculante.

(B) É cabível Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal 
Federal, que pode confirmar a decisão ou revê-la, para 
admitir a constitucionalidade da lei estadual, o que implicaria 
a necessidade de o Tribunal de Justiça prosseguir no 
julgamento da ação proposta.

(C) É cabível Reclamação para o Supremo Tribunal Federal, por 
usurpação de competência da Corte no papel de guardião da 
Constituição da República.

(D) O Tribunal de Justiça pode reconhecer a inconstitucionalidade 
incidental da norma da Constituição do Estado em face da 
Constituição da República, mas dessa decisão não se admite a 
interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal 
Federal.

(E) O Tribunal de Justiça pode reconhecer a inconstitucionalidade 
incidental da norma da Constituição do Estado em face da 
Constituição da República e a inconstitucionalidade por 
arrastamento da lei estadual questionada.

Noções de Direito Administrativo

49
Os bens públicos caracterizam-se por possuir um regime jurídico 
próprio que faz com que esses bens, em regra, não sejam 
suscetíveis a atos de alienação, penhora ou usucapião.
As alternativas a seguir apresentam bens que se enquadram 
nesse regime jurídico de direito público, à exceção de uma. 
Assinale-a.
(A) Uma barca pertencente a uma concessionária de serviço 

público que esteja afetada à prestação do serviço de 
transporte público coletivo de passageiros.

(B) Um carro pertencente a um Estado membro que é utilizado 
para transportar servidores públicos em serviço.

(C) Um prédio pertencente a uma Autarquia e que não esteja 
sendo utilizado.

(D) Um terreno, sem utilização alguma, pertencente à União.
(E) Um prédio utilizado como sede de uma empresa pública que 

desenvolve atividade econômica em regime de concorrência.

50
A respeito da relação existente entre os entes federativos e as 
entidades da administração indireta, analise as afirmativas a 
seguir.
I. Entre a União e uma autarquia a ela vinculada não há relação 

hierárquica, mas controle ou vinculação.
II. A criação de uma autarquia por parte de um ente federativo 

para exercer atribuições, anteriormente desempenhadas por 
um órgão desse ente federativo, constitui-se em uma 
desconcentração.

III. A extinção de uma autarquia e a transferência das atribuições 
exercidas por essa pessoa jurídica ao ente federativo ao qual 
era vinculada, constitui-se em uma concentração.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

51
Em matéria de responsabilidade civil do Estado existem várias 
teorias que buscam estabelecer os requisitos para se verificar a 
configuração dessa responsabilidade estatal.
Em relação à teoria do risco administrativo, assinale a afirmativa 
correta.
(A) Havendo dolo ou culpa do agente público somente esse 

deverá ser responsabilizado e não o Estado.
(B) Não admite as excludentes de responsabilidade do Estado.
(C) A responsabilização do Estado dependerá em alguns casos da 

comprovação de dolo ou culpa do agente.
(D) Somente há a admissão da excludente de responsabilidade 

baseada em caso fortuito ou de força maior.
(E) Não é necessária em nenhuma hipótese a comprovação da 

culpa ou do dolo do agente para a responsabilização do 
Estado.
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João é servidor público estatutário e está sendo processado 
criminalmente por lesão corporal praticada contra José, 
enquanto encontrava-se em serviço. Em razão de tal fato 
também está respondendo a processo administrativo disciplinar. 
Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta.
(A) Mesmo que seja condenado na seara penal, João poderá 

provar, na esfera administrativa, a inexistência do fato que 
fundamentou a condenação, em decorrência da independência 
entre essas esferas.

(B) Sendo absolvido por inexistência de provas, não poderá ser 
condenado pelo mesmo fato na esfera administrativa.

(C) Mesmo absolvido na esfera penal, é possível que seja 
condenado na esfera administrativa.

(D) Sendo absolvido ou condenado na esfera penal, o processo 
administrativo seguirá sempre a mesma sorte, pois não há 
independência entre as instâncias penal e administrativa.

(E) O processo administrativo não poderia ser instaurado antes 
que o do trânsito em julgado da ação penal.

53
A doutrina administrativista aponta a existência de uma diferença 
entre a função de governo e a função administrativa.
Diante dessa diferenciação, analise as afirmativas a seguir.
I. As funções de governo estão mais próximas ao objeto do 

direito constitucional, enquanto a função administrativa é 
objeto do direito administrativo.

II. A função de governo tem como um de seus objetivos 
estabelecer diretrizes políticas, enquanto a função 
administrativa se volta para a tarefa de executar essas 
diretrizes.

III. A expressão administração pública, quando tomada em 
sentido amplo, engloba as funções administrativas e as 
funções de governo.

Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretos.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretos.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa III estiver correta.

54
"Princípios administrativos são os postulados fundamentais que 
inspiram todo o modo de agir da administração pública. 
Representam cânones pré-normativos, norteando a conduta do 
Estado quando no exercício de atividades administrativas."

(Carvalho Filho , J . S ., 2012 ).

Tendo em conta a existência de princípios expressos e também 
dos chamados princípios implícitos ou reconhecidos, assinale a 
alternativa que apresenta somente princípios implícitos ou 
reconhecidos.
(A) Razoabilidade, publicidade e autotutela.
(B) Continuidade do serviço público, supremacia do interesse 

público e segurança jurídica.
(C) Eficiência, indisponibilidade do interesse público e segurança 

jurídica.
(D) Moralidade, proporcionalidade e indisponibilidade do 

interesse público.
(E) Publicidade, autotutela e proporcionalidade.

55
Z, agente penitenciário no Estado do Maranhão, e candidatou-se
a prefeito de um município do interior do Estado, tendo sido
eleito com expressiva votação. Z exerce cargo público efetivo há
mais de 10 anos e agora irá assumir o mandato eletivo.
Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta.
(A) Z, afastando-se do cargo efetivo, contará o tempo de 

exercício no cargo eletivo para todos os efeitos legais, sem 
qualquer exceção.

(B) Z deverá pedir exoneração do cargo efetivo para assumir o 
cargo eletivo.

(C) Z ao assumir o cargo eletivo deverá necessariamente receber 
a remuneração desse cargo, não podendo optar pela 
remuneração do cargo efetivo.

(D) Z, necessariamente, irá se afastar do cargo efetivo e deverá 
optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela do cargo 
eletivo, sendo impossível a acumulação das remunerações.

(E) Z poderá, havendo compatibilidade de horários, acumular os 
cargos e as remunerações.

Noções de Direito Penal e Processual Penal

56
Com relação ao tema ação penal, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Na ação penal pública vigoram os princípios da indisponibili- 

dade e da oficialidade.
(B) Na ação penal privada a iniciativa incumbe à vítima ou a seu 

representante legal.
(C) Na ação penal pública condicionada, a representação da 

vítima e a requisição do Ministro da Justiça têm a natureza 
jurídica de condição de procedibilidade.

(D) Legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade 
jurídica do pedido são condições para a propositura de toda 
ação penal, seja de natureza pública ou privada.

(E) O princípio da indivisibilidade da ação penal não se aplica na 
ação privada.

57
Com relação ao inquérito, assinale a afirmativa incorreta.
(A) O inquérito é um procedimento investigatório prévio, no qual 

diversas diligências são realizadas na busca da obtenção de 
indícios que permitam o titular da ação propô-la contra o 
autor da infração penal.

(B) O inquérito policial é inquisitivo, não vigorando o princípio do 
contraditório pleno, apesar de a autoridade que o presidir ter 
a obrigação de agir dentro dos termos da lei.

(C) Apesar de o inquérito ser sigiloso, é direito do defensor, no 
interesse do representado, ter aceso amplo aos elementos de 
prova que, já documentados, digam respeito ao exercício do 
direito de defesa.

(D) O inquérito, que é obrigatório, pode ser iniciado de ofício, por 
requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, 
ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade 
para representá-lo.

(E) O inquérito, nos crimes em que a ação pública depende de 
representação, não poderá ser iniciado sem ela.
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No tocante à citação, aponte a afirmativa correta.
(A) No direito processual penal não há previsão da citação por 

hora certa.
(B) Na citação ficta, realizada por meio de edital, o acusado não 

comparecendo ou não tendo constituído advogado no prazo 
legal, o processo deve ficar suspenso, bem como o prazo 
prescricional.

(C) A citação do militar é feita por mandado.
(D) O réu que se encontra preso e tenha advogado constituído 

com poderes especiais, pode ser citado por meio deste para 
apresentar resposta preliminar.

(E) Quando o processo for suspenso em razão da não localização 
do acusado, tal circunstância, por si só, autoriza o juiz a 
decretar a prisão preventiva e determinar a produção 
antecipada de provas.

59
Com relação à Lei n. 7.960/89, que dispõe sobre prisão
temporária, assinale a afirmativa correta.
(A) O prazo limite, seja qual for o crime em apuração, é de 

30 dias.
(B) O prazo, em se tratando de crime hediondo ou assemelhado, 

é de trinta dias, enquanto nos demais é de cinco dias, não 
sendo possível a prorrogação.

(C) O juiz, atendendo representação da autoridade policial ou a 
requerimento do Ministério Público, poderá decretá-la de 
ofício.

(D) O preso, decorrido o prazo da prisão, deverá ser posto 
imediatamente em liberdade, independentemente de alvará 
de soltura, salvo se já tiver sido decretada sua prisão 
preventiva.

(E) Os presos temporários, dentro do possível, devem ficar 
separados dos demais detentos.

60
Na forma do Art. 61 da LEP, assinale a alternativa que indica
órgãos da execução penal.
(A) OAB e Ministério Público.
(B) Secretaria de Polícia Civil e Juízo da Execução.
(C) Patronato e Conselho da Comunidade.
(D) Defensoria Pública e OAB.
(E) Conselho Penitenciário e Conselho Tutelar.

61
Com relação à anistia, à graça e ao indulto, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) A anistia, a graça e o indulto são causas de extinção da 

punibilidade previstas no Art. 107, do Código Penal.
(B) A anistia faz desaparecer o crime, cessando os efeitos penais, 

permanecendo os civis.
(C) A anistia resulta de uma lei, dependendo da sanção do 

Presidente.
(D) O indulto tem caráter coletivo, enquanto a graça é individual, 

sendo a concessão de ambos da competência do Presidente 
da República.

(E) A concessão do indulto prejudica o julgamento da apelação 
manejada pela defesa técnica.

62
As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves.
As alternativas a seguir apresentam faltas graves segundo a lei de
execução penal, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Deixar de conservar em ordem os objetos de uso pessoal.
(B) Fugir.
(C) Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, 

de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros 
presos ou com o ambiente externo.

(D) Descumprir, no regime aberto, as condições impostas.
(E) Faltar com o dever de obediência ao servidor e respeito a 

qualquer pessoa com quem deve relacionar-se.

63
Com relação ao sujeito ativo do crime, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer 

pessoa.
(B) Crime próprio é aquele que exige do sujeito ativo uma 

qualidade especial.
(C) Crime de mão própria é aquele que só pode ser praticado 

diretamente pelo sujeito ativo, não admitindo sequer a 
coautoria ou a participação.

(D) Pessoa jurídica pode, excepcionalmente, ser sujeito ativo de 
um crime.

(E) Menor de 18 anos é penalmente inimputável, ficando sujeito 
às normas estabelecidas na legislação especial.

64
Com relação ao princípio da legalidade, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) Tal princípio se aplica às contravenções e medida de 

segurança.
(B) Tal princípio impede a criação de crimes por meio de medida 

provisória.
(C) Tal princípio impede incriminação genérica por meio de tipos 

imprecisos.
(D) Tal princípio impede a aplicação de analogia de qualquer 

forma no Direito Penal.
(E) Tal princípio está previsto no texto constitucional vigente.

65
Assinale a alternativa que apresenta causas de excludente da
ilicitude.
(A) O estado de necessidade e a ausência de dolo.
(B) A legítima defesa e o exercício regular de direito.
(C) A obediência hierárquica e o estrito cumprimento do dever legal.
(D) A coação moral irresistível e a obediência hierárquica.
(E) O consentimento do ofendido quando o dissenso da vítima 

faz parte do tipo, estado de necessidade e a legítima defesa.
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Noções de Direitos Humanos

66
Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 1948, analise as afirmativas a seguir.
I. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou 

castigo cruel, desumano ou degradante, salvo quando 
suspeito de ter cometido crime hediondo.

II. Toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, a igual 
proteção da lei, exceto quando suspeito de envolvimento em 
atos lesivos à ordem pública.

III. Toda pessoa acusada de ato delituoso tem o direito de ser 
presumida inocente, até que sua culpabilidade venha a ser 
provada de acordo com a lei.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

67
O Decreto Federal n. 678/92, que ratifica a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, estabelece os procedimentos que 
devem ser seguidos quando da prisão de uma pessoa.
Sobre esses procedimentos, analise as afirmativas a seguir.
I. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo 

em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a 
tratamento adequado à sua condição de pessoa não 
condenada.

II. As pessoas detentoras de diploma de nível superior devem 
ficar separadas dos presos com formação inferior.

III. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser 
separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, 
com a maior rapidez possível, para seu tratamento.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

68
O Capítulo IX da Resolução n. 14/94 estabelece as regras mínimas 
para o tratamento do preso.
Acerca do uso de algemas e de camisa-de-força, analise as 
afirmativas a seguir.
I. O uso de algemas é permitido, durante o deslocamento do 

preso, como medida de precaução contra fuga.
II. O uso de camisa-de-força é permitido, segundo 

recomendação médica, por motivo de saúde.
III. O uso de algemas é proibido por humilhar o detento.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

69
Fulano de Tal foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio 
culposo. Passados seis meses de seu encarceramento, seu 
advogado ajuizou ação pedindo que fosse permitido ao preso 
receber visitas da família, o que até então lhe tinha sido negado. 
Com relação ao fragmento acima, analise as normas legais que 
abordam especificamente a matéria tratada.
I. A Resolução n. 14/94, que estabelece as regras mínimas para 

o tratamento do preso.
II. O Decreto Federal n. 678/92, que ratifica a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.
III. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que unifica as 

normas dos sistemas prisionais.
Assinale:
(A) se somente I estiver correta.
(B) se somente III estiver correta.
(C) se somente I e II estiverem corretas.
(D) se somente II e III estiverem corretas.
(E) se I, II e III estiverem corretas.

70
Beltrano está preso preventivamente por indícios de participação 
em roubo qualificado a um estabelecimento comercial.
Com base nas Regras Mínimas para o Tratamento do Preso, 
estabelecidas pela Resolução n. 14/94, do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), analise as afirmativas a 
seguir.
I. Na qualidade de preso provisório, ele deve ser separado dos 

presos condenados.
II. Na qualidade de preso provisório, ele deve permanecer 

obrigatoriamente em cela individual.
III. Na qualidade de preso provisório, ele não pode usar roupa 

própria, mas sim uniforme prisional diferenciado daquele 
utilizado por presos condenados.

Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Redação

A charge a seguir aborda o problema da violência, atribuindo-a a uma série 
de razões diferentes.

Amarildo

Apresente a sua opinião a respeito da charge, destacando três motivos que lhe 
pareçam mais importantes, defendendo sua escolha com argumentos 
convincentes.

Sobre o tema, redija um texto dissertativo, no qual você deve expor suas idéias 
de forma clara, coerente e em conformidade com a norma culta.

Atenção!

A folha a seguir deve ser usada como rascunho.
Transcreva seu texto para a folha de texto definitivo, pois não será avaliado o texto escrito em local indevido. 
Utilize o mínimo de 25 (vinte e cinco) e o máximo de 30 (trinta) linhas para transcrever seu texto.
Na folha de texto definitivo não se identifique, pois isso pode anular sua prova.
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