
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS – SUSEPE

CONCURSO PÚBLICO 01/2014

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas
e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se a todos os avisos contidos no quadro da sala.

2. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

3. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.

4. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em Edital, incluindo o preenchimento da
grade de respostas.

5. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a Ata de Prova
antes da saída.

6. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

7. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

8. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no Cronograma de
Execução desse concurso.

9. Certifique-se de que este caderno contém 80 (oitenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.

Boa prova!

AGENTE PENITENCIÁRIO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 12 referem-se ao texto abaixo.

Um remédio contra a violência
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Ou a medicina cuida do bandido ou o bandido vai acabar matando o médico. Explica-se: a questão
penitenciária e também a criminalidade fora dos muros das instituições, uma a alimentar a outra e ambas
a apavorar a sociedade, são acima de tudo questões da área da saúde mental – estabelecendo-se, aqui,
que se está falando do transtorno da personalidade antissocial e não de enfermidades que classicamente
já são vistas como tais e não têm a ver com a delinquência. O quadro __________ da violência nos dias
de hoje, portanto, não é um problema a ser resolvido exclusivamente no campo da segurança pública,
modelo exaustivamente praticado e que vem se mostrando ineficaz. Quem acaba de sugerir que
psiquiatras, biopsicólogos e neurologistas se voltem para tratar criminosos como única solução possível,
numa das mais polêmicas teses dos últimos tempos, são conceituados neurocientistas de todo o mundo.
Enfiaram corajosamente a cabeça num vespeiro, e esse vespeiro está na premissa que sustentam: não
existe o livre-arbítrio.

Existem três novos livros revolucionários. O neurocientista David Eagleman assina “The Secret Lives
of the Brain”, o ateísta Sam Harris lançou “Free Will” e o papa da neurociência, Michael Gazzaniga,
escancarou a polêmica com o seu livro “Who’s in Charge”. A essas obras soma-se a declaração de um
dos principais professores da Universidade de Chicago, Jerry Coyne: “Nenhuma escolha é livre e
consciente. Não há o livre-arbítrio”. No início das pesquisas, buscavam eles estabelecer a sincronia
temporal entre as funções cerebrais e os atos humanos. Era inevitável, no entanto, que desembarcassem
na criminologia, uma vez que a ponderação do livre-arbítrio pontua praticamente todas as decisões
judiciais. Estabeleceu-se então um consenso, agora __________, mas que vinha tomando corpo desde
2008 com as pesquisas do psicólogo Benjamin Libet: sempre há atividade elétrica cerebral, autônoma,
que precede e fixa um ato que imaginamos consciente e …….. supomos, mas apenas supomos, ser
donos. Segundo estudos, são exatamente sete segundos de atividade no hemisfério direito do cérebro o
tempo a separar o que o cérebro manda fazer e os atos que julgamos ter escolhido praticar. Talvez por
isso seja frequente ouvir-se nas instituições prisionais: “Quando vi, já matei”. Ou seja: o criminoso não tem
tempo de _______ entre o certo e o errado. O livre-arbítrio, assim, não é um padrão para todos nem “está
solto no ar”, mas somente pode se dar de acordo com a possibilidade da capacidade ……. cada pessoa
tem para agir no recorte bioquímico de seu próprio funcionamento neuronal.

Tudo isso não significa que criminosos devam ser simplesmente libertados só porque não seriam
donos de livre-arbítrio (ninguém talvez seja, segundo essa tese). A proposta inovadora é que sejam
tratados para não ficarem realimentando a cadeia da violência. “A mera punição deve dar lugar à cultura
do tratamento”, diz Eagleman. É revolucionário demais, mas talvez valha a pena dar uma chance à
neurociência, já que outros modelos de coibir a violência estão esgarçados. Vale lembrar que Sigmund
Freud (que era médico) viu-se atingido no ego e no bolso quando dizia, no início de sua carreira, que
mulheres que se mantinham estáticas eram enfermas, embora a medicina da época não detectasse
nenhuma disfunção orgânica – ele se referia à histeria, que não deveria ser tratada, mas que apontava
como sintoma de doença da “alma”. Freud perdeu sucessivos empregos porque polemizava com seus
colegas tradicionais. Hoje ele dispensa apresentações. Detalhe importante: Freud morreu pesquisando,
com o minguado arsenal tecnológico ……… dispunha, a soberania dos comandos cerebrais que se dão
independentemente da nossa vontade. Já ele, formulador do inconsciente, questionava o livre-arbítrio.

Fonte: texto adaptado – < http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/288431_UM+REMEDIO+CONTRA+A+VIOLENCIA>.

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa,
correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das
linhas 05,19 e 25.

A) estarressedor – cedimentado – dicernir
B) estarressedor – cedimentado – discernir
C) estarrecedor – sedimentado – discernir
D) estarrecedor – cedimentado – dicernir
E) estarrecedor – sedimentado – dicernir

QUESTÃO 02 – Considerando as regras de regência
verbal e retomada pronominal, assinale a alternativa
que completa, correta e respectivamente, as lacunas
pontilhadas das linhas 21, 26 e 38.

A) no que – de que – para que
B) no que – que – de que
C) a quem – de que – para que
D) do qual – que – de que
E) do qual – de que – para que
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QUESTÃO 03 – Analise as assertivas que seguem
sobre as ideias contidas no texto, assinalando V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Os problemas da alta criminalidade fora das
prisões e das questões penitenciárias não podem
ser compreendidos como problemas da área da
saúde, mas estritamente da área da justiça.

(  ) Diferentes cientistas que estudam o
funcionamento do cérebro humano apostam na
não existência de livre-arbítrio, ou seja, de que
não temos a capacidade de fazer escolhas
conscientes e livres.

(  ) Somente as pessoas que praticam crimes não
possuem livre-arbítrio, todas as outras possuem.

(  ) No momento de julgamento de crimes, parece ser
preciso mudar a mentalidade sobre a existência do
livre-arbítrio, porém a mudança não é em relação
à necessidade de punição ou não dos criminosos,
mas ao tipo de punição que se é imposta.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F.
B) V – V – F – V.
C) F – F – F – V.
D) F – V – V – V.
E) F – V – F – V.

QUESTÃO 04 – Analise as assertivas em relação à
expressão ‘outros modelos de coibir a violência estão
esgarçados’ (l.32).

I. Entende-se que os modelos de coibição de
violência estão se desfazendo.

II. A palavra ‘esgarçados’, nesse contexto, poderia
ser substituída por ‘divididos’.

III. Poder-se-ia substituir o verbo ‘coibir’ por
‘absorver’.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 05 – Observe as propostas de alteração
de expressões no texto, considerando as regras de
concordância verbal, a fim de manter a correção
gramatical.

I. A alteração de ‘três’ (l.12) por ‘um’ acarreta
necessidade de mudanças.

II. Ao colocar a expressão ‘atividade elétrica’ (l.20)
no plural, não há necessidade de alterações.

III. Se colocássemos ‘o criminoso’ (l.24) no plural, o
verbo assumiria a forma ‘têm’ para fins de
concordância.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 06 – Considere a seguinte frase, retirada
do texto:

“A essas obras soma-se a declaração de um dos
principais professores da Universidade de Chicago”
(l.14-15).

Analise as assertivas a seguir:

I. A expressão ‘soma-se a declaração’ poderia ser
alterada por ‘é somada a declaração’, sem
alterar o sentido da frase.

II. O sujeito da oração é “A essas obras”.
III. O termo “de um dos principais professores da

Universidade de Chicago” é classificado como
um objeto indireto.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 07 – Analise as afirmações sobre a
seguinte frase retirada do texto: “Ou a medicina cuida
do bandido ou o bandido vai acabar matando o
médico” (l.01).

I. As duas ocorrências de ‘ou’ poderiam ser
alteradas por ‘ora’, mantendo-se o mesmo
sentido da frase.

II. A partir da leitura da frase, pode-se inferir que há
uma dúvida sobre uma realidade passada.

III. Percebe-se que, caso o bandido não mate o
médico, a medicina irá tirar a vida dos criminosos
impiedosamente.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise a classificação dada sobre
diferentes ocorrências da palavra ‘se’.

I. Linha 19 – partícula apassivadora.
II. Linha 24 – pronome reflexivo.

III. Linha 34 – conjunção integrante.

Considerando o contexto de ocorrências, quais
classificações estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Observe as propostas de alteração
de palavras do texto, assinalando M para as que
mantêm a correção gramatical, apresentando outra
possibilidade de escrita, e A para as que a alteram,
pois a frase fica gramaticamente incorreta.

(  ) ‘buscavam eles’ (l.16) por ‘eles buscavam’.
(  ) ‘Estabeleceu-se’ (l.19) por ‘Se estabeleceu’.
(  ) ‘ele dispensa’ (l.37) por ‘dispensa ele’.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) M – M – A.
B) M – A – M.
C) M – A – A.
D) A – A – M.
E) A – M – A.

QUESTÃO 10 – Considere as propostas de reescrita
da seguinte frase, retirada do texto:

“A proposta inovadora é que sejam tratados para não
ficarem realimentando a cadeia da violência.”
(l.29-30)

I. Propõe-se um novo método inovador, em que o
tratamento dos criminosos fará com que esses
não realimentem o ciclo da violência.

II. Para que o ciclo da violência não continue a ser
realimentado pelos criminosos, a proposta é
inovar a forma de tratamento deles.

III. Inova-se ao propor que os criminosos precisam
de tratamento para não ficarem buscando
refeições na cadeia.

Quais alteram o significado da frase original?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 11 – Observe as afirmações que são
feitas sobre sinais de pontuação.

I. A vírgula da linha 16 e a vírgula da linha 24 são
utilizadas em virtude da mesma regra.

II. Os parênteses da linha 29 separam uma opinião
do autor do texto, assim como o fazem os da
linha 33.

III. Caso a expressão ‘que se mantinham estáticas’
(l.34) fosse colocada entre vírgulas, não haveria
alteração no sentido expresso no período.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 12 – Analise as afirmações que são feitas sobre as estratégias argumentativas empregadas no texto.

I. O autor apresenta a tese defendida por neurocientistas na primeira frase, explicando-a no próximo período.
II. No início do último parágrafo, o autor antecipa um possível contra-argumento à tese da não existência do

livre-arbítrio.
III. No decorrer de todo o texto, o autor se utiliza de exemplos concretos, específicos da realidade brasileira,

sobre violência, para demonstrar que o livre-arbítrio existe na realidade.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Instrução: As questões de números 13 a 20 referem-se ao texto abaixo.

Pensando livremente sobre o livre-arbítrio
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36

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de
que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado,
a maioria das pessoas _______ ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais
complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem
vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre-arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é
tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso
de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas
consideram o livre-arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos _________ algo
surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a
atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de
estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente
aceita de livre-arbítrio. Alguns filósofos definem livre-arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões
racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre-arbítrio não é exatamente livre, sendo
condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação
pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem
diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter
consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão
tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não ________ a
complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos.
Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a
ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do
livre-arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões
diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo
totalmente inconsciente. Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são
ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com
nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre-arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a
consciência humana.

Fonte: texto adaptado – http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-
livre-arbitrio.shtml.
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QUESTÃO 13 – Analise as afirmações que são feitas
em virtude do preenchimento das lacunas das linhas
03, 09 e 24.

I. A lacuna da linha 03 deve ser preenchida por
‘imagina’ caso a concordância seja feita com a
palavra ‘maioria’.

II. Deve-se preencher a lacuna da linha 09 por
‘detectaram’, visto o sujeito ser ‘experimentos’.

III. A lacuna da linha 24 deveria ser preenchida por
‘demonstram’, pois o sujeito da oração é
‘neurônios’.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 14 – Considere as palavras abaixo.

I. Coação.
II. Repressão.

III. Coibição.
IV. Violação.

Quais substituem corretamente a expressão ‘coerção’
(l.17), de acordo com o significado expresso no
contexto?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15 – Observe as relações entre pronomes
retirados do texto e palavras e expressões que eles
retomam.

I. la (l.32) – ‘Casar com alguém’ (l.33).
II. dela (l.12) – ‘apertar um botão’ (l.11).

III. que (l.22 – 2a ocorrência) – ‘as conclusões’ (l.22).

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 16 – Analise as propostas de alteração de
palavras presentes no texto, assinalando M, para as
que mantêm o sentido e a estrutura gramatical, e A,
para as que acarretam necessidade de alguma
alteração.

(  ) Mas (l.07) – Porém
(  ) Se (l.13) – Caso
(  ) já que (l.20) – porque
(  ) Mesmo assim (l.31) – Dessa maneira

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) A – A – M – M.
B) A – M – M – A.
C) M – M – A – M.
D) M – A – A – M.
E) M – A – M – A.

QUESTÃO 17 – Considere as afirmações que são
feitas sobre o uso do acento indicativo de crase.

I. Caso trocássemos ‘controle’ (l.06) por ‘ideia’,
existiriam condições para o uso da crase.

II. Na linha 20, apesar do verbo ‘tender’ selecionar
um objeto indireto, a crase não é usada, pois
‘pensar’ é um verbo.

III. A troca da palavra ‘processo’ (l.32) por ‘situação’
acarretaria a necessidade do uso do acento
indicativo de crase.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 18 – Considere as palavras abaixo, todas
retiradas do texto, e assinale aquela que é paroxítona
e que possui mais letras que fonemas.

A) Política.
B) Possível.
C) Óbvia.
D) Filósofos.
E) Arbítrio.
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Para responder à questão 19, considere o trecho
abaixo, retirado do texto.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem
muitas escolhas parciais no caminho que requerem
um diálogo com nós mesmos. (l.33-34).

QUESTÃO 19 – Considere as assertivas que
seguem.

I. O período é composto por cinco orações.
II. Desconsiderando a função sintática que exerce

em relação à principal, as orações iniciadas
pelos verbos ‘casar’, ‘cometer’ e ‘escolher’ estão
coordenadas entre si.

III. ‘que envolvem muitas escolhas parciais no
caminho’ é classificada como oração
subordinada substantiva completiva nominal.

IV. ‘que requerem um diálogo com nós mesmos’ é
uma oração subordinada adjetiva restritiva.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20 – Analise as afirmações que são feitas
sobre o texto.

I. De acordo com o texto, as pessoas acreditam
possuir a capacidade de escolher seus destinos,
sem que hajam quaisquer laços que atrapalhem
seus poderes de decisão.

II. Há uma diferença entre como filósofos e
neurocientistas entendem o livre-arbítrio:
enquanto os primeiros acreditam que o ser
humano é sempre livre para tomar decisões, os
segundos acham que é a consciência quem
sempre toma as decisões.

III. Para o autor, devem existir diferentes graus de
complexidade, que estão relacionados a quão
complexa é a escolha, pois essa, muitas vezes,
envolvem escolhas parciais.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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INFORMÁTICA

Para a resolução das questões desta prova,
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está
configurado para uma pessoa que o utiliza com a
mão direita (destro) e usa, com maior frequência,
o botão esquerdo, que possui as funcionalidades
de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O
botão da direita serve para ativar o menu de
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do
mouse estão devidamente configurados com a
velocidade de duplo clique; (3) os programas
utilizados nesta prova foram instalados com todas
as suas configurações padrão, entretanto, caso
tenham sido realizadas alterações que impactem a
resolução da questão, elas serão alertadas no
texto da questão ou mostradas visualmente, se
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de
algumas questões existe(m) letra(s), palavra(s) ou
texto(s) que foram digitados entre aspas, apenas
para destacá-los. Neste caso, para resolver as
questões, desconsidere tais aspas e atente
somente para a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s)
propriamente ditos; e, (5) para resolver as
questões desta prova, considere, apenas, os
recursos disponibilizados para os candidatos, tais
como essas orientações, os textos introdutórios
das questões, normalmente disponibilizados
antes das Figuras, os enunciados propriamente
ditos e os dados e informações disponíveis nas
Figuras das questões, se houver.

A questão 21 baseia-se na Figura 1, que mostra,
intencionalmente, apenas parte da janela principal
do Word 2007, na qual se destacam alguns de
seus ícones. Nessa janela, posicionou-se o cursor
do mouse exatamente sobre o ícone apontado
pela seta nº 1.

QUESTÃO 21 – Na Figura 1, do Word 2007, dando-
se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre
o ícone apontado pela seta nº 1, pode-se afirmar que:

A) Será possível visualizar as páginas de um
documento elaborado nesse editor de texto, antes
de imprimi-lo.

B) Será criado, nesse editor de texto, um novo
documento, em branco, ou seja, sem nenhum
conteúdo.

C) Será mostrada uma caixa de diálogo, a partir da
qual será possível abrir, nesse editor de texto, um
documento já existente.

D) Será fechado o documento que se encontra aberto
nesse editor de texto.

E) Será realizada a impressão rápida do documento
que se encontra aberto nesse editor de texto.

A questão 22 baseia-se na Figura 2, que mostra a
janela principal do Excel 2007, na qual a coluna
"SOMA", apontada pela seta nº 1, mostra a soma
dos conteúdos das colunas "ITEM 1" e "ITEM 2".
Por exemplo, no local apontado pela seta nº 2, é
mostrado o número "12", que é a soma dos
números "1" e "11".

QUESTÃO 22 – Na janela principal do Excel 2007,
mostrada na Figura 2, para que fosse exibido,
automaticamente, na célula apontada pela seta nº 2,
o número "12", bastou, antes, inserir, na célula

A) D1, a seguinte fórmula: = B3 + C3 + D3
B) B3, a seguinte fórmula: SOMA(1:11)
C) B3, a seguinte fórmula: = B3 + C3
D) D3, a seguinte fórmula: SOMA(1:11)
E) D3, a seguinte fórmula: =C3+B3

Figura 1 – Parte da janela principal do Word 2007

1

Figura 2 – Janela principal do Excel 2007

2

1
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As questões 23 e 24 baseiam-se na Figura 3, sobre a qual devem ser considerados os seguintes aspectos:
(1) essa Figura mostra, intencionalmente, apenas parte da tela de um monitor de vídeo de um computador
com o Windows 7 Professional; (2) nessa Figura, a seta nº 1 aponta para parte de um menu, no qual se
inseriu, no seu lado esquerdo, um retângulo, de modo a ocultar qualquer marcação existente nessa área
da janela; e, (3) abaixo dessa janela, ampliou-se e destacou-se parte da barra de tarefas, de modo a facilitar
a visualização e a resolução da questão.

QUESTÃO 23 – Na janela principal do Windows 7
Professional, mostrada na Figura 3, dando-se um
clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o local
apontado pela seta nº

I. 7, pode-se afirmar que o computador será
desligado.

II. 8, pode-se afirmar que serão exibidas as
configurações de data e hora, que se encontram
ativas, nesse computador.

III. 9, pode-se afirmar que serão minimizadas todas
as janelas que estiverem abertas e mostrado o
ambiente de trabalho do Windows 7
Professional.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Após observar a janela principal do
Windows 7 Professional, mostrada na Figura 3, pode-
se afirmar que se encontra selecionado o item de
menu apontado pela seta nº

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

Figura 3 - Computador com o Windows 7 Professional

9
87

1

2

3

4

5

6



Prova_PSP_286_V3_20/5/201411:02:43

Execução: Fundatec
AGENTE PENITENCIÁRIO

10

A questão 25 baseia-se na Figura 4, que mostra a
janela principal do Word 2007, na qual se elaborou
um documento.

QUESTÃO 25 – Na janela principal do Word 2007,
mostrada na Figura 4, posicionando-se o cursor do
mouse entre as letras "o" e "s" da palavra "José",
exatamente no local apontado pela seta nº 1, e, a
seguir, dando-se um duplo clique, no botão esquerdo
do mouse, nesse local, pode-se afirmar que a área de
trabalho, desse editor de texto, será exibida da
seguinte forma:

A)

B)

C)

D)

E)

Figura 4 – Janela principal do Word 2007

1
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A questão 26 baseia-se na Figura 5, que mostra a
janela principal do Word 2007. Nessa Figura, se
observa que a palavra "corrupção", apontada pela
seta nº 1, encontra-se selecionada. Abaixo dessa
janela, ampliou-se e destacou-se uma de suas
partes, de modo a facilitar a visualização e a
resolução da questão.

QUESTÃO 26 – Na Figura 5, posicionando-se o
cursor do mouse, sobre o local apontado pela seta
nº 2, e, a seguir, dando-se dois cliques, com o botão
esquerdo do mouse, sobre esse local, pode-se
afirmar que a área de trabalho, do Word 2007, será
exibida da seguinte forma:

A)

B)

C)

Figura 5 – Janela principal do Word 2007

1

2
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D)

E)

A questão 27 baseia-se na Figura 6, que mostra,
intencionalmente, apenas parte da janela principal
do Excel 2007.

QUESTÃO 27 – Na janela principal do Excel 2007,
mostrada na Figura 6, observa-se que se encontra
selecionada a célula apontada pela seta nº 5. Nesse
caso, dando-se um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº

A) 1, pode-se afirmar que essa célula será exibida da
seguinte forma: 7%.

B) 2, pode-se afirmar que essa célula será exibida da
seguinte forma: 7000.

C) 2, pode-se afirmar que essa célula será exibida da
seguinte forma: 000.

D) 3, pode-se afirmar que essa célula será exibida da
seguinte forma: 7,0.

E) 4, pode-se afirmar que essa célula será exibida da
seguinte forma: 0,7.

Figura 6 – Janela principal do Excel 2007

5

2

3 4

1
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A questão 28 baseia-se na Figura 7, que mostra a
janela principal do Internet Explorer 11, acima da
qual se ampliou e se destacou parte dessa janela,
de modo a facilitar a visualização e a resolução da
questão.

QUESTÃO 28 – Na janela principal do Internet
Explorer 11, posicionou-se o cursor do mouse sobre o
ícone apontado pela seta nº 1. Nesse caso, dando-se
um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre
esse ícone, pode-se afirmar que:

A) Será aberta uma nova guia.
B) A guia apontada pela seta nº 2 será desagrupada,

passando a ser exibida em uma nova janela do
Internet Explorer 11.

C) Será fechada a guia apontada pela seta nº 2.
D) Será fechado o navegador Internet Explorer 11.
E) Será duplicada a guia apontada pela seta nº 2.

A questão 29 baseia-se na Figura 8, que mostra a
janela principal do Outlook 2007, abaixo da qual
se ampliou e se destacou alguns ícones, de modo
a facilitar a visualização e a resolução da questão.

QUESTÃO 29 – Na janela principal do Outlook 2007,
dando-se um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, pode-
se afirmar que será exibida a funcionalidade:

A) Calendário.
B) Contatos.
C) Tarefas.
D) Anotações.
E) Pastas.

Figura 7 – Janela principal do Internet Explorer 11

1

2

Figura 8 – Janela principal do Outlook 2007

1



Prova_PSP_286_V3_20/5/201411:02:43

Execução: Fundatec
AGENTE PENITENCIÁRIO

14

A questão 30 baseia-se nas Figuras 9(a) e 9(b). A
Figura 9(a) mostra, intencionalmente, apenas
parte da janela principal do Google Chrome,
versão 34.0.1847.131 m. A Figura 9(b) mostra,
apenas, parte de um menu, ativado a partir da
Figura 9(a).

QUESTÃO 30 – Para que fosse exibido o menu da
Figura 9(b), bastou antes, na janela principal Google
Chrome, mostrada na Figura 9(a), dar um clique, com
o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado
pela seta nº

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Figura 9(b) – Menu do Google Chrome

Figura 9(a) – Janela principal do Google Chrome

2

3

4
1

5
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 31 – Sejam dadas as proposições a
seguir:

I. 3x – 6 ≤ 9.
II. 4 + 5 = 8.

III. O lucro da empresa cresceu apenas 2% em
2013.

IV. 2 é o único número primo que é par.

Quais delas são proposições lógicas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) Apenas II e IV.

QUESTÃO 32 – Considerando que a proposição
“Todos os alunos serão aprovados” é FALSA, qual
das seguintes alternativas apresenta uma proposição
verdadeira?

A) Todos os alunos serão reprovados.
B) Todos os alunos não serão reprovados.
C) Alguns alunos serão reprovados.
D) Nenhum aluno será reprovado.
E) Nenhum aluno será aprovado.

QUESTÃO 33 – Tomando-se como base a Tabela-
Verdade a seguir, assinale a alternativa correta.

A) As colunas III e VII são contradições.
B) As colunas V e VIII são tautologias.
C) As colunas VI e VIII são equivalentes.
D) As colunas VII e VIII são equivalentes.
E) As colunas IV e VII são contingências.

QUESTÃO 34 – Dadas as proposições verdadeiras:

P: “Hoje está chovendo e eu saí de casa.” e
Q: “Estou na empresa ou no aeroporto.”

NÃO se pode concluir como verdadeira a proposição:

A) ~P → ~Q.
B) ~P → Q.
C) P → ~Q.
D) ~Q → ~P.
E) ~Q → P.

QUESTÃO 35 – Dada a proposição composta "Se
Antônio saiu de casa e está chovendo, então ele está
na empresa.", identifique, dentre as alternativas a
seguir, aquela que a torna FALSA.

A) “Antônio saiu de casa.” é verdadeira.
B) “Está chovendo.” é falsa.
C) “Antônio está na empresa.” é falsa.
D) “Antônio saiu de casa” é falsa, “Está chovendo." é

verdadeira, e Antônio está na empresa.” é falsa.
E) “Antônio saiu de casa” é verdadeira”, “Está

chovendo." é verdadeira, e "Antônio está na
empresa.” é falsa.

QUESTÃO 36 – Dadas as proposições, assinale V,
se verdadeiro, ou F, se falso, para os valores lógicos.

(  ) 7 > 4 e 3 + 7 = 8.
(  ) 11 > 3 ou 6 – 1 = 3.
(  ) Se 9 > 3, então 2 > 7.
(  ) Se 3 > 7, então 9 > 3.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) F – V – F – V.
B) F – V – F – F.
C) F – F – V – V.
D) V – V – F – F.
E) V – V – V – V.

QUESTÃO 37 – O quadro a seguir apresenta, na
coluna da esquerda, proposições categóricas em
linguagem corrente, e, na coluna da direita,
proposições categóricas representadas por meio de
diagramas lógicos.

Associe corretamente as proposições categóricas em
linguagem corrente com suas respectivas representações
em diagramas lógicos.

A) I–C, II–A, III–B, IV–D.
B) I–C, II–D, III–A, IV–B.
C) I–A, II–D, III–C, IV–B.
D) I–D, II–A, III–B, IV–C.
E) I–D, II–C, III–B, IV–A.
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QUESTÃO 38 – A NEGAÇÃO da sentença “Todos os
candidatos foram aprovados no concurso.” é:

A) “Todos os candidatos foram reprovados.”
B) “Nenhum candidato foi aprovado.”
C) “Existe candidato que foi aprovado.”
D) “Existe candidato que foi reprovado.”
E) “Todos os candidatos são estudiosos.”

QUESTÃO 39 – Uma turma de uma escola de nível
fundamental é constituída por 16 meninos e 14
meninas. Um torneio de xadrez será disputado
somente entre duplas com crianças do mesmo sexo.
A quantidade total de duplas que se pode formar é:

A) 224.
B) 211.
C) 112.
D) 91.
E) 15.

QUESTÃO 40 – O número de anagramas da palavra
SUSEPE que começam com a letra P é igual a:

A) 12.
B) 30.
C) 120.
D) 360.
E) 720.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 41 – Constranger alguém com emprego
de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental em razão de
discriminação racial ou religiosa, constitui crime de:

A) Lesão corporal grave.
B) Lesão corporal gravíssima.
C) Tortura.
D) Injúria racial.
E) Constrangimento ilegal.

QUESTÃO 42 – João Rambo, proprietário e
responsável legal de uma padaria, possui em seu
local de trabalho, dentro da gaveta do caixa
registrador do estabelecimento, uma arma de fogo de
uso permitido, um revólver calibre 22 LR. No entanto,
João Rambo não possui registro, nem o porte do
referido armamento. Nessa situação, é configurado
crime de:

A) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
B) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
C) Omissão de cautela.
D) Comércio ilegal de arma de fogo.
E) A conduta de João Rambo não constitui crime.

QUESTÃO 43 – Analise as assertivas abaixo
segundo a Constituição da República Federativa do
Brasil, em especial o Art. 5º, que dispõe sobre os
direitos e deveres individuais e coletivos.

I. No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário
indenização ulterior, se houver dano.

II. Às presidiárias serão asseguradas condições
para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação.

III. O preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – Qual destinação da Polícia Federal
está INCORRETA, dentro das atribuídas pela
Constituição Federal?

A) Exercer as funções de polícia marítima.
B) Executar atividade de defesa civil.
C) Exercer, com exclusividade, as funções de polícia

judiciária da União.
D) Apurar infrações penais em detrimento de bens,

serviços e interesses da União.
E) Exercer as funções de polícia de fronteiras.

QUESTÃO 45 – Analise as assertivas a seguir sobre
a Lei Estadual nº 13.694, de 19 de janeiro de 2011,
que dispõe sobre o Estatuto Estadual da Igualdade
Racial e dá outras providências.

I. Os negros terão políticas destinadas à redução
de doenças que têm maior incidência, em
especial, a doença falciforme, as
hemoglobinopatias, o lúpus, a hipertensão, o
diabetes e os miomas.

II. Não é dever do Poder Público promover
campanhas que divulguem a literatura produzida
pelos negros e aquela que reproduza a história,
as tradições e a cultura do povo negro.

III. O Estado deverá promover políticas que
valorizem a cultura “Hip-Hop” em suas
manifestações de canto do “Rap”, da
instrumentação de “DJs”, da dança do “break
dance” e da pintura do grafite.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 46 – Dentre as disposições aplicadas aos
juízes, contidas no Art. 95 da Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que:

A) É vedado exercer, ainda que em disponibilidade,
outro cargo ou função, salvo uma de magistério.

B) É vedado receber, a qualquer título ou pretexto,
custas ou participação em processo.

C) É vedado dedicar-se a atividade político-partidária.
D) É vedado assinar como autor de obra intelectual,

cuja matéria é de sua competência jurisdicional.
E) É vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal

do qual se afastou, antes de decorridos três anos
do afastamento do cargo por aposentadoria ou
exoneração.

QUESTÃO 47 – Quem exerce cargo, emprego ou
função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que
transitoriamente e sem remuneração, e praticar um
ato considerado abuso de autoridade será
sancionado administrativamente de acordo com a
gravidade do abuso cometido. Qual alternativa NÃO é
considerada sanção administrativa prevista na Lei
Federal nº 4.898/65, que regula o direito de
representação e o processo de responsabilidade
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de
autoridade?

A) Advertência.
B) Multa.
C) Repreensão.
D) Demissão, a bem do serviço público.
E) Destituição da função.



Prova_PSP_286_V3_20/5/201411:02:43

Execução: Fundatec
AGENTE PENITENCIÁRIO

18

QUESTÃO 48 – Em relação aos direitos políticos
previstos na Constituição Federal, é correto afirmar
que:

A) O voto é obrigatório para os analfabetos.
B) A idade mínima para concorrer ao cargo de

vereador é vinte e um anos.
C) Os analfabetos são elegíveis.
D) A nacionalidade brasileira não é condição de

elegibilidade.
E) O voto é facultativo para os maiores de setenta

anos.

QUESTÃO 49 – Em relação aos direitos do
adolescente privado de sua liberdade, previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente, avalie as
seguintes assertivas.

I. Permanecer internado na mesma localidade ou
naquela mais próxima ao domicílio de seus pais
ou responsável.

II. Receber assistência religiosa, segundo a sua
crença, e desde que assim o deseje.

III. A autoridade judiciária não poderá suspender
temporariamente a visita de pais ou responsável.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 50 – Com base na legislação atinente às
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício do mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional (Lei Federal
nº 8.429/92), analise as seguintes assertivas.

I. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência
em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo, não constitui ato de
improbidade administrativa.

II. O agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo
determinado, ou que a prestar falsa, será punido
com a pena de demissão, a bem do serviço
público, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

III. Qualquer pessoa poderá representar à
autoridade administrativa competente para que
seja instaurada investigação destinada a apurar
a prática de ato de improbidade.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

As questões 51 a 56 devem ser respondidas
conforme a Lei Estadual nº 10.098/94, do Estatuto
e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Rio Grande do Sul.

QUESTÃO 51 – O desempate entre candidatos
aprovados em um concurso em igualdade de
condições obedecerá a determinados critérios, que
são:

I. Maior nota nas provas de caráter eliminatório,
considerado o peso respectivo.

II. O candidato de maior idade terá preferência na
classificação final.

III. Sorteio público, que será divulgado através de
edital publicado na imprensa, com antecedência
mínima de 3 (três) dias úteis da sua realização.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 52 – O estágio probatório é o período de 2
(dois) anos em que o servidor, nomeado em caráter
efetivo, ficará em observação e durante o qual será
verificada a conveniência ou não de sua confirmação
no cargo. Qual alternativa NÃO é prevista como
requisito de apuração?

A) Disciplina.
B) Eficiência.
C) Produtividade.
D) Economia.
E) Assiduidade.

QUESTÃO 53 – É assegurado ao servidor o direito de
requerer, pedir reconsideração, recorrer e de
representar, em defesa de direito ou legítimo
interesse próprio. Assim, é correto afirmar que:

A) O pedido de reconsideração e o de recurso,
quando cabíveis, não interrompem a prescrição
administrativa.

B) Não é necessário que o pedido de reconsideração
contenha novos argumentos ou provas suscetíveis
de reformar o despacho, a decisão ou o ato. Basta
sua interposição.

C) É assegurada vista do processo ou documento, na
repartição, somente ao servidor, sendo proibido
vista dos autos ao procurador por ele constituído.

D) O prazo de prescrição do direito de requerer será
contado da data da publicação do ato impugnado
ou da data da ciência pelo interessado, quando o
ato não for publicado.

E) A representação não está isenta de taxa de
expediente.
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QUESTÃO 54 – O retorno do servidor demitido ao
cargo anteriormente ocupado, ou ao resultante de sua
transformação, em consequência de decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de
prejuízos decorrentes do afastamento, é considerado:

A) Recondução.
B) Reversão.
C) Readaptação.
D) Reintegração.
E) Aproveitamento.

QUESTÃO 55 – É INCORRETO considerar efetivo
exercício o afastamento do serviço em virtude de:

A) Falecimento do cônjuge, até 30 dias.
B) Participação em programas de treinamento

regularmente instituído, correlacionado às
atribuições do cargo.

C) Doação de sangue, 1 (um) dia por mês, mediante
comprovação.

D) Casamento, até 8 (oito) dias consecutivos.
E) Férias.

QUESTÃO 56 – No que diz respeito às férias do
servidor público estadual, é INCORRETO afirmar que:

A) Para o primeiro período aquisitivo de férias serão
exigidos 12 (doze) meses de exercício.

B) Durante as férias, o servidor terá direito a todas as
vantagens inerentes ao cargo como se estivesse
em exercício.

C) Será pago ao servidor, por ocasião das férias,
independentemente de solicitação, o acréscimo
constitucional de 1/3 (um terço) da remuneração
do período de férias, pago antecipadamente.

D) É facultado o gozo de férias em dois períodos, não
inferiores a 10 (dez) dias consecutivos.

E) A falta ao serviço será levada à conta de férias.

QUESTÃO 57 – Qual alternativa NÃO é de
competência da Assembleia Legislativa, dentre as
atribuições previstas na Constituição Estadual?

A) Instituição de região metropolitana, aglomerações
urbanas e microrregiões.

B) Transferência temporária da sede do governo.
C) Criação, transformação e extinção de cargos,

empregos e funções públicas.
D) Normas gerais sobre a alienação, cessão,

permuta, arrendamento ou aquisição de bens
públicos.

E) Disposição sobre a organização e o
funcionamento da administração estadual.

QUESTÃO 58 – Quais critérios a lei de organização
judiciária deve levar em conta, como requisito, para
criação, extinção e classificação de Comarcas, nos
termos da Constituição Estadual?

I. A extensão territorial.
II. O número de habitantes.

III. O número de eleitores.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 59 – Em relação à política penitenciária
do Estado, cujo objetivo é a reeducação, a
reintegração social e a ressocialização dos presos,
assinale a alternativa que NÃO é expressa como
prioridade pela Constituição Estadual.

A) Atendimento social à família do apenado.
B) Manutenção de colônias penais e industriais.
C) Escolarização dos presos.
D) Profissionalização dos presos.
E) Regionalização e a municipalização dos

estabelecimentos penitenciários.

Para responder às questões 60 e 61, considere a
Lei de Execuções Penais, Lei Federal nº 7.210/84.

QUESTÃO 60 – NÃO é órgão da execução penal:

A) Defensoria Pública.
B) Conselho da Comunidade.
C) Juízo da Execução.
D) Comissão de Constituição e Justiça.
E) Conselho Penitenciário.

QUESTÃO 61 – A respeito dos estabelecimentos
penais, é INCORRETO afirmar que:

A) Haverá instalação destinada à Defensoria Pública.
B) Serão instaladas salas de aulas destinadas a

cursos de ensino básico e profissionalizante.
C) O preso provisório ficará separado do condenado

por sentença transitada em julgado.
D) Haverá instalação destinada a estágio de

estudantes universitários.
E) O preso primário não cumprirá pena em seção

distinta daquela reservada para os reincidentes.
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QUESTÃO 62 – Nos termos da Lei nº 11.343/06, que
institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, analise as seguintes penas.

I. Advertência sobre os efeitos das drogas.
II. Prestação de serviços à comunidade.

III. Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Quais dessas penas são aplicadas ao crime de
consumo de drogas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 63 – Examinando o instituto da fiança,
previsto no Código de Processo Penal Brasileiro,
NÃO é motivo para julgar quebrada a fiança, quando
o acusado

A) praticar nova infração penal culposa.
B) deixar de comparecer, sem motivo justo, mesmo

que regularmente intimado para ato do processo.
C) praticar deliberadamente ato de obstrução ao

andamento do processo.
D) resistir injustificadamente a ordem judicial.
E) descumprir medida cautelar imposta

cumulativamente com a fiança.

QUESTÃO 64 – Conforme determina o Regime
Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do
Sul (Decreto nº 46.534/09), ao tratar das sanções
disciplinares, é INCORRETO afirmar que:

A) Ter confessado, espontaneamente, a autoria da
infração, atenua a sanção aplicada ao infrator.

B) A reincidência em falta disciplinar agrava a sanção
aplicada ao infrator.

C) Aplica-se a sanção de advertência verbal ao autor
quando a infração for de natureza leve.

D) Ter menos de 21 anos ou mais de 60 anos na data
da falta não atenua a sanção do infrator.

E) A ausência de infrações anteriores é circunstância
que atenua a sanção aplicada ao infrator.

QUESTÃO 65 – O agente que atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade para obter vantagem, em
proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a
outrem, comete o crime de:

A) Falsa identidade.
B) Supressão de documento.
C) Falsidade ideológica.
D) Uso de documento falso.
E) Falsificação de documento particular.

QUESTÃO 66 – Um detento que oferece ao agente
da SUSEPE vantagem indevida, consistente em
determinada quantia em dinheiro, para determinar
que o funcionário público retarde ato de ofício,
comete o crime de:

A) Concussão.
B) Corrupção ativa.
C) Corrupção passiva.
D) Tráfico de influência.
E) Excesso de exação.

QUESTÃO 67 – Tício subtrai coisa alheia móvel de
Mélvio e, logo depois de subtraída a coisa, emprega
violência ou grave ameaça contra Mélvio, a fim de
assegurar a impunidade do crime ou a detenção da
coisa para si. O crime cometido por Tício foi:

A) Extorsão.
B) Furto.
C) Extorsão indireta.
D) Roubo.
E) Lesão corporal grave.

QUESTÃO 68 – Quanto à suspensão condicional da
pena, é correto afirmar que:

A) Durante o prazo de suspensão, o condenado não
ficará sujeito à observação e ao cumprimento das
condições estabelecidas pelo juiz.

B) A execução da pena privativa de liberdade, não
superior a 4 anos, poderá ser suspensa, por 4 a
6 anos, desde que o condenado seja maior de
70 anos de idade, ou tenha razões de saúde que
justifiquem a suspensão.

C) O condenado reincidente em crime doloso poderá
ter suspensa a execução da pena privativa de
liberdade, não superior a 2 (dois) anos, por 2
(dois) a 4 (quatro) anos.

D) A suspensão se estende às penas restritivas de
direitos e à multa.

E) A suspensão não poderá ser revogada em
nenhuma hipótese.

QUESTÃO 69 – Deixar o funcionário, por indulgência,
de responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente, é considerado crime de:

A) Prevaricação.
B) Corrupção passiva.
C) Concussão.
D) Advocacia administrativa.
E) Condescendência criminosa.



Prova_PSP_286_V3_20/5/201411:02:43

Execução: Fundatec
AGENTE PENITENCIÁRIO

21

QUESTÃO 70 – Com base na Lei nº 11.340/06,
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha,
que cria mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, as
alternativas a seguir estão corretas, EXCETO:

A) No atendimento à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá
fornecer transporte para a ofendida e seus
dependentes para abrigo ou local seguro, quando
houver risco de vida.

B) É vedada a aplicação, nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, de penas de
cesta básica ou outras de prestação pecuniária,
bem como a substituição de pena que implique o
pagamento isolado de multa.

C) O juiz assegurará à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, para preservar sua
integridade física e psicologia, acesso prioritário à
remoção quando servidora pública, integrante da
administração direta ou indireta.

D) Deverá a autoridade policial, quando em
atendimento à mulher em situação de violência
doméstica ou familiar, executar a imediata prisão
em flagrante do ofensor, caso não tenha
transcorrido mais de 48 (quarenta e oito) horas
entre o momento da consumação da agressão e a
realização do boletim de ocorrência.

E) A violência moral, entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, difamação ou
injúria, é forma de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 71 – “Com alta de 44,3%, Rio Grande
do Sul bate recorde histórico de exportações em
2013: Com o desempenho positivo, o Rio Grande do
Sul se tornou o terceiro Estado com maior valor de
embarques em 2013, ganhando duas posições em
relação a 2012, ao ultrapassar Paraná e Rio de
Janeiro. Os gaúchos tiveram o maior incremento de
vendas externas entre todos os Estados no ano
passado, respondendo a 10,36% das exportações
brasileiras”. (Zero Hora, 21/01/2014). As vendas
externas gaúchas foram impulsionadas
principalmente devido às exportações de:

A) Trigo.
B) Arroz.
C) Carvão.
D) Soja.
E) Milho.

QUESTÃO 72 – O Brasil adota dois sistemas
eleitorais: o majoritário e o proporcional. O sistema
proporcional é usado para eleger:

I. Deputados federais.
II. Deputados estaduais.

III. Vereadores.
IV. Senadores.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 73 – “Em franco crescimento:
investimentos na maior cidade da grande Porto
Alegre. A cidade da região metropolitana que mais
cresce – apontada por investidores como o município
com maior potencial de valorização, após Porto
Alegre – tem o 3º maior PIB do Rio Grande do Sul e o
25º do Brasil, segundo o IBGE. Além disso, o
segundo município mais populoso do RS é
considerado polo de ensino, formado por três
universidades e diversas escolas públicas e
particulares”. (Adaptado de: Zero Hora, 19/3/14). A
reportagem se refere ao município de:

A) Novo Hamburgo.
B) São Leopoldo.
C) Gravataí.
D) Canoas.
E) Estância Velha.

QUESTÃO 74 – O relatório divulgado em 29 de
janeiro de 2014 pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
aponta que o Brasil aparece em 8º lugar entre os
países com:

A) Melhor plano de formação continuada para
docentes.

B) Maior número de analfabetos adultos.
C) Menor índice de evasão no Ensino Médio.
D) Melhor competência quanto ao pensamento

lógico matemático.
E) Maior piso salarial para professores.

QUESTÃO 75 – Assinale V, se verdadeiro, ou F, se
falso, para as afirmações abaixo a respeito do
panorama atual do Rio Grande do Sul.

(  ) A agropecuária é o setor responsável pela maior
parte do PIB do RS.

(  ) O RS é o maior produtor de couro e fabricante de
calçados do Brasil.

(  ) A taxa de IDH do RS classifica-o como uma região
de médio desenvolvimento humano.

(  ) O RS é o segundo maior produtor de energia
eólica do Brasil.

(  ) O RS é o estado mais populoso dentre os estados
da Região Sul do Brasil.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) V – F – F – V – F.
B) F – F – V – V – V.
C) V – V – F – F – F.
D) V – F – V – F – V.
E) F – V – F – V – V.

QUESTÃO 76 – Uma das missões da SUSEPE é
proporcionar trabalho e educação aos detentos para
que possam voltar à sociedade em condições de lá
permanecerem. Nesse sentido, a SUSEPE visa
formar parcerias com empresas privadas, prefeituras
e instituições públicas para ampliar as oportunidades
de trabalho. Segundo a Revista da Susepe, balanço
2012/2013, essas oportunidades estão sendo
oferecidas aos detentos nos seguintes segmentos:

I. Construção civil.
II. Serviços.

III. Indústria.
IV. Meio ambiente.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 77 – _____________ é o instrumento que
possibilita entidades privadas oferecerem trabalho
remunerado aos apenados gerenciado pelo
Estado/SUSEPE.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do
texto acima é:

A) Protocolo de Ação Conjunta (PAC)
B) Protocolo de Integração Comunitária (PIC)
C) Projeto de Inclusão Social (PIS)
D) Programa de Assistência Penal (PAP)
E) Programa de Atividades Remuneradas (PAR)

QUESTÃO 78 – O Patronato Lima Drummond possui
o menor índice de fugas do Rio Grande do Sul. Todos
os presos desenvolvem alguma atividade de trabalho.
Fundado pela assistente social Maria Tavares, o
Patronato está situado na Região

A) da Campanha.
B) das Missões.
C) Metropolitana.
D) Carbonífera.
E) do Vale dos Sinos.

QUESTÃO 79 – A SUSEPE foi pioneira no Brasil com
a criação da:

A) Corregedoria da Segurança Pública.
B) Coordenadoria Penitenciária da Mulher.
C) Superintendência de Apoio Familiar.
D) Controladoria do Menor Infrator.
E) Unidade de Saúde Prisional.

QUESTÃO 80 – A Lei nº 7.210, de julho de 1984, que
institui a Lei de Execução Penal (LEP), determina
que:

I. A prestação de trabalho externo por parte do
apenado dependerá de aptidão, disciplina e
responsabilidade, além do cumprimento mínimo
de um terço da pena.

II. O condenado do regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte
do tempo de execução da pena.

III. A remuneração fruto da prestação de trabalho
deverá ser utilizada exclusivamente para
despesas pessoais do apenado.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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