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ORIENTAÇÕES
As regras para a realização das provas estão descritas no Edital de Abertura 01/2017 da 
Superintendência dos Serviços Penitenciários -  SUSEPE, bem como nas orientações 
elencadas a seguir:

Quanto ao Caderno de Prova:

O Caderno de Prova contém questões de LÍNGUA PORTUGUESA, INFORMÁTICA, 
RACIOCÍNIO LÓGICO, CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO APLICADA.
• Verifique se o caderno contém 80 (oitenta) questões ao todo. Caso contrário, comunique 

aos fiscais para substituição do Caderno.
• A cada questão, são apresentadas 5 alternativas de resposta - A) B) C) D) E) - das quais 

APENAS UMA corresponde à alternativa correta, de acordo com a formulação da 
questão.

Quanto à Grade de Respostas (folha óptica):

• Ao receber a Grade de Respostas personalizada, examine-a verificando se o nome 
impresso corresponde ao seu. Caso haja qualquer equívoco, comunique-o imediatamente 
ao fiscal de sua sala.

• Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença utilizando caneta preta ou 
azul.

• Transcreva sua alternativa preenchendo totalmente a elipse correspondente, conforme 
orientação na própria Grade de Respostas.

• Questões não marcadas ou com mais de uma marcação, bem como as rasuradas, serão 
anuladas.

• A numeração da Grade de Respostas é contínua (do número 01 ao 80) e em 
conformidade com a sequência de disciplinas apresentadas no Caderno.

• Não utilize nenhum recurso (borracha, corretivo, lápis-borracha etc.) para alterar a elipse 
já preenchida na Grade de Respostas, pois questões com rasura serão anuladas.

A não observância dessas instruções implicará em anulação da sua prova.

Demais procedimentos:

• O tempo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da 
Grade de Respostas.

• A interpretação das questões é parte integrante do processo de avaliação, não sendo 
permitidas perguntas aos fiscais aplicadores de prova.

• Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.

• Durante o período de realização da prova, os aparelhos celulares e similares devem ser 
desligados e colocados em lugar fora do alcance do candidato.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando 
a autorização para entregar a Grade de Respostas.

• Nenhuma questão será anulada no transcorrer do período de prova. Escolha sempre uma 
das alternativas.

• O tempo mínimo de permanência obrigatória na sala de prova é de 1 (uma) hora.
• O candidato somente poderá levar o caderno de provas depois de transcorridas 2 (duas) 

horas do início do tempo total previsto de prova.

O gabarito preliminar será divulgado no dia 10/04/2017 
no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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LÍNGUA p o r t u g u e s a

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Moradores fixam placas em ruas no RS para avisar sobre furtos e assaltos

01 Moradores de duas das principais cidades do Rio Grande do Sul fixaram placas
02 para denunciar o perigo em regiões onde acontecem crimes. A iniciativa, registrada
03 em Porto Alegre e em Caxias do Sul, na Serra, tem como objetivo alertar quem passa
04 por locais onde já ocorreram furtos e assaltos.
05 Uma placa amarela fixada na parede de um prédio na Travessa Cauduro no
06 Bairro Bom Fim, Região Central de Porto Alegre, alerta que os carros estacionados na
07 região costumam ser arrombados. A professora Mariú Jardim concorda com o aviso.
08 "Quase todos os dias, sempre há assalto. E o pior,____mão armada", diz a moradora.
09 O DJ Jonathan Trevisan conta que um colega teve o carro roubado em frente ao
10 prédio onde mora. "O cara estava com a arma no peito dele. O outro percebeu que eu
11 estava na janela, apontou a arma para mim e me mandou entrar e ficar quieto", conta.
12 No Centro da capital, a Rua Chaves Barcellos também virou alvo dos bandidos,
13 de acordo com o relato de quem vive ou trabalha na região. "Não____para deixar
14 dinheiro na bolsa, celular também, _______ eles sempre estão pegando", conta a
15 atendente Natália Cristiane dos Santos.
16 Escrito à mão em um pedaço de papelão fixado em um poste, um pedido
17 deixado por um comerciante mostra que a situação chegou ao limite: "Prezados
18 ladrões, peço a gentileza de respeitar esta rua".
19 A Brigada Militar diz que planeja aperfeiçoar o uso de um aplicativo de celular
20 para receber informações da comunidade, segundo o comandante interino do 9o
21 Batalhão, major Macarthur Vilanova. "A comunidade que está no terreno, que está
22 vivenciando o dia a dia da sua área, do seu bairro, nos informa coisas que a polícia às
23 vezes não enxerga, pontos em que os delinquentes estão se concentrando, locais mais
24 vulneráveis e horários", explica.
25 Em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, uma placa próxima ____ uma das
26 principais universidades da cidade diz que lá há um alto índice de arrombamento de
27 veículos. O empresário Mateus Pasquali conta ter idealizado ____ iniciativa após
28 encontrar pelo chão material que, segundo ele acredita, foi furtado dos carros
29 estacionados.
30 "Já recolhi jaleco de funcionário e de estagiário do hospital geral. Muitas vezes,
31 alguma capa de câmera fotográfica, porque acho que a câmera acabaram furtando. E
32 como isso se repete há alguns meses, desde dezembro eu venho acompanhando, eu e
33 um funcionário que trabalha comigo tomamos a atitude de produzir essa placa e
34 colocarmos aí para tentar evitar que o pessoal estacione nesse ponto", conta.
35 A Brigada Militar pede que as vítimas registrem as ocorrências. "Não temos
36 nenhum registro do ano passado e até agora, em janeiro de 2017, também não temos
37 registro, então é importante que as pessoas registrem os furtos e roubos de veículos
38 porque ________ disso que a Brigada Militar faz seu planejamento", diz o
39 subcomandante do 12° Batalhão da cidade gaúcha, major Emerson Ubirajara.

Disponível em <http://g1.globo.eom/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2017/02/moradores-fixam-placas-em-ruas-no-rs-para-avisar-sobre-furtos- 
e-assaltos.html> (adaptado). Acesso em 11 fev. 2017.
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01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que 
preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 08, 25 e 27.

A) à -  à -  a
B) à -  a -  a
C) a -  à -  à
D) à -  à -  à
E) a -  a -  a

02. As lacunas das linhas 13,14 e 38 devem ser, respectivamente, preenchidas por

A) dá -  porque -  em cima
B) da -  porque -  em cima
C) dá -  por que -  em cima
D) dá -  porque -  encima
E) da -  por quê -  encima

03. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

I -  Todas as aspas que aparecem no texto foram utilizadas para marcar o discurso
de outrem.

II -  Carros estacionados na Travessa Cauduro, na Serra, correm um maior risco de
serem arrombados.

III-Todas as pessoas mencionadas na reportagem já foram vítimas de assaltos 
e/ou furtos.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

04. De acordo com as regras gramaticais vigentes, analise as afirmações abaixo e 
verifique quais estão corretas. Para tanto, nos parênteses, marque (A) para as 
afirmações adequadas e (I) para as inadequadas.

( )Na linha 02, a palavra “onde” deve obrigatoriamente ser substituída por 
“aonde”.

( )0  verbo ter, na linha 03, deve receber acento circunflexo para concordar com o
sujeito da oração.

( )Na linha 04, a palavra “onde” pode ser substituída por “em que”, sem alterar o 
sentido da frase.

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

A) A -  A -  A.
B) A -  A -  I.
C) I -  I -  A.
D) I — A — I.
E) A -  I -  I.

CARGO: Agente Penitenciário
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05. Observe as afirmações abaixo e os valores correspondentes a cada uma delas 
entre parênteses.

(18)A expressão “segundo” (linha 28) estabelece ideia de conformidade.
(23) É possível substituir a palavra “porque” (linha 31) por “pois”, mantendo a 

correção gramatical.
(34) É possível substituir a expressão “de acordo com” (linha 13) por “conforme”, 

sem alterar o sentido original do texto.
A ""/

Considerando apenas as afirmações corretas, a soma final será de:

A) 18.
B) 23.
C) 41.
D) 57.
E) 75.

06. Observe as seguintes perguntas:

I -  Qual o pedido feito pela Brigada Militar?
II -  Mateus Pasquali teve a ideia de fixar uma placa perto de uma Universidade a

partir de que situação?
III-Q ual o nome do aplicativo que será aperfeiçoado pela Brigada Militar e 

disponibilizado à população?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

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

07. Sobre as palavras sublinhadas em “Uma placa amarela fixada na parede de um 
prédio na Travessa Cauduro no Bairro Bom Fim, Região Central de Porto Alegre, 
alerta que os carros estacionados na região costumam ser arrombados.” (linhas 05 
a 07), é correto afirmar que:

A) somente as três primeiras possuem dígrafo.
B) a segunda possui dígrafo; a terceira, hiato; e a quarta, encontro consonantal.
C) a quarta palavra possui dígrafo e encontro consonantal.
D) na segunda e na quinta, há um encontro consonantal.
E) na primeira, há um dígrafo; na terceira, um ditongo; e, na quinta, uma vogal e uma 

semivogal.

08. Sobre a formação dos verbos “ocorreram”, “costumam” e “percebeu”, é possível 
afirmar que:

A) os três possuem desinência.
B) o primeiro e o segundo possuem desinência de gênero.
C) o primeiro apresenta somente desinência modo-temporal.
D) tanto o primeiro quanto o segundo apresentam desinência número-pessoal.
E) o terceiro apresenta desinências modo-temporal e número-pessoal, mas não possui 

radical.

CARGO: Agente Penitenciário
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09. A conjunção “que”, linha 10, introduz uma oração:

A) subordinada substantiva objetiva direta.
B) subordinada substantiva objetiva indireta.
C) subordinada substantiva completiva nominal.
D) subordinada adverbial concessiva.
E) subordinada adjetiva restritiva.

10. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo rizotônico.

A) Permites.
B) Escreverá.
C) Fingimento.
D) Correria.
E) Partirá.

As questões de número 11 a 20 referem-se ao texto abaixo.

Sem polícia, Espírito Santo vive dias de caos e insegurança

01 A onda de violência no Espírito Santo após a falta de policiamento alterou a
02 rotina de moradores de cidades do Estado, que relatam episódios de roubos e assaltos.
03 Ao menos parte do comércio fechou. Pacientes desmarcaram consultas médicas
04 com receio de saírem às ruas. Uma academia de Vitória enviou mensagens na
05 madrugada a frequentadores avisando que não funcionaria na segunda-feira, 6, por
06 causa do aumento da violência.
07 A dona de casa Marileia Souza, moradora de Serra, na Grande Vitória, a maior
08 cidade do Estado, com cerca de 500 mil habitantes, afirmou ter recebido ligações de
09 amigos sugerindo que não saísse de casa pela falta de policiamento.
10 “Só de chegar na porta já dá para perceber que há problemas. A cidade está
11 parada. É complicado. Com os guardas nas ruas, a situação já está difícil, imagina
12 sem", disse Marileia. Ela afirmou que pretende seguir o conselho dos amigos de não
13 sair às ruas.
14 Uma funcionária de consultório médico localizado na Praia do Canto, zona nobre
15 de Vitória, declarou que houve vários assaltos e que escolas e bancos não abriram na
16 região.
17 “Aqui na frente costuma ter trânsito intenso. Hoje, não tem nada. Muitos
18 pacientes ligaram desmarcando consultas”, disse a funcionária, que preferiu não se
19 identificar. “Acordei hoje, por volta das 4 horas, com o pessoal da academia em que
20 faço ginástica dizendo que não funcionaria hoje, por causa da violência.”
21 A funcionária do consultório afirmou ter recebido pelo WhatsApp fotos de corpos
22 de pessoas que teriam sido mortas na cidade durante a onda de violência. Porém, até o
23 momento, não há confirmação da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo de
24 quantas ocorrências nesse sentido foram registradas.
25 O responsável pela pasta, André Garcia, em entrevista na manhã desta
26 segunda-feira à Rádio Estadão, no entanto, afirmou ter aumentado o número de
27 homicídios no Estado nos últimos dias, de modo a afetar a queda nesse tipo de crime
28 que vinha sendo registrada nos últimos anos.
29 Também funcionária de consultório médico, na Enseada do Suá, Taianara
30 Oliveira afirmou que a cidade teve, nos últimos dias, assaltos a shopping centers e
31 número elevado de roubos de carros.
32 Já o dentista Paulo Sérgio Curto de Oliveira, do bairro Santa Lúcia, relatou ter
33 visto lojas fechadas e disse que o trânsito na região em que trabalha está menos
34 movimentado do que o normal. Porém, afirmou que não pretende deixar de trabalhar.
35 “Não podemos nos apegar a isso.”

Disponível em <http://exame.abril.com.br/brasil/sem-policia-espirito-santo-vive-dias-de-caos-e-inseguranca/> (adaptado). Acesso em 07 
fev. 2017.

------  = _ / V
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11. Sobre os sinais de pontuação do texto, considere as afirmativas abaixo.

I -  A segunda vírgula, na linha 07, podería ser retirada, sem prejuízo às normas de 
pontuação vigentes.

I I -  Na linha 17, a vírgula depois do vocábulo “Hoje” poderia ser retirada, sem 
prejuízo às normas de pontuação vigentes, por se tratar de um adjunto 
adverbial de pequena extensão.

III -  As vírgulas antes e depois da expressão “nos últimos dias”, linha 30, poderíam 
ser substituídas por travessão duplo, sem prejuízo às normas de pontuação 
vigentes.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

12. De acordo com o texto, analise as afirmações abaixo e assinale (V) para 
Verdadeiro e (F) para Falso.

( )No dia 06 de fevereiro, devido à insegurança, a maior parte do comércio 
permaneceu fechada.

( )A funcionária do consultório médico, localizado na zona nobre de Vitória, é a 
mesma que recebeu mensagens afirmando que a academia onde ela faz 
ginástica não abriria dia 06.

( ) Paulo Sérgio, apesar da violência, não pretende deixar de trabalhar.

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

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

13. Analise as palavras abaixo e as afirmações que seguem.

últimos -  saírem -  saísse -  está 
*

I -  A segunda e a terceira palavra são acentuadas pela mesma regra.
II -  Três regras justificam a acentuação das quatro palavras.
III -  As quatro palavras são acentuadas obedecendo a regras distintas.
IV -  Duas palavras são paroxítonas.
V -  O acento de, pelo menos, três palavras segue a mesma regra.
VI -  Uma palavra é oxítona.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

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

= / \ _
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14. Analise as afirmativas abaixo em relação ao vocábulo “Ela” (linha 12).

I -  Na análise sintática, é classificado como complemento nominal do verbo
“afirmar”.

II -  Como elemento de coesão, retoma Marileia Souza.
III -  Na análise morfológica, é classificado como pronome pessoal do caso reto.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

15. Observe o fragmento abaixo:

“A dona de casa Marileia Souza, moradora de Serra (I), na Grande Vitória, a maior 
cidade do Estado, com (II) cerca de 500 mil habitantes, afirmou ter recebido ligações de 
amigos sugerindo que (III) não (IV) saísse de casa pela falta de policiamento.” (linhas 07 
a 09).

Analise os termos sublinhados e numerados do fragmento acima e assinale a alternativa 
correta.

A) O termo I é o sujeito da oração em que se encontra.
B) Os termos II e III são preposição e conjunção, respectivamente.
C) O termo III é um pronome relativo.
D) O termo IV é pronome de negação.
E) Os termos II e IV pertencem à mesma classe gramatical.

16. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

I -  Os moradores do Espírito Santo tiveram que mudar seus hábitos devido à
violência que atinge o Estado.

II -  Segundo Marileia, a situação da cidade de Serra está complicada, mas -  de
acordo com a moradora -  nada mudou com a falta de policiamento.

III -  Fotos de cadáveres foram enviadas via aplicativo de mensagem.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

17.0  segundo período, do quarto parágrafo do texto, contém:

A) uma oração coordenada sindética.
B) duas orações, uma coordenada sindética e outra assindética.
C) duas orações subordinadas adverbiais.
D) uma oração absoluta.
E) uma oração subordinada adjetiva restritiva.

= l \
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18. Analise as sentenças abaixo:

1 -  Faz anos que a população está preocupada com a violência.
2 -  Fazem anos que a população está preocupada com a violência.
3 -  Há anos a população está preocupada com a violência.
4 -  Bastantes pessoas estão preocupadas com a violência.

Do ponto de vista gramatical, qual(is) está(ão) correta(s)?

A) Apenas 1 e 2.
B) Apenas 1 e 3.
C) Apenas 3 e 4.
D) Apenas 1, 2 e 3.
E) Apenas 1, 3 e 4.

19. Observe as frases abaixo:

Estimo aquele policial.
Resistimos aos ladrões.
Considero Paulo o melhor policial.

Substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo, temos:

A) Estimo-o -  Resistimos-lhes -  Considero-o.
B) Estimo-lo -  Resistimos-lhes -  Considero-lhe.
C) Estimo-lhe -  Resistimos-lhes -  Considero-lhe.
D) Estimo-lo -  Resistimo-los -  Considero-lhe.
E) Estimo-lhe -  Resistimo-lhes -  Considero-o.

20.0 vocábulo “tem” (linha 17), dentro do contexto em que se encontra, 
sintaticamente é um:

A) verbo intransitivo.
B) verbo transitivo indireto.
C) verbo de ligação.
D) verbo transitivo direto.
E) complemento nominal.

INFORMÁTICA

21. A infraestrutura de chave pública ou PKI (Public Kev Infrastructure) possui elevada 
relevância para garantir que o acesso a informações sigilosas em ambientes 
corporativos seja controlado. Neste contexto, assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente as lacunas da afirmação abaixo.

A PKI é fundamentada em dois componentes para garantir a autenticidade e a 
integridade das chaves________: ________ e ________ .

A) secretas -  usuário final -  senha digital
B) privadas -  certificado digital -  usuário final
C) públicas -  usuário final -  entidade certificadora
D) públicas -  certificado digital -  entidade certificadora
E) privadas -  certificado digital -  entidade certificadora

CARGO: Agente Penitenciário
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22.0  hardware da maior parte dos computadores atuais é baseado na implementação 
da arquitetura de Von Neumann. Um dos principais componentes da arquitetura 
mencionada é a Unidade Lógica e Aritmética (ULA). No contexto prático, dentre as 
alternativas abaixo, a ULA é responsável por executar a operação de:

A) soma de dois números.
B) controlar os periféricos de entrada e saída do sistema.
C) armazenamento de dados na memória do computador.
D) buscar, na memória, dados solicitados por um software.
E) definir o próximo software a ser executado pelo processador.

23.0 Painel de Controle do Windows 7 pode ser organizado em categorias de 
funcionalidades para facilitar ao usuário a localização e execução de tarefas 
administrativas do sistema operacional. Neste contexto, quando se deseja remover 
o status de administrador de um usuário do sistema operacional, deve-se acessar o 
grupo:

A) Programas.
B) Facilidade de Acesso.
C) Sistema e Segurança.
D) Aparência e Personalização.
E) Contas de Usuário e Segurança Familiar.

24.0 sistema operacional Linux possui diversas aplicações que podem ser 
executadas através de linha de comando. Este tipo de funcionalidade é 
especialmente aplicável na análise de arquivos que sofrem inclusão de dados 
frequentemente. O comando utilizado para mostrar inclusões de dados no final do 
arquivo chamado lista.txt, em tempo real, ou seja, no mesmo momento em que ele 
é atualizado, é:

A) top lista.txt
B) tail lista.txt
C) head lista.txt
D) tail - f  lista.txt
E) head - f  lista.txt

25. A resposta automática de e-mails é um recurso muito utilizado no ambiente 
corporativo, em especial para que um servidor possa informar que se encontra em 
período de férias. Analise as assertivas abaixo que versam sobre este recurso, no 
Microsoft Outlook 365, versão empresarial.

I -  É possível definir a data de início e de término das respostas automáticas.
II -  É possível definir o horário de início e de término das respostas automáticas.
I I I -É possível personalizar respostas automáticas direcionadas para pessoas de 

fora da organização.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

CARGO: Agente Penitenciário
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26.0 Office 365 é a versão mais atual da suíte de aplicativos para escritório da 
Microsoft. O Word 365 é um dos componentes desta suíte, utilizado para edição de 
textos. Na edição de textos, é comum a revisão de um texto escrito por um colega 
de trabalho. Para que o colega de trabalho possa visualizar as alterações 
realizadas, é necessário habilitar o controle de alterações, na guia Revisão do 
Word, conforme figura abaixo:

CORRESPONDÊNCIAS REVISÃO EXIBIÇÃO

SL
C o n tro la r  • 

A lte raçõ es  ^

M a rcação  S im p les | ^ j  0  R e je ita r  ”  

Q  A n te r io r
A ce ita r

*■ - J J  Próxim o  

A lte raçõ es

. ( 3  M o s tra r  M arcaçõ es   ̂

n*1 Pa in e l de  R ev isão  T 

C o n tro le  rs
Fonte: https://support.office.com/pt-br/

Na figura, pode-se ver ainda a lista de Marcação Simples, que permite alterar as 
formas de visualização das alterações, quando o controle de alterações está 
habilitado. Sobre as opções disponíveis nesta lista, analise as assertivas.

I -  Sem marcação: desabilita completamente o controle de alterações.
II -  Todas as marcações: mostra todas as edições com cores diferentes de texto e

linhas.
III-Marcação simples: é a opção padrão e indica as alterações com uma linha 

vermelha na margem.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

27.0 modelo cliente/servidor é bastante utilizado tanto no contexto da Intranet, 
quanto do acesso à Internet nas empresas. Sobre este modelo, analise as 
assertivas abaixo.

I -  É um modelo composto por, pelo menos, dois equipamentos interligados em 
rede.

I I -  O cliente envia a solicitação ao servidor que executa o que foi solicitado ou 
procura a informação solicitada e retorna ao cliente.

I I I -  O servidor é sempre responsável por iniciar uma comunicação, sendo que o 
cliente trabalha de forma reativa, respondendo às requisições do servidor.

É(são) característica(s) do modelo cliente/servidor o que se afirma em:

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

CARGO: Agente Penitenciário
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28. A figura abaixo mostra parte de uma planilha de Excel 365 contendo telefones de 
alguns Departamentos da SUSEPE/RS. Nesta planilha, foi adicionado um campo 
código, para facilitar a pesquisa a números de telefone. Considere esta planilha 
para responder a questão.

A B C

1 Departamento Telefone 1 [
2 Dl Gabinete do Superintendente (51)3288-7202
3 D2 Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário (51)3288-7283
4 D3 Departamento de Tratamento Penal (51)3288-7343
5 D4 Departamento de Planejamento (51)3288-7286
6 D5 Departamento Administrativo (51)3288-7266
7
8 | Código do Departamento D4
9 Telefone (51) 3288-7286

O funcionamento desta planilha considera que ao informar um código de departamento 
válido, na célula C8, o telefone do respectivo departamento será apresentado na célula 
C9. Para que o resultado seja o correto, é necessário utilizar a função PROCV do Excel, 
incluindo o seguinte código na célula C9:

A) =PROCV(C9;A2:C6;3;FALSO)
B) =PROCV(C9;C2:C6;3; FALSO)
C) =PROCV(C8;A2:C6;3; FALSO)
D) =PROCV(C8;C2:C6;3; FALSO)
E) =PROCV(C8:C9;C2:C6;3; FALSO)

29. A figura abaixo apresenta uma configuração de impressão criada no Microsoft 
Power Point. Esta configuração é de:

Slide 1

Slide 2

Slide 3

A) estrutura de tópicos.
B) folhetos com 3 slides por página.
C) folhetos com 6 slides por página.
D) anotações com 3 slides por página.
E) anotações com 6 slides por página.

CARGO: Agente Penitenciário
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30. A navegação privada é um recurso bastante utilizado no Firefox, visto que:

A) armazena todas as informações relativas aos sites e páginas visitados.
B) não armazena informações sobre quais sites e páginas foram visitadas.
C) armazena apenas por 30 dias as informações relativas aos sites e páginas visitados.
D) armazena apenas o endereço dos sites e páginas visitados, porém, não permite a 

utilização de cookies.
E) não armazena o endereço dos sites e páginas visitados no histórico do navegador, 

protegendo o usuário da ação de keyloggers e spywares.

RACIOCÍNIO LÓGICO

31. Sejam r  e s proposições lógicas simples, analise as afirmações abaixo.

I -  A proposição lógica composta (rVs)<-> (~ r A ~s) é uma tautologia.
II -  A proposição lógica composta r  ^ ( r A  ~s) é uma contingência.
III -  A proposição lógica composta ( rVs)A (~ r A ~s) é uma contradição.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

32. Sobre a lógica de argumentação, analise os três argumentos abaixo:

I -  Um número natural é par ou ímpar.
O número 10 é natural e não é ímpar.
Logo, 10 é um número par.

II -  Se Maria é irmã de Pedro, então Mônica é tia de Maria.
Maria não é irmã de Pedro.
Logo, Mônica não é tia de Maria.

III -  Alguns Kox são inteligentes.
Alguns inteligentes são bons em matemática.
Logo, alguns Kox são bons em matemática.

Após a análise dos argumentos acima, é correto afirmar que:

A) o argumento I não é válido e o argumento II é válido.
B) os argumentos I e II são válidos, porém o argumento III não é válido.
C) apenas os argumentos II e III não são válidos.
D) todos os argumentos são válidos.
E) todos os argumentos não são válidos.

33. A negação da proposição lógica “Bruno é agente penitenciário e Maria é policial” é 
equivalente à proposição lógica:

A) Bruno não é agente penitenciário e Maria não é policial.
B) Bruno não é agente penitenciário ou Maria é policial.
C) Bruno é agente penitenciário ou Maria não é policial.
D) Se Bruno é agente penitenciário, então Maria não é policial.
E) Se Bruno não é agente penitenciário, então Maria é policial.

CARGO: Agente Penitenciário
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34. Em uma urna estão 6 bolas verdes, 10 bolas amarelas e 14 bolas azuis. Quantas 
bolas verdes devem ser inseridas nesta urna, de modo que o número de bolas 
verdes corresponda a 52% do número de bolas na urna?

A) 10 bolas verdes.
B) 12 bolas verdes.
C) 15 bolas verdes.
D) 16 bolas verdes.
E) 20 bolas verdes.

35. Em uma pesquisa realizada pela Empresa X, seis candidatos de um concurso 
foram entrevistados a fim de verificar quantas horas diárias dedicavam aos 
estudos durante a preparação para uma prova. Os dados coletados estão 
apresentados na tabela a seguir.

Nome do candidato Artur Bruna Carlos Daiana Eduardo Fernanda
Tempo diário de estudo (horas) 4h 7,5h 3h 7h 8h 6,5h

Sobre estes dados e neste contexto, é correto afirmar que a mediana do tempo diário de 
estudo destes candidatos, em horas, é igual a:

A) 5h.
B ) 6h.
C) 6,25h.
D) 6,5h.
E) 6,75h.

Para a resolução da questão de número 36, o candidato pode aproximar (1,03)3 por 
1,1.

36. Um capital de R$ 1.200,00 foi aplicado em um sistema de juros compostos, cuja 
taxa de juros era de 3% ao mês, durante 6 meses. É correto afirmar que o montante 
obtido nesta aplicação é um valor compreendido entre:

A) R$ 1.310,00 e R$ 1.380,00.
B) R$ 1.380,00 e R$ 1.420,00.
C) R$ 1.420,00 e R$ 1.460,00.
D) R$ 1.460,00 e R$ 1.680,00.
E) R$ 1.680,00 e R$ 1.930,00.

37. Considere três conjuntos A,B e C, tais que:

• Os conjuntos B e C são disjuntos, isto é, B n C = 0.
• n(A U B U C) = 100.
•n(B \C ) = 15.
• n(A n C) = 10.
•n(A U B) = 60.

Nestas condições, é correto afirmar sobre o conjunto C que:

A) n(C) = 50.
B ) n(C) = 40.
C ) n(C) = 30.
D ) n(C) = 25.
E) n(C) = 15.

CARGO: Agente Penitenciário
=- A -  
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38. Para compor um júri popular hipotético, são escolhidos, inicialmente, 25 cidadãos 
que devem comparecer ao julgamento, entre os quais encontram-se Pedro e 
Márcio. Destes 25 cidadãos, serão sorteados exatamente 7 para compor o conselho 
de sentença, o qual irá definir a responsabilidade do acusado no caso julgado. 
Neste contexto, é correto afirmar que a probabilidade de Pedro e Márcio estarem 
entre os sorteados para compor o conselho de sentença deste caso é igual a:

A) 5%.
B) 7%.
C) 10%.
D) 14%.
E) 25%.

39. Em uma empresa, dois funcionários enchem 4 tanques em 10 minutos. Supondo 
que o ritmo de trabalho dos funcionários seja constante e que os tanques têm a 
mesma capacidade, é correto afirmar que o tempo necessário para que cinco 
funcionários encham 15 destes tanques é igual a:

A) 10 minutos.
B) 15 minutos.
C) 20 minutos.
D) 25 minutos.
E) 30 minutos.

40. Ao comparar a população carcerária do Instituto Penal A e do Instituto Penal B, é 
possível verificar que o número de presos no Instituto Penal A equivale a 145% do 
número de presos no Instituto Penal B. Sabendo que o número de presos no 
Instituto Penal A é igual a 551, é correto afirmar que o número de presos no 
Instituto Penal B é igual a:

A ) 360.
B ) 370.
C ) 380.
D) 390.
E) 400.

CONHECIMENTOS GERAIS

41. Analise as afirmações a seguir considerando informações veiculadas pelas 
Revistas da Susepe, em especial nos “balanços das principais ações” de 2011 e 
2013 e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( )0  Presídio Central de Porto Alegre (PCPA) é a maior casa prisional da América
Latina, e tem ala para dependentes químicos funcionando desde abril de 2011.

( )A Susepe instalou a primeira Coordenadoria Penitenciária da Mulher do Brasil, 
que tem a função de desenvolver ações que melhorem as condições das 
mulheres presas.

( )0  condenado do regime fechado ou semiaberto não poderá remir, por trabalho
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

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

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

CARGO: Agente Penitenciário
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42. De acordo com a Revista da Susepe -  Balanço 2011, foi realizada a oficina 
“Construindo Parcerias: Prisões Livres de Tuberculose”. A iniciativa teve como 
objetivo capacitar entidades da sociedade civil organizada para acompanhar e 
contribuir com as missões e programas de combate à doença nos 
estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Sul. A oficina foi promovida pelo 
Fundo Global TB-Brasil em parceria com a Susepe. Sobre esse tema é correto 
afirmar que:

I -  um dos problemas que agravam o quadro de pacientes portadores de
tuberculose e que podem levar ao óbito é o abandono do tratamento (por parte 
do paciente).

II -  o tratamento da tuberculose deve ser contínuo e dura cerca de seis meses.
III -  o Rio Grande do Sul é o Estado com o quarto maior índice de tuberculose no

Brasil. Porto Alegre lidera o ranking das capitais brasileiras.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

43. Observe com atenção o gráfico a seguir:

Participação do PIB do Rio Grande do Sid no PIB do Brasil (%) -  2003-2013
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Fonte: FEE. Núcleo de Contabilidade Social e IBGE. Coordenação de Contas Nacionais.
(Disponível em: httD://www.atlassocioeconomico.rs.aov.br/default.asD. Acesso em 09/02/20171.

Os dados apresentados pelo gráfico permitem afirmar que:

A) a participação do PIB gaúcho no PIB nacional sofreu queda de mais de 1,37% entre 2003 
e 2013.

B) o gráfico explica o atual estado de penúria da economia gaúcha.
C) o Rio Grande do Sul é o estado da Região Sul com menor participação no PIB nacional.
D) no período apresentado, de 2003 a 2013, a participação do PIB gaúcho no PIB nacional 

sempre esteve em declínio.
E) o gráfico aponta variações eventuais onde a maior queda na participação do PIB do RS 

em relação ao do Brasil se deu entre os anos de 2009 e 2012.

=_/\_ 
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44. A resolução n° 333/2016 do Conselho Estadual de Meio Ambiente estabelece as 
diretrizes para o descarte e a destinação final corretos das lâmpadas fluorescentes 
no Estado do Rio Grande do Sul. Considerando esse tema, analise as afirmações a 
seguir.

I -  É vedado o descarte de lâmpadas inservíveis contendo mercúrio, íntegras ou
quebradas, junto aos resíduos domésticos, comerciais, industriais, entre outros, 
bem como a destinação final em aterros de resíduos urbanos ou industriais.

II -  A destinação final de lâmpadas inservíveis contendo mercúrio deverá ser a
incineração.

III -  As lâmpadas inservíveis contendo mercúrio devem ser entregues pelo gerador
domiciliar, conforme legislação vigente, aos estabelecimentos que 
comercializam estes produtos, constituídos em Pontos de Entrega.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

45. Leia com atenção o extrato de notícia a seguir publicado no site G1 em 12/12/2016:

“A demissão de mais de 3,2 mil trabalhadores do Estaleiro Rio Grande (ERG), de 
propriedade da Ecovix, deve afetar, além das famílias dos demitidos, a economia da 
cidade de Rio Grande, no Sul do Rio Grande do Sul (...) O anúncio das demissões foi 
feito nesta segunda-feira (12) durante assembléia em frente ao portão da empresa, dias 
depois do casco da plataforma P-68 ter sido encaminhado para o Espírito Santo, onde 
será finalizado. (...) Em 2013, os estaleiros do porto de Rio Grande tinham 24 mil 
trabalhadores. Com as demissões anunciadas nesta segunda, cerca de 2 mil ainda 
seguem empregados. (...) Novos hotéis surgiram, mas a ocupação não chega a 50% dos 
leitos. Com menos hóspedes, a construção de seis novos empreendimentos hoteleiros foi 
cancelada. O mesmo cenário é percebido em outros setores, como comércio, 
alimentação e transporte.”
(Disponível em: http://g1 .globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/12/novas-demissoes-em-estaleiro-de-rio-grande-deve-afetar-economia- 
local.html Acesso em 09/02/2017).

Considerando o apresentado na notícia, analise as afirmações abaixo.

I -  A quantidade de trabalhadores demitidos desde 2013 representa mais de 90%
dos trabalhadores dos estaleiros de Rio Grande.

II -  As demissões anunciadas refletem o descaso do governo federal para com a
região sul notadamente na última década.

III-A lém  da área da construção naval, o setor primário da região está sendo o 
setor mais atingido pela situação descrita.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

CARGO: Agente Penitenciário
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46. Considerando o conjunto das estruturas administrativas e executivas do Estado 
do Rio Grande de Sul e suas respectivas atribuições, analise as afirmações abaixo 
e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) O Conselho Estadual do Meio Ambiente -  CONSEMA -  é um órgão superior do
Sistema Estadual de Proteção Ambiental de caráter deliberativo e normativo, 
responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política 
Estadual do Meio Ambiente.

( )A Escola do Serviço Penitenciário -  ESP -  no Rio Grande do Sul foi criada pela 
Lei n° 5.740, com a missão de qualificar o servidor penitenciário na 
cientificidade das ações de execução penal voltada para a gestão e a 
prestação dos serviços públicos penitenciários, compatível com as 
necessidades da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE).

( )0  Departamento de Engenharia Prisional realiza estudos, projetos técnicos e
controle das obras de construção, ampliação, reforma, recuperação e 
conservação dos prédios e estabelecimentos prisionais.

( )Ao Departamento de Segurança e Execução Penal cabe planejar, coordenar, 
orientar e supervisionar políticas e ações de saúde física e mental, assistência 
psicossocial e jurídica, educação, capacitação profissional, cultura, esporte e 
lazer das pessoas privadas de liberdade, bem como outros julgados 
convenientes e necessários.

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

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

47. A Susepe deu início à ocupação da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba 
(PEFG) em abril de 2011. O estabelecimento tem capacidade para 432 detentas e 7,7 
mil metros quadrados de área construída. O estabelecimento conta com unidade 
para atendimento médico, área para trabalho prisional e salas de aula. O 
investimento foi de R$ 22,7 milhões com recursos do Governo do Estado. Em 
dezembro, foi inaugurada a Unidade Materno Infantil. A ala criada é destinada para 
detentas com filhos nas idades de seis meses a um ano, já que as presas com 
filhos menores que esta faixa, permanecem na Penitenciária Feminina Madre 
Pelletier (PFMP), em Porto Alegre. A entrega da unidade contou com a colaboração 
do Conselho da Comunidade de Guaíba.
Disponível em: http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1394565369_Revista%20da%20Susepe%20-%20Balan%C3%A7o%202011 .pdf. Acesso 
em: 15/02/2017).

Em relação às mulheres em privação de liberdade é correto afirmar que:

A) trata-se de um problema secundário, a atenção da sociedade deve voltar-se para a 
recuperação dos apenados do sexo masculino por estarem em maior número em relação 
às mulheres.

B) dificilmente são recuperadas voltando a delinquir sob a influência do elemento masculino.
C ) o efetivo carcerário feminino diminuiu nos últimos anos, isso se deve as precárias 

condições dispensadas as detentas e de seus filhos.
D) estatísticas demonstram que a criminalidade feminina já supera a criminalidade 

masculina, isto se deve as inúmeras transformações sociais das últimas décadas.
E) pesquisa realizada no ano de 2008 apontou que os homens presos recebiam mais visitas 

de familiares do que as mulheres.

CARGO: Agente Penitenciário
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48. Mais investimento em educação, menos crimes. Esse foi o resultado da tese de 
doutoramento da economista Kalinca Léia Becker, defendida no campus de 
Piracicaba da Universidade de São Paulo. Em números: aumento de 1% nos 
investimentos em educação reduz a criminalidade em 0,1%. O objetivo do estudo 
era comparar a atuação pública na área da educação com a diminuição da 
agressividade dos alunos, e pensar o ensino e a escola como fatores importantes 
para reduzir a criminalidade a médio e longo prazos. Foi analisada a influência do 
gasto em educação com a redução da taxa de homicídios, a partir de dados 
nacionais dos anos de 2001 e 2009. Depois, Kalinca avaliou os ambientes 
escolares, utilizando dados das Provas Brasil de 2007 e 2009. “O primeiro ensaio 
fornece uma análise ampla e agregada do impacto dos gastos com a educação na 
redução da taxa de homicídios, enquanto o segundo volta-se para dentro da 
escola, analisando como os vários fatores do ambiente escolar podem prevenir a 
manifestação do comportamento violento”, contou a pesquisadora, segundo a 
Agência USP.
(Disponível em: http://veja.abril.com.br/educacao/mais-investimento-em-educacao-menos-crimes-aponta-pesquisa/. Acesso em 15/02/2017).

Através deste tipo de estudo pode-se concluir que:

A) o ambiente escolar tem papel fundamental para a redução da criminalidade.
B) colégios violentos, com atuação de gangues, tráfico e depredação do patrimônio não 

influenciam negativamente os alunos.
C) é necessário menos investimento em educação e mais políticas públicas para reduzir a 

criminalidade nas imediações das escolas.
D) não cabe aos colégios a adoção de medidas de segurança para proteger estudantes, isto 

é tarefa exclusiva do Estado.
E) está comprovado que os programas de redução da violência exitosos não incluíram em 

suas atividades práticas esportivas, seu foco foi a socialização e a convivência através de 
programas culturais.

49. De acordo com os indicadores sociais pesquisados nos estados brasileiros, 
analise as afirmações abaixo.

I -  De acordo com o Censo Demográfico do IBGE, o Rio Grande do Sul está entre
os cinco Estados mais alfabetizados do país. Atingiu em 2010 uma taxa de 
alfabetização de 95,5% da população acima de 15 anos de idade.

II -  Entre as unidades da federação, o Rio Grande do Sul apresenta o menor
Coeficiente de Mortalidade Infantil do Brasil. De acordo com o IBGE, o RS 
registrou em 2011, 11,4 óbitos por 1.000 nascidos vivos.

I I I - A  proporção de casos de gravidez na adolescência no Estado é um dos 
menores do Brasil. Em 2010, segundo o DATASUS, era de 16,39% a 
proporção de nascidos vivos de mães com menos de 20 anos de idade, 
enquanto a média do Brasil era de 19,31%.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

CARGO: Agente Penitenciário
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50. Considerando os dados demográficos do Estado do Rio Grande do Sul, analise as 
afirmações a seguir e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( )A distribuição da população no território gaúcho não é uniforme. O eixo que liga 
Porto Alegre a Caxias do Sul constitui a área mais povoada do Estado.

( )Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, a população total do Rio
Grande do Sul é de aproximadamente 10.600.000 habitantes. O Estado ocupa 
o quinto lugar entre os mais populosos do Brasil, sendo superado por São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

( )Em relação à variação da população, principalmente nas últimas décadas, 
verifica-se uma queda nas taxas de crescimento. O Rio Grande do Sul 
apresentou, no período 2000 -  2010, a menor taxa de crescimento relativo do 
Brasil.

( )Nas últimas décadas a queda da fecundidade no Estado marcou o início do 
processo de envelhecimento da população, que somada ao aumento da 
expectativa de vida, alterou a pirâmide etária gaúcha.

( )No Brasil, no início do século passado, havia 104 homens para cada 100 
mulheres. No Estado do Rio Grande do Sul este valor era de 103,4 homens 
para cada 100 mulheres. Recentemente, segundo dados do Censo 2010, este 
valor não se alterou, mantendo os mesmos números no Brasil e no Rio Grande 
do Sul.

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

A )  F - V  —V - F - F .
B ) V - F - V - V  — V.
C)  V - V  — V - F - F .
D )  F - V - F  — V - V .
E)  V - V - V  — V - F .

____  _  LEGISLAÇÃO APLICADA_________________________

51. Pelo Estatuto do Idoso é crime a conduta de discriminar pessoa idosa, impedindo 
ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao 
direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao 
exercício da cidadania, por motivo de idade, com previsão de pena de reclusão de 
6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. Pela legislação supramencionada, quem 
desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer 
motivo:

A) incorrerá na mesma pena.
B) terá seu apenamento majorado em 1/3.
C) será punido com uma majorante de 1/2 sobre a pena cominada no tipo penal.
D) terá pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e multa.
E) será responsabilizado na esfera cível, por danos morais, unicamente.

52. Contra a decisão que relaxa prisão em flagrante cabe:

A) mandado de segurança.
B ) habeas corpus.
C) recurso em sentido estrito.
D) agravo.
E) pedido de liberdade provisória.

CARGO: Agente Penitenciário
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53. Você trabalha em um conhecido Presídio de segurança máxima do Estado e 
mantém contato com os presos definitivos que estudam e que estão se 
beneficiando com o instituto da remição. Um dos apenados está prestes a concluir 
o ensino médio e lhe pergunta como o término de seus estudos repercutirá no 
tempo a remir. Você responde que:

A) o tempo a remir é o mesmo que o da remição pelo trabalho.
B) o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de metade em caso de 

conclusão do ensino médio.
C) o tempo a remir será 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar.
D) o tempo a remir será de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas semanais de 

frequência escolar, divididas em 04 (quatro) dias.
E) o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso 

de conclusão do ensino médio.

54. A pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser convertida 
em restritiva de direitos, desde que:

I -  o condenado a esteja cumprindo em regime aberto, em razão de reincidência.
II -  tenha sido cumprido pelo menos 1/2 (metade) da pena.
I I I -os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão 

recomendável.
IV -  não seja cabível o livramento condicional.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

55. Segundo o Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Rio Grande do Sul, o servidor removido ou redistribuído ex officio, que 
deva ter exercício em outra localidade, para entrar em exercício, incluído o tempo 
necessário ao deslocamento para a nova sede, terá o prazo de:

A) 05 (cinco) dias.
B) 10 (dez) dias.
C) 15 (quinze) dias.
D) 30 (trinta) dias.
E) 45 (quarenta e cinco) dias.

56. Quem constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe 
haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o 
que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda estará incorrendo no crime de:

A) ameaça.
B) constrangimento ilegal.
C) extorsão.
D) estelionato.
E) extorsão indireta.

CARGO: Agente Penitenciário
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57. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, 
EXCETO:

A) maior de 70 (setenta) anos.
B) gestante.
C) extremamente debilitado por motivo de doença grave.
D) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
E) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou 

com deficiência.

58.0 interrogatório de réu preso por sistema de videoconferência é autorizado, no 
processo penal. Abaixo há uma alternativa que NÃO está em consonância com a 
previsão da lei processual, no que tange às finalidades que justificam a realização 
do interrogatório supramencionado. Assinale-a.

A) Responder à gravíssima questão de ordem pública.
B) Viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante 

dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância 
pessoal.

C) Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso 
integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o 
deslocamento.

D) Beneficiar ao preso provisório que está recolhido no estabelecimento prisional, em regime 
disciplinar diferenciado.

E) Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja 
possível colher o depoimento destas por videoconferência.

59. Em matéria de fiança, de acordo com o Código de Processo Penal, quando for 
inovada a classificação do delito será:

A) considerado o quebramento da fiança.
B) revogada a fiança.
C) exigido reforço de fiança.
D) restituída a fiança.
E) julgada inidônea a fiança.

60. A autorização para saída temporária ao condenado que cumpre pena no regime 
semiaberto será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o 
Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos 
seguintes requisitos:

I -  comportamento adequado.
II -  cumprimento mínimo de 1/3 (um terço) da pena, se o condenado for reincidente.
III -  compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
IV -  se sobrevier doença mental ao apenado.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

CARGO: Agente Penitenciário \2 2  /
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61. Considera-se egresso para os efeitos da Lei n° 7.210/84 (Lei de Execução Penal):

I -  o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do
estabelecimento.

II -  o liberado condicional, durante o período de prova.
III -  o preso provisório, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
IV - o  reincidente por crime doloso ou culposo.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

62. Considerando a legislação que dispõe sobre registro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição (Lei n° 10.826/2003), os integrantes do quadro efetivo de 
agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade 
particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de 
serviço, desde que estejam:

I -  submetidos a regime de dedicação exclusiva.
II -  sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento.
III -  subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

63. A absolvição sumária se configura, no procedimento comum, de acordo com o 
Código de Processo Penal, EXCETO:

A) com a inimputabilidade penal do agente.
B) com a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato.
C) diante da existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente.
D) quando o fato narrado evidentemente não constitui crime.
E) quando estiver extinta a punibilidade do agente.

64.0  crime de importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a 
qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da 
autoridade competente, por previsão expressa da legislação é insuscetível de:

A) livramento condicional.
B) progressão de regime.
C) liberdade provisória.
D) detração.
E) remição.

CARGO: Agente Penitenciário
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65. Relativamente à Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo e assinale (V) 
para Verdadeiro e (F) para Falso.

( )As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 
independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério 
Público e independente de comunicação ao Ministério Público.

( )A ofendida deverá ser citada e intimada dos atos processuais relativos ao 
agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem 
prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

( )Uma das medidas protetivas e de urgência que obrigam o agressor, segundo a 
legislação em comento, é a prestação de alimentos provisionais, provisórios ou 
definitivos à vítima.

( )0  Ministério Público intervirá, exclusivamente, quando for parte, nas causas
cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

( ) O juiz poderá relaxar a prisão em flagrante se, no curso do processo, verificar a
falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem.

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

A J V - F - V - F - V .
B )  F - F  — F - V - V .
C )  F - F - F - F  — F.
D)  V - V - V - V  — F.
E ) V - V  — V — V — V.

66. Os servidores integrantes do Quadro Especial de Servidores Penitenciários do 
Estado do Rio Grande do Sul ficarão sujeitos aos regimes de plantão totalizando:

A) 110 horas mensais.
B) 120 horas mensais.
C) 130 horas mensais.
D) 150 horas mensais.
E) 160 horas mensais.

67. No local onde houver preso deverá existir registro em que constem determinados 
dados. Abaixo há uma alternativa que NÃO está em consonância à Resolução n° 
14/1994. Assinale-a.

A) Identificação.
B) Data, local e hora da prática do crime.
C) Motivo da prisão.
D) Autoridade que determinou a prisão.
E) Dia e hora do ingresso e da saída.

68. Em sentença condenatória, de acordo com a Lei n° 11.464/2007, por crime 
hediondo, o juiz:

A) não concederá progressão de regime.
B) decretará prisão preventiva com base na sentença de pronúncia.
C) imporá o recolhimento imediato à prisão, para eventual recurso.
D) determinará pena em regime integral fechado, face à hediondez do crime.
E) decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.

CARGO: Agente Penitenciário
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69. Sobre as prisões, analise as assertivas abaixo.

I -  Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de
prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da 
competência territorial do juiz que o expediu.

II -  Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será
recolhido em seu domicílio.

III -  A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante;
mas, nesse caso, com o condutor, deverá assiná-lo pelo menos uma pessoa 
que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

IV-Será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade 
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para 
esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após 
a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

70. Será considerada falta de natureza grave, conforme o Decreto n° 46.534/2009 
(Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul):

A) possuir qualquer componente de aparelho telefônico, rádio ou similar que contribua para 
a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

B) fabricar, portar, possuir, ingerir ou fornecer bebida alcoólica.
C) adentrar em cela alheia sem autorização.
D) circular por áreas do estabelecimento onde é vedada a presença do preso.
E) atrasar o retorno do serviço externo e saídas autorizadas.

71. Ao autor reincidente de infração de natureza leve, de acordo com o Decreto n° 
46.534/2009, que aprova o Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio 
Grande do Sul, aplica-se a sanção de:

A) advertência verbal e repreensão.
B) repreensão.
C) isolamento.
D) advertência verbal.
E) suspensão de direitos.

72. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou 
confissão da vítima ou de terceira pessoa constitui em:

A) crime de imprensa.
B) crime de tortura.
C) crime de constrangimento ilegal.
D) crime de lesões corporais.
E) crime contra a liberdade individual.

CARGO: Agente Penitenciário
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73. No que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 122, a medida 
de internação só poderá ser aplicada quando:

I -  tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à
pessoa.

II -  por reiteração no cometimento de outras infrações graves.
III-pe la  prática de falta disciplinar quando do cumprimento do regime de 

semiliberdade.
IV -  por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

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

74. Considerando a reincidência em crime hediondo, em termos de execução penal, 
notadamente, afirma-se que:

A) não há progressão de regime para autores de crimes hediondos.
B) há progressão de regime diante do cumprimento de 2/3 da pena.
C) há progressão de regime diante do cumprimento de 2/5 da pena imposta.
D) há progressão de regime após o cumprimento de 3/5 da pena.
E) há livramento condicional, correspondente ao cumprimento de 1/3 da pena.

75.0 crime de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em 
suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não 
tenha como finalidade a prática de outro crime é:

A) afiançável com pena de reclusão.
B) inafiançável com pena de reclusão e multa.
C) inafiançável com pena de detenção ou multa.
D) afiançável com pena de detenção e multa.
E) inafiançável com pena de reclusão ou detenção e multa.

76. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às 
condenações:

A) inferiores a seis meses de privação de liberdade.
B) superiores a seis meses de privação da liberdade.
C) superiores a um ano de privação da liberdade.
D) superiores a dois anos de privação da liberdade.
E) superiores a três anos de privação de liberdade.

77. Se assim recomendar a situação econômica do preso, pelo Código de Processo 
Penal, a fiança poderá ser:

A) fixada em 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo.
B) calculada em até 360 (trezentos e sessenta) dias multa.
C) aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
D) aumentada em até 2/3 (dois terços).
E) reduzida até o máximo de 1/3 (um terço).

CARGO: Agente Penitenciário
_ / \ _
\2 6  /
w



SUPER IN TEN D ÊN C IA  DOS SERVIÇOS P EN IT E N C IÁ R IO S  -  SUSEPE EDITAL 01/2017

78.0 juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de 
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos. Para o condenado reincidente em crime 
doloso será concedido livramento condicional, desde que cumprida:

A) mais de um terço da pena.
B) mais de dois terços da pena.
C) mais de dois quintos da pena.
D) mais de três quintos da pena.
E) mais da metade da pena.

79. A pena do crime de peculato é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, além de 
multa. De acordo com a previsão de prescrição antes do trânsito em julgado da 
sentença, constante no art. 109 do Código Penal, o delito em tela prescreve em:

A) 20 (vinte) anos.
B) 16 (dezesseis) anos.
C) 12 (doze) anos.
D) 08 (oito) anos.
E) 04 (quatro) anos.

80.0 órgão do Ministério Público dispensará o inquérito policial, se com a 
representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação 
penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de:

A) 05 (cinco) dias.
B) 10 (dez) dias.
C) 15 (quinze) dias.
D) 30 (trinta) dias.
E) 45 (quarenta e cinco) dias.

CARGO: Agente Penitenciário
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