Língua Portuguesa:
1) Considere o texto a seguir:
Existe um imaginário construído em torno da criminalidade feminina, que é acolhido
inclusive por autoridades como juízes, delegados, agentes prisionais, advogados, etc.,
que concebe as mulheres como fortemente influenciadas por estados fisiológicos e que
seus crimes são, em grande escala, cometidos no espaço privado, já que o espaço
público ainda lhes é muito negado. Muitas vezes se envolvem em crimes passionais ou
naqueles cometidos sob violenta emoção. Quando cometem crimes de outra natureza,
como a participação no tráfico de drogas, esses estão vinculados a uma posição
subalterna justificada como uma extensão natural de suas relações afetivas. Acreditase que participem dos delitos em número menor que os homens e sejam postas à
margem das atividades importantes. São consideradas perigosas e não confiáveis,
capazes de traição, com exceção das que passam por provas especiais de valor.
Exceção se faz somente quando se tratam de lésbicas ou prostitutas, que são
identificadas como mais parecidas com os homens, mais „machonas‟ e mais
habituadas à rua e à delinquência.
[Fonte: SILVEIRA, Adriana. A ressocialização da mulher presa no Presídio Regional de
Araranguá. Segurança & Sociedade. Florianópolis, n. 1, p. 135-152, maio 2010 (adaptado)].

De acordo com o texto acima, é CORRETO afirmar:
I.

As mulheres só comentem crimes passionais ou crimes movidos por
violenta emoção.
Os crimes cometidos por mulheres geralmente estão relacionados ao
ambiente privado.
As mulheres têm participações importantes nos crimes.
Quando participam de crimes relevantes as mulheres reproduzem a
relação de subordinação aos homens.
No espaço público, as mulheres não cometem crimes.

II.
III.
IV.
V.
a)
b)
c)
d)
e)

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

2) Ainda sobre o texto apresentado acima, analise as palavras e expressão
sublinhadas e indique a opção abaixo que expressa o mesmo sentido:
a) apresentado – percebe – amorosos – alternado – no início
b) recolhido – desenvolve – motivados – superior – ao lado
c) entendido – compreende – passageiros – inferior – ao lado
d) aceito – percebe – amorosos – inferior – em segundo plano
e) recebido – vê – passageiros – sem ternura – em segundo plano

3) Observe as proposições apresentadas seguir e assinale a opção que contém, em
sequência, os termos CORRETOS para preencher as lacunas:
I. Após deixar a prisão, por diversas vezes, João fez ________ (mal / mau) uso da
liberdade.
II. O Agente voltou _____ (há / a) pouco, declarando que daqui _____ (há / a)
pouco tornaria a sair.
III. Perguntei-lhe _________ (aonde / onde) havia comprado aquele livro.
IV. Rita, ao deixar a prisão, caminhou confiante ________________ (ao encontro
do / de encontro ao) filho.
a) mau, a, há, donde, de encontro ao
b) mal, há, a, aonde, de encontro ao
c) mau, há, a, onde, ao encontro do
d) mal, a, há, aonde, ao encontro do
e) mal, a, a, de onde, ao encontro do
4) Assinale a alternativa em que os verbos estão empregados corretamente.
a) Faziam sete anos que eles estavam no Brasil.
b)Se ele fazer o que foi combinado, tudo acabará bem.
c) Se ele não trouxer provas de sua inocência, será condenado.
d)Se ele vir armado ao encontro, chamaremos a polícia.
e) Se você ver o João, diga-lhe que preciso falar com ele.

5) Analise o fragmento do texto a seguir e assinale o sentido da palavra
“banalização”:
“Mais do que qualquer outro fenômeno social, a banalização da violência,
principalmente nas grandes cidades, enraizou-se em parte da sociedade
brasileira. O maior perigo desse processo é a população deixar de indignar-se
com atitudes bárbaras que ameaçam obter um lugar cativo no seu cotidiano”.
(Folha de São Paulo, 15 out, 1996)
a)

modificação

b)

tranquilidade

c)

simplicidade

d)

vulgarização

e)

observação

6) Preencha as lacunas da COLUNA I com o elemento apropriado da COLUNA II,
indicando nos parênteses o número correspondente, e assinale a opção que
apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

COLUNA I
(
(
(
(
(

) Chegaste atrasado à audiência, ________ ?
) É importante saber ________ eles estão calados.
) O juiz perguntou ao réu ________ não concluíra a pena alternativa imposta.
) Não paro de beber, ________ o calor é insuportável.
) Indique-me pelo menos um ________ desse desânimo.

COLUNA II
1. porque
2. porquê
3. por que
4. por quê
5. por que
a) 5, 3, 2, 4, 1
b) 4, 5, 3, 1, 2
c) 4, 3, 5, 1, 2
d) 2, 4, 5, 1, 3
e) 3, 1, 4, 2, 5
7) Apenas uma das frases apresentadas abaixo está gramaticalmente CORRETA
quanto ao uso dos pronomes „SE‟, „SI‟ e „CONSIGO‟. Observe-as com atenção
e assinale-a:
a) Pai, a situação do João é tão crítica que ele si obrigada a pedir dinheiro
emprestado.
b) É colega, foi uma dura batalha, mas, felizmente, nós conseguimos se
eleger novamente.
c) Quando Vossa Senhoria vier à capital, no próximo mês, traga consigo as
cópias dos processos.
d) Espere, Amor, ainda preciso falar consigo.
e) Querida, do fundo do meu coração, gostaria de te desejar tudo de bom
para si.

8) Para que os textos sejam bem compreendidos eles precisam de “mecanismos de
coesão e coerência textuais”. Ao lermos o fragmento a seguir, percebemos que
ele necessita de conectores para sua coesão. Observe as opções de partículas
apresentadas abaixo e decida qual a alternativa que melhor completa o texto,
tornando-o mais coeso e coerente.
_____________ a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS),
violência é o uso intencional da força física ou do poder, real ou em
ameaça, _____________ pode ser usado contra si próprio, contra outra
pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, _____________ ações
resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em lesão, morte,
dano psicológico, deficiência de desenvolvimento _____________
privação. _____________ , violência pode ser entendida _____________
qualquer ação que viole os direitos humanos. Pode ser violência física,
psicológica ou moral. O povo brasileiro é comumente visto
_____________ cordial; no entanto, no Brasil os Direitos Humanos são
aviltados, _____________ o tempo todo.
a) À medida que – o qual – quaisquer – e – Assim – por – sendo – pelo
b) Conforme – cujo –cuja – ou – Entretanto – por – conforme – nem sempre
c) Pela – a qual – qualquer – também – Porém – como – por – por
d) Segundo – o qual – que – mas – Porém – por – sendo - por
e) Segundo – que – cujas – ou – Assim – como – como – quase

9) Apenas uma das frases apresentadas abaixo está gramaticalmente CORRETA.
Observe-as com atenção e assinale-a:
a) A praia estava meia deserta porque chovera muito.
b) Bastante alunos fizeram suas matrículas ontem.
c) Ela mesmo elaborou o projeto.
d) Faziam anos que não nos víamos.
e) Sobraram lugares no ônibus porque viajaram menos pessoas.
10) Considerando as regras gramaticais acerca de concordância nominal, complete
as frases abaixo com as alternativas CORRETAS:
I.
II.
III.
IV.
V.

A vítima estava _________ desnorteada.
Alguns agentes estão _________ de carreira.
Os relatos dos presos eram os mais mirabolantes _________.
Os tempos mudaram a tal ponto que não _________ mais tempo a perder.
Seguem _________ várias Comunicações Internas.
a) meio – enfim - possível – a - anexas
b) meia – em fim – possíveis – há - anexas

c) meio – em fim – possível – à – anexo – em anexo
d) meia – enfim – possível – a – anexo
e) meio – em fim – possíveis – há - anexas

Execução Penal
11) Segundo a Lei de Execução Penal, constitui direito do preso:
a)
b)
c)
d)
e)

Asseio da cela ou alojamento.
Obtenção de regalias.
Elogio por boa conduta.
Contato com o mundo exterior.
Nenhuma das alternativas anteriores.

12) Na condição de órgão da execução penal, incumbe ao Conselho Penitenciário,
EXCETO:
a) emitir parecer sobre comutação de pena.
b) emitir parecer sobre indulto com base no estado de saúde do preso.
c) supervisionar os patronatos.
d) apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no
exercício anterior.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
13) Considere as seguintes afirmativas a respeito da Lei de Execuções Penais (Lei nº
7.210/84).
I - O regime disciplinar diferenciado será aplicado ao preso provisório ou ao
condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação,
a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando, bem como
àqueles nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a
segurança
do
estabelecimento
penal
ou
da
sociedade.
II - A permissão de saída, espécie de autorização de saída, consiste na possibilidade
dos condenados que cumprem pena em regime semiaberto saírem do
estabelecimento, sem vigilância direta nas hipóteses taxativamente estabelecidas em
lei. Por outro lado, a saída temporária, aplicável aos condenados e presos
provisórios, consiste na possibilidade de saída do estabelecimento penal, mediante
escolta, em razão de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente, irmão ou necessidade de tratamento médico com duração
necessária
à
finalidade
da
saída.

III - Ao conceder saída temporária, o juiz imporá as seguintes condições ao
condenado: o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício; o recolhimento à residência
visitada, no período noturno e a proibição de frequentar bares, casas noturnas e
estabelecimentos congêneres, sendo certo que a Lei nº 12.258/10 não admitiu a
previsão de outras condições submetidas à análise do caso em concreto.
IV - O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir parte do tempo de execução da pena à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três)
de
trabalho.
A esse respeito, pode-se concluir que:
a) apenas a afirmativa I está correta;
b) as afirmativas II e III estão incorretas;
c) as afirmativas I e IV estão corretas;
d) apenas a afirmativa IV está correta;
e) apenas a afirmativa III está incorreta.
14) De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a opção correta.
a) O trabalho externo é inadmissível para os presos em regime fechado, tendo
em vista o alto grau de periculosidade dos condenados.
b) A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do
estabelecimento penal, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além
do cumprimento mínimo de dois terços da pena.
c) Se o preso for punido por falta média, será revogada a autorização de
trabalho externo.
d) Se o preso praticar fato definido como crime, revogar-se-á a autorização de
trabalho externo.
e) Para o preso provisório, o trabalho é obrigatório e só poderá ser executado
no interior do estabelecimento.
15) Não é órgão da Execução Penal:
a) Conselho Penitenciário.
b) Defensoria Pública.
c) Conselho da Comunidade.
d) Patronato.

e) Ministério da Justiça.
16) Assinale a alternativa correta. Praticada falta disciplinar, a autoridade
administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo
máximo de:
a) 7 dias.
b) 10 dias.
c) 15 dias.
d) 20 dias.
e) nenhuma das opções acima está correta.
17) Em relação ao trabalho do preso, este será remunerado mediante prévia tabela,
não podendo ser inferior:

a) Um terço do salário mínimo.
b) Dois terços do salário mínimo.
c) Metade do salário mínimo.
d) Três quartos do salário mínimo.
e) Ao valor do salário mínimo.

18) Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Segundo a Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime
fechado poderá obter saída temporária de 7 (sete) dias para visitar a família.
b) O condenado com mais de 70 (setenta) anos, beneficiário do regime aberto,
poderá cumprir a pena em residência particular.
c) Nos casos de violência doméstica, o condenado a pena de limitação de fim de
semana poderá ser obrigado a comparecer a programas de recuperação e
reeducação.
d) Obter ocupação lícita em tempo razoável é condição obrigatória imposta ao
beneficiário do livramento condicional.
e) nenhuma das alternativas anteriores.

19) Sobre os estabelecimentos penais, é correto afirmar que:

a)

A mulher será recolhida a estabelecimento próprio e adequado a sua

condição pessoal, juntamente com o maior de sessenta anos.
b)

O preso provisório ficará no mesmo estabelecimento com o preso condenado

com sentença ainda não transitada em julgado.
c)

A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime

fechado e semi-aberto.
d)

A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da

pena em regime semi-aberto e aberto.
e)

20)

Nenhuma das alternativas anteriores.

Constitui requisito para ocupar o cargo de Diretor de Estabelecimento

Penal, segundo a Lei de Execuções Penais:

I)

Possuir diploma de nível superior em qualquer área.

II)

Possuir diploma de nível superior de Direto, Psicologia ou Ciências Sociais

exclusivamente.
III) Possuir experiência administrativa na área.
IV) Ter idoneidade moral para o cargo.
V)
a)
b)
c)
d)
e)

Aptidão para o desempenho da função.
Somente II e III estão corretas.
Somente I, IV e V estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.
Somente III, IV e V estão corretas.
Somente a II está incorreta.

Direitos Humanos
21) Assinale a assertiva correta:
I) A partir do fim da ditadura no Brasil, o país passa a incorporar com maior
intensidade instrumentos internacionais de proteção aos Direitos Humanos.
II) A Convenção Americana de Direitos Humanos também é denominada como
Pacto de San José da Costa Rica.

III) A Dignidade da Pessoa Humana é um dos princípios fundamentais inscritos no
art.1º da CF/88.
IV) Em 1984 o Brasil ratifica a Convenção sobre a eliminação de todas as formas
de discriminação contra a mulher, considerado marco no processo de inserção do
país no contexto internacional de proteção aos direitos humanos.
a) Estão corretas as assertivas I, II e III.
b) Estão corretas as assertivas I, III e IV.
c) Estão corretas as assertivas II e IV.
d) Todas as assertivas estão corretas.
e) Todas as assertivas estão erradas.
22)
Os Direitos Fundamentais surgem principalmente para limitar o poder
do Estado sobre o indivíduo, tendo como documentos históricos mais importantes
os originados na Inglaterra, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Magna Charta Libertatum
Petition of Right
Habeas Corpus Act
Lei das XII das Tábuas
Bill of Rights

23) Assinale a alternativa correta em relação a Lei nº. 9.455/97 (define crime de
tortura):
a) a tortura é praticada com emprego de violência ou grave ameaça, causando
sofrimento, a fim de obter informação, declaração ou confissão.
b) o policial que praticar tortura pode alegar que estava cumprindo ordens do
superior hierárquico.
c) a tortura é praticada somente por funcionários públicos.
d) a tortura é admitida nos casos de extrema necessidade e legítima defesa.
e) nenhuma das alternativas anteriores.
24) Em relação aos Tratados Internacionais de Proteção aos Diretos Humanos,
assinados e ratificados pelo Governo Brasileiro, existem discussões jurídicas sobre
sua eficácia e alcance no território nacional, principalmente após a entrada em
vigor da Emenda Constitucional n.º 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 3º ao
artigo 5º da Constituição Federal. Nesse contexto, era a principal controvérsia
tratada no Supremo Tribunal Federal envolvendo a eficácia dos Pactos e Tratados
de Direitos Humanos:
a)
Prisão por inadimplemento de obrigação alimentar, já que o Pacto de São
José da Costa Rica (assinado pelo Brasil) proíbe expressamente essa modalidade
de prisão.
b)
A criação da pena de morte, já que vários tratados proíbem
expressamente a criação desse tipo de pena nos países que não a possuem
c)
Prisão por depositário infiel, já que o Pacto de São José da Costa Rica
(assinado pelo Brasil) não menciona essa modalidade de prisão.
d)
Validade da Convenção 158 da OIT.
e)
Nenhuma das alternativas anteriores.

25) Assinale a alternativa correta em relação às gerações de direitos humanos:
a)
São direitos fundamentais de terceira geração: paz, meio-ambiente,
sociais.
b)
São considerados direitos fundamentais de primeira geração: direito à
liberdade, à vida
c)
São considerados direitos fundamentais de terceira geração: paz, meioambiente, propriedade, informação
d)
São considerados direitos fundamentais de primeira geração: direitos
econômicos e culturais
e)
Nenhum das alternativas anteriores

