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Simulado Especial 
19º Simulado DEPEN – Agente Federal de Execução 

Penal 
 

Nome:  

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do DEPEN; 
2 – A prova contém 120 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 
3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “certo” ou “errado”. 
4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do Estratégia 
Concursos; 
5 – Os participantes têm das 8:30 às 13:00 para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 
6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 
7 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 
8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno.  

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - http://bit.ly/Simulado-DEPEN-25-10-20 
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PORTUGUÊS 

Janaina Arruda 

TEXTO I 
 

“Seu filho nunca vai se focar em nada”, vaticinou a 
professora de uma escola primária de Baltimore, nos EUA, à 
mãe do menino, Debbie Phelps. Michael Phelps era um 
menino orelhudo que sofria de transtorno de déficit de 
atenção com hiperatividade. Não parava quieto nas aulas. 
Passava o tempo provocando os coleguinhas. Só se 
interessava por lacrosse — um exótico esporte praticado nos 
EUA e no Canadá, uma espécie de basquete com redes de 
caçar borboletas — e pela página de esportes do Baltimore 
Sun, o jornal local.  

Aos 7 anos, Michael trocou o lacrosse pela 
natação, inspirado pelas irmãs mais velhas, Hilary e Whitney, 
ambas nadadoras de competição. No início, Michael não 
gostava de treinar, mas aos poucos as coisas começaram a 
mudar. Aos 11 anos, ele resolveu parar de tomar pílulas para 
controlar a hiperatividade. Ele disse à mãe que queria 
superar o problema sem a ajuda de remédios. Nessa época, 
já era um dos melhores nadadores dos EUA em sua faixa de 
idade. Seu técnico, Bob Bowman, previu que ele bateria 
recordes mundiais dali a 12 anos, nos Jogos Olímpicos de 
2008.  

Bowman, até hoje o treinador de Phelps, errou feio 
a previsão — para baixo. Já em 2000, aos 15 anos, o 
adolescente disputava as Olimpíadas pela primeira vez (ficou 
em quinto lugar nos 200 metros borboleta). Em 2004, ganhou 
seis medalhas de ouro e duas de bronze nos Jogos de Atenas. 
Quatro anos depois, em Pequim, tornou-se o maior campeão 
da história das Olimpíadas.  

O sucesso de Phelps se deve em grande parte, 
claro, à genética, como evidencia o dom que ele e as irmãs 
sempre tiveram para a piscina. Seu físico é naturalmente 
perfeito para a natação. O corpo lembra a forma de um 
peixe. Tem articulações flexíveis e enormes mãos que 
parecem pás. Ter nascido no país com a melhor estrutura 
para detecção e lapidação de talentos esportivos também 
ajudou — uma vez bem-sucedido em competições escolares, 
Phelps seguiu naturalmente o caminho que o levou à equipe 
olímpica norte americana.  

“Talento só não basta”, disse Phelps na entrevista 
coletiva após a sexta medalha de ouro. “Muito trabalho, 
muita dedicação, é uma combinação de tudo... Tentar dormir 
e se recuperar, armar cada sessão de treino da melhor forma 
possível e acumular muito treino.”  
 

Época, 18/8/2008, n.º 535, p. 92 (com adaptações) 

 

01. A afirmação que a professora fez sobre Phelps se 
justifica em virtude do seu quadro de transtorno de 
déficit de atenção com hiperatividade.  

 

02. Segundo o texto, o sucesso alcançado pelo nadador 
pode ser justificado exclusivamente por fatores 
genéticos.  

 

03. O início do texto pode ser considerado 
predominantemente narrativo, uma vez que 
apresenta a infância do nadador.  

 

04. O termo “vaticinou”, presente no início do texto, 
tem sentido de “predizer o futuro”, “prenunciar”.  

 

05. No trecho “Não parava quieto nas aulas. Passava o 
tempo provocando os coleguinhas. Só se interessava 
por lacrosse — um exótico esporte praticado nos EUA 
e no Canadá, uma espécie de basquete com redes de 
caçar borboletas — e pela página de esportes do 
Baltimore Sun, o jornal local” a falta de conectivo 
entre as orações demonstra rapidez entre as ações, 
que ocorreram em curto espaço de tempo.  

 

06. No início, Michael não gostava de treinar, mas aos 
poucos as coisas começaram a mudar. A expressão 
destacada completa o sentido do verbo “começaram”. 

 

07. Em “Aos 11 anos, ele resolveu parar de tomar 
pílulas para controlar a hiperatividade” a expressão 
destacada apresenta a finalidade das pílulas.  

 

08. O terceiro parágrafo apresenta uma visão 
pessimista do treinador, ele não acreditava que Phelps 
teria bons resultados.  

 

09. A palavra SE presente no trecho “Quatro anos 
depois, em Pequim, tornou-se o maior campeão da 
história das Olimpíadas” demarca uma 
indeterminação do sujeito, o qual não se recupera 
com sua utilização. 
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10. A retirada da vírgula após o termo 2004 não 
acarretaria prejuízo gramatical ao texto, uma vez que 
seu uso é facultativo no trecho em que se insere.  

 

11. No trecho que segue, o verbo “ajudou” não 
apresenta complemento, pois é empregado com 
sentido de “auxiliar em algo”. Ter nascido no país com 
a melhor estrutura para detecção e lapidação de 
talentos esportivos também ajudou — uma vez bem-
sucedido em competições escolares, Phelps seguiu 
naturalmente o caminho que o levou à equipe 
olímpica norte americana.  

 

12. O uso de reticências na fala de Phelps, no final do 
texto, demonstra que o nadador tinha dúvida quanto 
ao que era necessário para o sucesso.  

 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Fabiano Pereira 

Julgue os itens que seguem à luz da Lei n.º 8.112/1990.  

 

13. Da sindicância, não poderá ser aplicada penalidade 
sem que seja instaurado um processo administrativo 
disciplinar.  

 

14. Situação hipotética: Doquinha, servidor público, 
tem contra si um procedimento administrativo 
disciplinar e uma ação penal, ambos instaurados para 
apurar possíveis atos ilícitos cometidos por ele. 
Assertiva: Caso Doquinha seja absolvido na esfera 
administrativa, não perderá o cargo público, exceto se 
condenado na esfera penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Lilian Novakoski 

Julgue as assertivas acerca dos Direitos humanos e 
direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 

 

15. A Constituição Federal trata como objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, 
dentre outros, construir uma sociedade livre, justa e 
solidária e promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

 

16. Fabrício, que é locutor em um programa de rádio na 
pequena cidade onde vive, acusou seu desafeto, 
Lúcio, de cometer maus tratos a alguns animais de rua 
da cidade, que gerou grande comoção e afrontas em 
redes sociais a Lúcio. Após uma semana, ficou 
comprovado, através de imagens de câmeras de 
segurança, que os atos não foram de autoria de Lúcio. 
Nesta situação, em face da ação de Fabrício, cabe 
apenas a Lúcio buscar na justiça indenização por 
danos morais.  

 

17. Os tratados internacionais sobre direitos humanos 
poderão ter status Constitucional ou Supralegal, 
conforme quórum de aprovação no Congresso 
Nacional.  

 

Julgue as assertivas com base nas Regras Mínimas da 
ONU para Tratamento de Pessoas Presas 

 

18. Nenhuma pessoa deve ser admitida num 
estabelecimento prisional sem uma ordem de 
detenção válida. 

 

19. Mariane está grávida de seis meses e encontra-se 
presa, em cumprimento de determinação judicial, 
pelo crime de tráfico de entorpecentes. Após 
nascimento, a criança deverá, necessariamente, ser 
encaminhada a entidade de acolhimento para ser 
colocada em guarda de familiar próximo.  
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Julgue as assertivas de acordo com a Declaração 
Universal de Direitos Humanos 

 

20. Aquele que é acusado de um ato criminoso tem o 
direito de ser presumido inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. 
Tal princípio, não se encontra expresso na Declaração 
Universal de Direitos Humanos.  

 

21. A Declaração Universal de Direitos Humanos não 
trata de direitos econômicos e difusos.  

 

22. Aquele que é vítima de perseguição pode buscar 
asilo em outros países, não podendo tal direito ser 
invocado em caso de perseguição por crime de direito 
comum. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Ricardo Vale 

Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, 

julgue as afirmações subsequentes:  

 

23.  O direito de reunião independe de autorização ou 

aviso ao Poder Público, para ser exercido. 

 

24. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada 

pela família, não será penhorada para pagamento de 

débitos oriundos de sua atividade produtiva. 

 

No que diz respeito à segurança pública, julgue o que se 

afirma abaixo:  

 

25. As polícias penais dos estados e do Distrito Federal 

serão vinculadas à administração penitenciária da 

União, ainda que estejam subordinadas aos 

respectivos governadores. 

 

 

 

 

 

 

A respeito das regras relativas ao Poder Executivo, 

julgue o que se afirma a seguir:  

 

26. Na vigência do mandato, o Presidente da República 

não poderá ser preso, antes da prolação de sentença 

condenatória, nem mesmo em caso de flagrante 

delito. 

 

Julgue o item subsequente, sobre os direitos sociais 

descritos na CF/88:  

 

27. O direito de greve somente poderá ser exercido 

após a edição de lei regulamentando o tema. 

 

Julgue as próximas assertivas, com base no que dispõe a 

Constituição Federal acerca dos direitos e dos partidos 

políticos brasileiros:  

 

28. Os partidos políticos deverão ter caráter nacional e 

registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). 

 

29. O plebiscito, que ocorre em momento anterior ao 

ato legislativo ou administrativo, assim como o 

referendo, que é convocado em momento posterior 

ao ato do Poder Público, são formas de exercício da 

soberania popular.  

 

Julgue o item a seguir, sobre os direitos de 

nacionalidade: 

 

30. Para que o indivíduo seja considerado brasileiro 

nato, será necessário comprovar residência 

ininterrupta por um ano, no Brasil. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Thállius Moraes 

Acerca dos Poderes da Administração e da 
Responsabilidade Civil do Estado, julgue as próximas 
assertivas. 

 

31. Em decorrência do poder hierárquico, é lícita a 
avocação por órgão superior, em caráter 
extraordinário e por tempo determinado, de 
competência atribuída a órgão hierarquicamente 
inferior. 

 

32. A participação da vítima no evento danoso pode 
atenuar ou até mesmo excluir a responsabilidade civil 
do Estado. 

 

Levando em consideração disposições previstas na Lei 
8.112/90, que trata do regime jurídico único dos 
servidores públicos civis federais, analise as próximas 
assertivas. 

 

33. A responsabilidade civil do servidor decorre de ato 
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte 
em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

       

34. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por um período de vinte e quatro meses. 

 

Acerca das Licitações e dos Contratos Administrativos, 
levando em consideração as normas traçadas na Lei 
8.666/93, julgue os próximos itens. 

 

35. São objetivos da licitação a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta de 
valor mais baixo e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável. 

 

36. A ampliação de um estabelecimento penal poderá 
ser contratada diretamente, mediante dispensa de 
licitação, em situação de grave e iminente risco à 
segurança pública. 

 

O Decreto 10.024/19 estabelece as regras que 
regulamentam a licitação na modalidade pregão, na 
forma eletrônica. Considerando as disposições desse 
Decreto, analise os próximos itens. 

 

37. Caberá ao pregoeiro designar a equipe de apoio, 
servidores do órgão ou da entidade promotora da 
licitação, cuja função é auxiliar o pregoeiro nas etapas 
do processo licitatório. 

 

Levando em consideração as disposições da Lei 
9.784/99, que estabelece as regras acerca do processo 
administrativo em âmbito federal, analise o próximo 
item. 

 

38. Não podem ser legitimados como interessados no 
processo administrativo em âmbito federal terceiros 
que não tenham iniciado tal processo.  

 

 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO 
NACIONAL 

Antônio Pequeno 

39. julgue o item abaixo de acordo com o decreto 
6049/2007. 

 Entre as regalias concedidas aos presos pelo juiz de 
execução, está a de assistir a sessões de cinema, 
teatro, shows e outras atividades socioculturais, em 
épocas especiais, fora do horário normal. 

 

40. julgue o item abaixo de acordo com o decreto 
6049/2007. 

Claudionor ingressou em estabelecimento penal, teve 
bom comportamento reconhecido, colaborou com a 
disciplina e se dedicou ao trabalho. 

Nesse contexto e acerca do regime disciplinar ordinário, 
julgue os itens a seguir. 

São recompensas o elogio e a concessão de regalias. 
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41. julgue o item abaixo de acordo com o decreto 
6049/2007. 

Entre as regalias concedidas aos presos diretor do 
estabelecimento penal federal, está  a de receber 
visitas ordinárias. 

 

42. julgue o item abaixo de acordo com o decreto 
6049/2007. 

O elogio será formalizado em portaria do diretor do 
estabelecimento penal federal. 

 

43. julgue o item abaixo de acordo com o decreto 
6049/2007. 

Às faltas graves correspondem as sanções disciplinares 
revestidas de maior rigor no aspecto educativo, 
aplicável em casos de infração de natureza grave, bem 
como de reincidência de infração de natureza média. 

 

44. julgue o item abaixo de acordo com o decreto 
6049/2007. 

Para orientar a individualização da execução penal, os 
condenados serão classificados segundo os seus 
antecedentes e personalidade. 

Cabe ao Diretor na unidade penitenciária federal a 
classificação da pena. 

 

45. julgue o item abaixo de acordo com o decreto 
6049/2007. 

O preso, ao recusar-se a deixar a cela quando 
determinado e portar-se da forma relatada na 
situação hipotética, cometeu falta disciplinar de 
natureza leve. 

 

46. Nos termos da Portaria DISPF nº 11, de 04 de 
dezembro de 2015, a respeito da assistência material, 
julgue o item subsequente. 

As assistências prestadas ao preso do sistema 
penitenciário federal consistem em ações destinadas a 
atender as suas necessidades básicas, conforme os 
mandamentos da lei de execução penal e afins, e 
ofertar oportunidades para melhorar a sua capacidade 
de reintegração na sociedade. 

 

47. Nos termos da Portaria DISPF nº 11, de 04 de 
dezembro de 2015, a respeito da alimentação, julgue 
o item subsequente. 

Será fornecida alimentação diferenciada ao preso que 
apresentar restrições alimentares, conforme 
prescrições médicas, relacionadas ao quadro clínico 
do interno, ou por questões religiosas ou culturais.  

 

48. Nos termos da Portaria DISPF nº 11, de 04 de 
dezembro de 2015, a respeito do vestuário e da roupa 
de cama e banho, julgue o item subsequente. 

O vestuário e as roupas de cama deverão estar em bom 
estado de conservação e serão substituídos uma vez 
por mês, para fins de higienização.  

 

49. De acordo com a lei 11671/2008 que dispõe sobre a 
inclusão e transferência do preso para os presídios 
federais, julgue o item abaixo: 

A atividade jurisdicional de execução penal nos 
estabelecimentos penais federais será desenvolvida 
pelo juízo local do Poder Judiciário Estadual em que 
estiver localizado o estabelecimento penal federal de 
segurança máxima ao qual for recolhido o preso 

 

50. De acordo com a lei 11671/2008 que dispõe sobre a 
inclusão e transferência do preso para os presídios 
federais, julgue o item abaixo: 

Não obstante o prazo previsto na lei para a 
permanência do preso em estabelecimento prisional 
federal, situações excepcionais, objetivamente 
demonstradas, poderão justificar a prorrogação do 
prazo, sem observar o contraditório. 

 

51. De acordo com a lei de regência, a Defensoria 
Pública da União deve prestar assistência jurídica ao 
preso em ambas as etapas do incidente de inclusão ou 
de transferência para o sistema penitenciário federal. 

 

52. O detento possui legitimidade para requerer a 
própria transferência para estabelecimento prisional 
federal de segurança máxima. 

 



9 
19º Simulado Especial – DEPEN Agente Federal de Execução – 25/10/2020 

 

 

53. Detento que cumpria pena em estabelecimento 
prisional estadual e que fora transferido para 
estabelecimento prisional federal continuará sob a 
jurisdição do juízo da execução penal estadual. 

 

 

EXECUÇÃO PENAL 

Alexandre Herculano 

54. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

É necessária a individualização da conduta para 
reconhecimento de falta grave praticada pelo 
apenado em autoria coletiva, não se admitindo a 
sanção coletiva a todos os participantes 
indistintamente. 

 

 55. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

A imposição da falta grave ao executado em razão de 
conduta praticada por terceiro, quando não 
comprovada a autoria do reeducando, viola o 
princípio constitucional da intranscendência  

 

56. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

Para o preso provisório, o trabalho é obrigatório e só 
poderá ser executado no interior do estabelecimento. 

 

57. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria 
suficiente configura falta disciplinar de natureza grave. 

 

 58. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

O marco inicial da prescrição para apuração da falta 
grave em caso de fuga é o dia da recaptura do 
foragido. 

 

 

 

 

59. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades 
do caso, desde que em decisão motivada. Assim, o 
cometimento de falta disciplinar de natureza grave no 
curso da execução penal justifica a exigência de 
exame criminológico para fins de progressão de 
regime. 

 

60. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

Os efeitos da prática de outra infração penal, no curso 
do livramento condicional, submetem-se às regras 
próprias deste benefício e, portanto, não se 
confundem com os consectários legais da falta grave. 

 

 61. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

A prática de falta grave durante a execução permite a 
regressão de regime de pena per saltum. 

 

62. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal e 
nas principais Jurisprudências. 

Mesmo quando não houver regressão de regime 
prisional, é indispensável a realização de audiência de 
justificação no procedimento administrativo 
disciplinar para apuração de falta grave. 

 

63. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal, 
especificamente sobre a Comissão Técnica de 
Classificação. 

Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à 
falta consumada. 
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64. Julgue o item com base na Lei de Execução Penal, 
especificamente sobre o trabalho externo. 

O trabalho externo será admissível para os presos em 
regime fechado e semiaberto somente em serviço ou 
obras públicas realizadas por órgãos da Administração 
Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que 
tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da 
disciplina. Sendo que o limite máximo do número de 
presos será de 20% do total de empregados na obra. 

 

65. Julgue o item com na base Portaria Interministerial 
MJ/SEDH nº 4.226/2010. 

Arma de menor potencial ofensivo é um artefato 
desenvolvido e empregado com a finalidade de 
conter, debilitar ou incapacitar temporariamente 
pessoas, para preservar vidas e minimizar danos à sua 
integridade. 

 

66. Julgue o item com base na Lei nº 13.675/2018. 

A PRF é o órgão central do Susp, sendo responsável pela 
integração das informações e dos dados de segurança 
pública. 

 

67. Julgue o item com base na Lei nº 13.675/2018, 
especificamente sobre a integração e a coordenação 
dos órgãos integrantes do Susp. 

As operações combinadas, planejadas e desencadeadas 
em equipe poderão ser ostensivas, investigativas, de 
inteligência ou mistas, e contar com a participação de 
órgãos integrantes do Susp e, nos limites de suas 
competências, com o Sisbin e outros órgãos dos 
sistemas federal, estadual, distrital ou municipal, não 
necessariamente vinculados diretamente aos órgãos 
de segurança pública e defesa social, especialmente 
quando se tratar de enfrentamento a organizações 
criminosas. 

 

68. Julgue o item com base na Lei nº 13.675/2018. 

A Rede EaD-Senasp é escola virtual destinada aos 
profissionais de segurança pública e defesa social e 
tem como objetivo viabilizar o acesso aos processos 
de aprendizagem, independentemente das limitações 
geográficas e sociais existentes, com o propósito de 
democratizar a educação em segurança pública e 
defesa social. 

 

69. Sobre Execução Penal e seus incidentes, julgue os 
itens: 

O Ministério Público tem legitimidade para suscitar 
incidente de desvio de execução. 

 

70. Acerca da execução penal, julgue o item a seguir. 

O monitoramento eletrônico destina-se a sentenciados 
que, em regime semiaberto ou aberto, estejam em 
gozo do benefício de saídas temporárias, ou que 
estejam cumprindo prisão domiciliar, de acordo com 
as circunstâncias do caso submetido à apreciação do 
juízo da execução. 

 

71. A respeito de execução de penas e de medidas de 
segurança, assinale a opção correta. 

O juiz poderá suspender, pelo período de um a dois 
anos anos, a pena não superior a dois anos do crime 
de lesão corporal de natureza grave de que resulte 
debilidade permanente de membro, desde que o 
sentenciado cumpra as condições impostas, que 
poderão ser modificadas mediante proposta do 
conselho penitenciário. 

 

72. Julgue o item com base na Lei nº 13.675/2018.   

A União poderá apoiar os municípios, quando não 
dispuserem de condições técnicas e operacionais 
necessárias à implementação do Susp. 

 

73. Julgue os itens com base nas jurisprudências e na 
Lei de Execução Penal. 

A inclusão de condenado no regime disciplinar 
diferenciado depende de requerimento 
circunstanciado elaborado pelo diretor do 
estabelecimento prisional e também de prévio e 
fundamentado despacho do juiz competente; 
despacho esse que deve ser precedido de 
manifestação do Ministério Público e da defesa e 
prolatado no prazo máximo de 15 dias. 
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74. Julgue os itens com base nas jurisprudências e na 
Lei de Execução Penal. 

A repreensão não constitui espécie de sanção 
disciplinar, mas mero procedimento interno de 
manutenção da disciplina.   

 

75. Julgue os itens com base nas jurisprudências e na 
Lei de Execução Penal. 

O regime disciplinar diferenciado aplicado aos presos 
que apresentam alto risco para a ordem e a segurança 
do estabelecimento prisional ou da sociedade alcança 
aqueles já condenados por sentença penal 
irrecorrível, não se estendendo aos presos provisórios. 

 

76. Julgue os itens com base nas jurisprudências e na 
Lei de Execução Penal. 

 O Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária será integrado por 11 membros 
designados através de ato do Ministério da Justiça, 
dentre professores e profissionais da área do Direito 
Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências 
correlatas, bem como por representantes da 
comunidade e dos Ministérios da área social. 

 

77. Julgue os itens com base nas jurisprudências e na 
Lei de Execução Penal. 

 Os estabelecimentos penais destinam-se ao 
condenado, ao submetido à medida de segurança, ao 
preso provisório e ao egresso. A mulher e o maior de 
sessenta e cinco anos, separadamente, serão 
recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à 
sua condição pessoal. 

 

78. Julgue os itens com base nas jurisprudências e na 
Lei de Execução Penal. 

A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos 
provisórios. Cada comarca terá, pelo menos uma 
cadeia pública a fim de resguardar o interesse da 
Administração da Justiça Criminal e a permanência do 
preso em qualquer local que garanta segurança a ele. 

 

 

 

DIREITO PENAL 

Ivo Martins 

79. No caso da prática de peculato culposo, se o agente 
reparar o dano que causou à administração pública 
após ser sentenciado, poderá beneficiar-se da 
extinção da punibilidade, caso ainda não tenha 
ocorrido o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

 

80. Para a caracterização do delito de homicídio 
privilegiado, exige-se que o agente se encontre sob o 
domínio de violenta emoção e tenha praticado o 
delito logo após à injusta provocação da vítima; para a 
caracterização da atenuante genérica, basta que o 
agente esteja sob a influência da violenta emoção, 
provocada por ato injusto da vítima. 

 

81. São elementos do crime tentado, dentre outros: o 
início da execução e a não consumação por 
circunstâncias alheias à vontade do agente. No crime 
tentado, o agente pode ser responsabilidade tanto a 
título de dolo, como a título de culpa. 

 

82. Para tipificação do furto privilegiado, é necessária a 
presença de dois requisitos cumulados, ou seja, que o 
criminoso seja primário e que a coisa seja de pequeno 
valor. Sendo o réu reincidente, mesmo que a coisa 
seja de pequeno valor, não há a tipificação do furto 
privilegiado. 

 

83. Age em estado de necessidade agressivo o agente 
que, caminhando em via pública, mata um cachorro 
que o ataca ao se soltar da coleira de seu dono. 

 

84. Quanto à aplicação da lei penal, a legislação 
brasileira adotou o princípio da territorialidade 
mitigada ou temperada. 

 

85. A coação física irresistível configura hipótese de 
ausência de conduta, produzindo, assim, a atipicidade 
do fato. 
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86. Excepciona-se o princípio da irretroatividade da lei 
penal ao permitir-se que a lei seja aplicada aos crimes 
cometidos anteriormente a sua entrada em vigência, 
quando for mais benéfica ao réu. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Fernando Bezerra 

87. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento 
da existência de infração penal em que caiba ação 
pública poderá, somente por escrito, comunicá-la à 
autoridade policial, e esta, verificada a procedência 
das informações, mandará instaurar inquérito. 

 

88. Nos crimes em que couber ação pública, os autos do 
inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde 
aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu 
representante legal, ou serão entregues ao 
requerente, se o pedir, mediante traslado. 

 

89. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do 
ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, 
a quem caberá intervir em todos os termos 
subsequentes do processo. 

 

90. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito 
pela autoridade judiciária, por falta de base para a 
denúncia, a autoridade policial somente poderá 
proceder a novas pesquisas, se já dispuser de outras 
provas. 

 

91. Nos atestados de antecedentes que lhe forem 
solicitados, a autoridade policial poderá mencionar 
anotações referentes à instauração de inquérito 
contra os requerentes, desde que com a finalidade de 
dar-lhes ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

92. Acerca do processo e julgamento dos crimes de 
responsabilidade dos funcionários públicos, julgue o 
item abaixo.  

Nos crimes inafiançáveis, estando a denúncia ou queixa 
em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará 
a notificação do acusado, para responder por escrito, 
dentro do prazo de quinze dias. 

 

93. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita 
desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, 
Ihe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. 

 

94. Caberá Habeas Corpus quando alguém estiver preso 
por mais tempo do que determina a lei; 

 

 

INFORMÁTICA 

Ranielison Passos 

Sobre os aplicativos editores da suíte Microsoft 
Office 2016 e suíte LibreOffice 6.4, julgue os itens 
abaixo. 

 
 
95. Se for digitado em uma planilha do Excel a 

função =MED(A1:A5), será retornado o valor 3, 
que é a média dos valores informados no 
intervalo. 

 
96. A ferramenta Ortografia e Gramática localizada 

na guia Revisão do aplicativo Word, versão de 
instalação padrão, pode ser acionada pelo 
comando em atalho F7. 
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Sobre convergência de rede e noções de voz sobre 

IP (VOIP e telefonia IP), julgue o item abaixo. 
 
97. Por ser um sistema de comunicação ainda em 

ascensão a tecnologia VOIP não permite ser 
configurada para operações restritas a uma 
intranet. 

 
Sobre procedimentos relacionados a Windows 10, 

jugue o próximo item. 
 
98. Através da ferramenta de configuração do 

sistema é possível alterar algumas informações 
sobre inicialização do sistema operacional 
Windows 10.  

 
 
Sobre redes de computadores e conceitos de 

internet/intranet, julgue a assertiva abaixo. 
 
99. Para uma comunicação e acesso remoto via 

interface gráfica o usuário poderá optar pelo uso 
dos protocolos SSH, para conexões com 
segurança, ou TELNET, para serviços de 
comunicação não seguros. 

 
100. Ainda que seja um sistema de conexão aberto 

ao público, as redes desmilitarizadas, DMZ, 
possuem ferramentas de controle e segurança. 

 
Sobre conceitos de segurança, backups e ataques a 

computadores, julgue os itens abaixo. 
 
101. Analisar o último becape realizado e copiar 

apenas os arquivos novos ou alterados, são 
características de um procedimento incremental. 

 
Sobre banco de dados e modelagem relacional, 

julgue a próxima assertiva. 
 
102. Um auto-relacionamento acontece quando a 

entidade está associada a uma ou mais instâncias 
da mesma entidade. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Guilherme Neves 

Diariamente, o tempo médio gasto pelos servidores de 
determinado departamento para executar suas 
tarefas é diretamente proporcional à quantidade de 
tarefas executadas e inversamente proporcional à sua 
produtividade individual diária P.  

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir 

 

103. Considere que na terça-feira a quantidade de 
tarefas a serem executadas por um servidor 
correspondia a 50% a mais do que a quantidade de 
tarefas executadas no dia anterior. Nesse caso, para 
que o servidor concluísse seu trabalho da terça-feira 
no mesmo tempo gasto para concluí-lo na segunda-
feira, a sua produtividade na terça-feira deveria 
aumentar em 50% em relação à produtividade da 
segunda-feira. 

 

104. Se, na segunda-feira, um servidor gastou 6 horas 
para executar todas as 15 tarefas a seu encargo e, na 
sexta-feira, ele gastou 7 horas para executar as suas 
18 tarefas, então, nessa situação, o servidor manteve 
a mesma produtividade nesses dois dias. 

 

105. Uma empresa vendeu um lote de peças e do valor 
total recebido pagou 30% em impostos. Do valor 
restante, a empresa usou 60% para pagamento de 
fornecedores, restando o valor final de R$ 3.360,00. O 
valor pago em impostos foi superior a 3.500 reais. 

 

106. A negação da proposição “Eu acho que Recife é 
lindo” é “Eu acho que Recife não é lindo”. 

 

107. A negação da proposição “Todo recifense é carioca 
ou algum carioca não é recifense” é equivalente à 
proposição “Todo carioca é recifense e existe 
recifense que não é carioca”. 

 

108. As proposições (¬𝑝 ∧ 𝑞) ⟶ (𝑞 ∨ ¬𝑟) e (¬𝑞 ∧
𝑟) ⟶ (𝑝 ∧ ¬𝑞) são logicamente equivalentes. 
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Considere que um grupo de 6 médicos e 6 enfermeiros 
foram convocados para auxiliar uma pequena cidade 
no combate ao novo Coronavírus. Com base nessas 
informações, julgue o item a seguir. 

 

109. Se os hospitais A e B dessa pequena cidade 
necessitam de 3 médicos cada, então existem mais de 
25 maneiras diferentes de dividir os 6 médicos em 2 
trios. 

 

110. A negação da frase ”Se João ficar, o bicho vai 
pegar” é “João fica e o bicho não pega”. 

 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Marcos Girão 

Segundo a Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização 
Criminosa), julgue os próximos itens. 

 

111. Delação premiada (expressão coloquial para 
colaboração premiada), na legislação brasileira, é um 
benefício legal concedido a um réu em uma ação 
penal que aceite colaborar na investigação criminal ou 
entregar seus comparsas. É correto afirmar que no 
contexto da Lei de Organizações Criminosas, caso o 
determinado acusado forneça informações 
importantes sobre outros criminosos de uma 
quadrilha ou dados que ajudem a solucionar um 
crime, o juiz poderá reduzir a pena do réu quando 
este for julgado. 

 

112. Caso determinado delator revele informações 
inverídicas sobre a estrutura de determinada 
organização criminosa,  o juiz poderá  processá-lo por 
"denunciação caluniosa", sendo punido com um a dois 
anos de prisão por ter faltado com a verdade.  

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
nº 8.429/92), julgue os itens. 

 

113. Respeitado o devido processo legal, se 
determinado agente público comete ato de 
improbidade que cause prejuízo ao erário, estará 
sujeito, dentre outras penas, ao ressarcimento 
integral do dano, se houver, à perda da função 
pública, à suspensão dos direitos políticos de três a 
cinco anos, e ao pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. 

 

114. Está correto afirmar que as ações que tratam de 
atos de improbidade administrativa não podem ser 
cumuladas com eventuais pedidos de danos morais. 

 

115. A Lei nº 12.846/13, dispõe sobre a 
responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. De acordo com essa norma, as pessoas 
jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, tanto 
no âmbito administrativo como civil, pelos atos lesivos 
nela previstos, quando praticados em seu interesse ou 
benefício, seja ele exclusivo ou não.  

 

116. Situação hipotética. A Sociedade Empresária 
NaumMiVendo, interessada em vencer determinado 
procedimento licitatório do Município Confins da 
Terra, procurou afastar a Sociedade Empresária 
EuTiCompro, também licitante, por meio do 
oferecimento de dois veículos de luxo de sua 
propriedade. Assertiva. A Sociedade Empresária 
NaumMiVendo, não cometeu ato lesivo à 
Administração Pública, pois procurar afastar licitante 
não é conduta assim tipificada na Lei no 12.846/13. 
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Com base na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 
(Estatuto do Desarmamento), julgue os itens 
subsecutivos. 

 

117. Situação hipotética. Nilo Armistrongue, 26 anos, é 
residente em área rural e está interessado em ter o 
porte de arma na categoria de caçador de 
subsistência, pois depende do emprego de arma de 
fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. 
Perguntou a um amigo seu, que já tem o porte na 
mesma categoria, qual era o órgão competente para 
conceder esse porte e quais requisitos precisariam ser 
cumpridos por ele para lograr êxito no seu intento. 
Seu amigo respondeu, o informando que o porte de 
arma de fogo para essa categoria é concedido pela 
Polícia Federal, desde que para arma de fogo de uso 
permitido, de tiro simples, com 2 (dois) canos, de alma 
raiada e de calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis). O 
informou ainda que ele deverá comprovar, além de 
ser maior de 21 anos, a efetiva necessidade em 
requerimento ao qual deverão ser anexados um 
documento de identificação pessoal, um comprovante 
de residência em área rural e um atestado de bons 
antecedentes.  Assertiva. As informações passadas 
pelo colega de Armistrongue não estão corretas à luz 
do que estabelece o Estatuto do Desarmamento. 

 

118. O agente que disparar arma de fogo em direção a 
uma via pública, ainda que seja com a finalidade de 
praticar outro delito, responderá por crime tipificado 
no Estatuto do Desarmamento, que prevê pena de 
reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.  

 

119. É correto afirmar que, segundo a Lei nº 
11.343/2006 (Lei de Drogas), o tráfico internacional de 
drogas se configura como um crime autônomo, 
enquanto que o tráfico interestadual é configurada 
como majorante de pena.  

 

 

 

 

 

 

 

120.  No âmbito da Lei nº11.343/06, o indiciado ou 
acusado que colaborar voluntariamente com a 
investigação policial e o processo criminal na 
identificação dos demais coautores ou partícipes do 
crime e na recuperação total ou parcial do produto do 
crime, no caso de condenação, poderá ser isento de 
pena ou ter a pena reduzida de um terço a dois terços. 
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Prova Discursiva  
Marcio Damasceno  

Rio tem 3,7 milhões de habitantes em áreas dominadas pelo crime organizado; milícia controla 57% da área da 
cidade, diz estudo 

Mapa dos Grupos Armados do Rio, lançado nesta segunda (19), aponta que três facções do tráfico juntas dominam 
15,4% do território da capital. 

Uma pesquisa inédita sobre a expansão de organizações criminosas no Rio revela que milícia e tráfico estão presentes 
em 96 dos 163 bairros da cidade. Nessas áreas subjugadas vivem cerca de 3,76 milhões de pessoas, do total de 
6.747.815 habitantes — segundo estima o IBGE. 

O estudo, batizado de Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, identificou que milicianos controlam área maior 
do que traficantes de drogas na capital fluminense. 

Segundo o levantamento, até o fim de 2019, as milícias dominavam 25,5% dos bairros do Rio. O percentual 
representa 57,5% da superfície territorial da cidade, onde vivem 33,1% dos habitantes do município – ou seja, mais 
de 2 milhões dos cerca de 6,74 milhões de habitantes calculados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/19/rio-tem-37-milhoes-de-habitantes-em-areas-dominadas-pelo-
crime-organizado-milicia-controla-57percent-da-area-da-cidade-diz-estudo.ghtml. Acesso em: 19 de outubro de 2020 (com adaptações). 

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca 
do seguinte tema: 

O CRESCIMENTO DAS MILÍCIAS COMO AMEAÇA À SEGURANÇA PÚBLICA  

Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. 

a) os elementos caracterizadores de uma milícia; [valor: 6,50 pontos] 

b)  o modo de atuação dessas organizações; [valor: 5,00 pontos] 

c)  em que medida as milícias constituem uma ameaça à segurança pública. [valor: 8,00 pontos] 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito! 
 

http://bit.ly/Simulado-DEPEN-25-10-20 

   

NÃO É ASSINANTE? 
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 
Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com 
mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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