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AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO

A

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Direitos Humanos (10
questões), Código de Ética e Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais (10 questões) e Conhecimentos
Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o
exemplo no próprio cartão de respostas.
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez
na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
X. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.
Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1) Leia o texto: PERFIL DO AGENTE PENITENCIÁRIO
O Agente Penitenciário realiza um importante serviço público
de alto risco, por salvaguardar a sociedade civil; contribuindo
através do tratamento penal, da vigilância e custódia da pessoa
presa no sistema prisional durante a execução da pena de
prisão, ou de medida de segurança, conforme determinadas
pelos instrumentos legais. Desta sorte, existe a necessidade de
que os Agentes Penitenciários apresentem um perfil adequado
para o efetivo exercício da função, requer, pois, um engajamento
e um compromisso para com a instituição a que pertencem.
Devem ter atitudes estratégicas e criteriosas para corroborar
com mudanças no trato do homem preso e realizá-las em um
espírito de legalidade e ética. Ter a humildade de reconhecer
a incapacidade a respeito dos meios capazes de transformar
criminosos em não criminosos, visto que determinados
condicionantes tendem a impedir essa metamorfose, parecendo
provável que algumas delas favoreçam o aumento do grau de
criminalidade das pessoas. (Thomphson, 1980) É necessário,
finalmente, aos Agentes Penitenciários reconhecerem
as contradições inerentes à própria função; as possíveis
orientações que variam conforme os pressupostos ideológicos
de cada administração, pois devem transcender a estas
questões a fim de contribuir para a promoção da cidadania e
assumir definitivamente como protagonista de seu papel de
ordenador social, de funcionário público honrado.
Da compreensão, interpretação do texto e significado
de suas palavras é correto afirmar que:
I. Os agentes penitenciários devem assumir um papel de
ordenador social e funcionário honrado.
II. Os agentes devem promover a cidadania.
III. É importante apresentar um perfil condizente, empenho
e compromisso para com a instituição a qual pertence.
Assinale a alternativa correta.
a) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
b) II, apenas.
e) I e III, apenas.
c) I, II e III.
2) Observe o texto.

Fonte: Google imagens

Analisando o texto é possível inferir:
a) Se trata de uma linguagem informal da norma culta.
b) A linguagem é própria para a utilização da língua
portuguesa aplicada à tirinhas e gibis.
c) A linguagem apresentada é unicamente verbal.
d) A linguagem manifestada é a discursiva.
e) Apresenta-se uma linguagem mista.

3) Leia: O COVEIRO E O BÊBADO
“Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão – coveiro –
era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava,
percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não
conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não
conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte.
Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar,
desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado.
A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias.
Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se ouvia um
som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e
coaxares naturais do mato. Só pouco depois da meia-noite é
que lá vieram uns passos. Deitado no fundo da cova o coveiro
gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu
lá em cima, perguntou o que havia: “O que é que há?”
O coveiro então gritou desesperado: “Tire-me daqui, por
favor. Estou com um frio terrível!” – “Mas, coitado!” – condoeuse o bêbado. – “Tem toda a razão de estar com frio. Alguém
tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho!” E, pegando
a pá, encheu-a de terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente.”
Ao ler esta fábula de Millôr Fernandes deduzimos a
seguinte moral:
a) Nos momentos graves é preciso verificar muito bem
para quem apela.
b) A desgraça de uns é a lealdade de outros.
c) Quem trai os amigos pode estar cavando a própria cova.
d) Cuidado com aonde se quer chegar.
e) Desprezar o que não se consegue alcançar é fácil.
4) Leia com atenção o fragmento do texto.
ATITUDES E CONDUTAS PROFISSIONAIS
NECESSÁRIAS AO AGENTE PENITENCIÁRIO
APTIDÃO: que tenha disposição inata, um dom natural de
lidar com pessoas;
HONESTIDADE: que seja íntegro. Precisa ser parte exemplar
da instituição a que pertença e conduta inatacável;
RESPONSABILIDADE:
que
tenha
capacidade
de
entendimento ético e uma determinação moral;
LEALDADE: que não seja apenas sincero e franco, mas
principalmente fiel aos seus compromissos e honesto com
seus pares;
Analisando morfologicamente as palavras destacadas,
podemos classificar:
I. Todas as palavras destacadas apresentam a mesma
classificação morfológica.
II. As palavras destacadas apresentam distintas
classificações.
III. As palavras destacadas são substantivos femininos.
IV. A palavra aptidão é a única com classificação
diferenciada.
V. As palavras honestidade e responsabilidade fazem
parte de uma classificação diferente das palavras
aptidão e lealdade.
Assinale a alternativa correta.
a) II, apenas.
d) II e V, apenas.
b) IV, apenas.
e) II e IV, apenas.
c) I e III, apenas.
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5) A ortografia estuda a forma correta da escrita das
palavras de uma determinada língua, no caso a Língua
Portuguesa. É influenciada pela etimologia e fonologia
das palavras, assim sendo observe com atenção o texto.
Agente Penitenciário, Agente Prisional, Agente de
Segurança Penitenciário ou Agente Estadual/Federal de
Execução Penal. Entre suas atribuições estão: manter a ordem,
diciplina, custódia e vigilância no interior das unidades prisionais,
assim como no âmbito externo das unidades, como escolta
armada para audiências judiciais, transferência de presos etc.
Desempenham serviços de natureza policial como aprensões
de ilícitos, revistas pessoais em detentos e visitantes, revista
em veículos que adentram as unidades prisionais, controle de
rebeliões e ronda externa na área do perímetro de segurança ao
redor da unidade prisional. Garantem a segurança no trabalho
de ressosialização dos internos promovido pelos pisicólogos,
pedagogos e assistentes sociais. Estão subordinados às
Secretarias de Estado de Administração Penitenciária - SEAP,
secretarias de justiças ou defesa social, dependendo da
nomenclatura adotada em cada Estado.
Fonte: Wikipedia – *com alterações ortográficas.

Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras,
retiradas do texto, com equívocos em sua ortografia.
a) atribuições; diciplina; audiências; desempenham.
b) diciplina; aprensões; ressosialização; pisicólogos.
c) audiências; ilícitos; atribuições; desempenham.
d) perímetro; diciplina; desempenham; ilícitos.
e) aprensões;
ressosialização;
desempenham;
audiências.
6) Observe o texto.
“Código penal é um conjunto formado por leis penais
sistemáticas, utilizadas para punir e evitar os delitos criminais
cometidos no âmbito social e que infrinjam as normas
estabelecidas pela Constituição vigente. O código penal tem
como base o Direito Penal (também conhecido por Direito
Criminal), responsável por ajudar a garantir o desenvolvimento
e crescimento de uma sociedade livre de ações criminais e
perversas ao bem comum ou à vida das pessoas.”
Baseando-se na tipologia textual, assinale a alternativa
correta:
a) Trata-se de um texto descritivo, pois apresenta a
descrição de algo ou alguém.
b) Texto narrativo, que apresenta um depoimento sobre o
código penal no Brasil.
c) Texto descritivo, onde há uma notória predominância
de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas em
detrimentos de verbos.
d) Texto dissertativo argumentativo, apresenta um padrão
do estilo de redação no Brasil.
e) Texto expositivo informativo, pois transmite informações
sobre determinado tema, com neutralidade.
7) Leia as afirmações.
1. O Agente Penitenciário é, antes de tudo, um cidadão, e
na cidadania deve permear sua razão de ser.
2. Preso é o indivíduo que tem sua liberdade cerceada
mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade
competente, ficando à disposição da justiça.
3. Vigilância é o ato de observar atentamente uma
determinada área, com o objetivo de guarnecer
pessoas, objetos e a estrutura física.
Analisando sintaticamente as afirmações, deduzimos:
I. Os sujeitos apresentados nas afirmações são
classificados como Sujeito Simples.
II. O Sujeito na oração 1 deve ser classificado
distintamente, por se tratar de um Sujeito Composto.
III. O verbo “SER” utilizado em todas as afirmações
corresponde a um verbo de ligação ou copulativo, por
ligar o sujeito a suas características.
IV. Os verbos utilizados nas afirmações não podem ser
classificados, por possuírem conjugações distintas e
paradoxais.
V. O verbo “SER” tem classificações distintas para cada
uma das afirmações.
Assinale a alternativa correta.
a) I, III e V, apenas.
d) II, apenas.
b) I e III, apenas.
e) II e IV, apenas.
c) II e V, apenas.

8) Observe o texto.
Anders Breivik, o homem que matou 77 pessoas na
Noruega em junho de 2011 em dois atentados, denunciou
o governo de seu país nesta semana por considerar que
as condições em que está preso violam seus direitos
humanos. Contudo, uma imagem diferente se construiu
ao redor do mundo: a de que as prisões norueguesas são
extremamente cômodas. De fato, o sistema penitenciário
da Noruega já foi descrito por visitantes e analistas como “a
utopia das prisões”. Duas instituições carcerárias do país
preferem usar outras denominações: “A mais humana das
prisões” e “O cárcere mais agradável (do mundo)”. Na
ilha de Bastoey, no sul de Oslo, por exemplo, os detentos
podem caminhar ao redor de uma prisão que parece um
povoado cercado por sítios.
Quanto a análise da expressão destacada, assinale a
alternativa correta.
a) É um predicado nominal, já que nos deparamos com a
forma mais comum de transitividade verbal.
b) O complemento verbal utilizado apenas nos remete
à atenção que o escritor quer que tomemos na
denominação em relação a tal penitenciária.
c) O verbo copulativo nos conduz ao predicado nominal.
d) O verbo transitivo direto nos conduz à classificação de
um objeto direto, utilizando “extremamente” como um
advérbio de intensidade para chamar a atenção do leitor.
e) A palavra “extremamente” classifica toda a expressão
em uma transitividade verbal indireta.
9) Observe.
Não era a frase, nem a crase, era o modo de persuadir,
de falar, encantar, vislumbrar, dedicar, compartilhar. E
todas essas coisas que nos faz perder o ar, o respir(ar).
Andressa. S

Quanto à analise verbal e pontual do texto é possível
inferir:
I. Os verbos: persuadir, falar, encantar, vislumbrar,
dedicar, compartilhar, perder e respirar estão todos em
suas formas infinitivas.
II. Persuadir, falar, encantar, vislumbrar, dedicar, compartilhar,
perder e respirar estão no infinitivo impessoal, pois
apresenta sentido genérico, em uma forma invariável.
III. Há um erro proposital na pontuação, pois o correto
seria: “Não era frase e nem crase, era o modo de
persuadi...” Nem uma coisa e nem a outra.
IV. O verbo “SER” está empregado no pretérito imperfeito.
V. O verbo “FAZER” está empregado no pretérito perfeito.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II e IV, apenas.
d) I e IV, apenas.
b) II, IV e V, apenas.
e) II e V, apenas.
c) III e V, apenas.

10) Observe as orações.
1. A vida nas cidades se tornou difícil.
2. Despertou cedo e começou o árduo trabalho.
3. Vamos ao cinema ou qualquer outro programa.
4. Confesso que não sei a resposta.
5. Ele abriu o envelope e leu a informação de que fora
demitido.
Analisando as orações em sua classificação quanto
aos períodos Simples e Composto, é possível afirmar.
I. As orações 1 e 4 sinalizam um Período Simples, já que
ambas nos apresentam uma oração absoluta.
II. Apenas a oração 2 apresenta um período Composto
por Coordenação.
III. A Oração 3 nos apresenta um período Composto
por Coordenação, sendo uma Oração Coordenada
Sindética Alternativa.
IV. A oração 5 pode ser classificada como, período
Composto por Coordenação e Subordinação ou
também período Misto.
V. Entre as orações descritas não há período Composto
por Subordinação ou período Misto.
Assinale a alternativa correta.
a) I e V, apenas.
d) III e IV, apenas.
b) II e V, apenas.
e) III, apenas.
c) III e V, apenas.
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DIREITOS HUMANOS
11) O Conselho Econômico e Social da ONU aprovou
através da sua Resolução 663 C I (XXIV), de 31 de
julho de 1957, aditada pela resolução 2076 (LXII) de 13
de maio de 1977 e, em 25 de maio de 1984, através da
Resolução 1984/47, 13 (treze) procedimentos para a
aplicação efetiva das Regras Mínimas para o Tratamento
de Presos.
Assinale a alternativa incorreta:
a) O objetivo primário das Regras Mínimas é estabelecer
os princípios que devem nortear minimamente uma
organização penitenciária
b) As
Regras
Mínimas
podem
ser
aplicadas
independentemente da cultura, religião, etnia sem
prejuízo ao indivíduo recluso
c) Os conceitos que balizam a aplicação das Regras
inspiram-se em elementos essenciais que se mostraram
mais adequados ao sistema penitenciário moderno
d) As Regras Mínimas não estão destinadas a determinar
a organização dos estabelecimentos para delinquentes
juvenis ou instituições de reeducação
e) Em 22 de maio de 2015, as Nações Unidas oficializaram
a atualização do novo quadro de normas incorporando
novas doutrinas de Direitos Humanos, as Regras
Mínimas também a partir desta data são conhecidas
como as “Regras de Mandela” (Mandela’s Rules)
12) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada
e proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas
(Resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948, destaca:
I. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal.
II. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os
lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
III. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem
o direito de ser presumido culpado até que a sua
inocência tenha sido provada de acordo com a lei.
IV. Todo ser em julgamento público pode ter asseguradas
todas as garantias necessárias à sua defesa
dependendo do delito praticado.
V. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a
uma justa e pública audiência por parte de um tribunal
independente e imparcial, para decidir seus direitos e
deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal
contra ele.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II, V apenas
d) III apenas
b) II, III, IV, apenas
e) I, II, III apenas
c) II, IV apenas
13) A partir de 1945, com a criação das Nações Unidas,
após a Segunda Guerra Mundial, normas e tratados
têm conferido uma forma legal à prática dos direitos
humanos para todos. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos, adotada e proclamada pela
Assembléia Geral das Nações Unidas (Resolução 217 A
III) em 10 de dezembro 1948, dispõem em seus artigos:
“Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução
será ______, pelo menos nos graus elementares e
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A
instrução técnico-profissional será _____ a todos, bem
como a instrução superior, esta baseada no mérito.
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas.
a) Paga, acessível
b) Parcialmente paga, gratuita
c) Paga, gratuita
d) Gratuita, paga
e) Gratuita, acessível
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14) Os direitos fundamentais e sua evolução ao longo
da história podem ser divididos em gerações ou
dimensões. Assinale a alternativa incorreta:
a) Primeira geração ou dimensão esta ligada às liberdades
negativas clássicas, que enfatizam o princípio da
liberdade, configurando os direitos civis e políticos.
Surgiram nos finais do século XI e representavam uma
resposta do Estado liberal ao Absolutista
b) A Revolução Industrial foi o grande marco dos direitos
de segunda geração, que se relacionam com as
liberdades positivas, reais ou concretas, assegurando
o princípio da igualdade material entre o ser humano
c) Os princípios da solidariedade ou fraternidade, são
características dos direitos de terceira geração ou
dimensão sendo atribuídos as formações sociais, que
protegem os interesses de titularidade coletiva ou difusa,
não se destinando especificamente à proteção dos
interesses individuais, de um grupo ou de um determinado
Estado, mostrando uma grande preocupação com as
gerações humanas, presentes e futuras
d) Os direitos fundamentais de quarta geração ou dimensão
são decorrentes da evolução da engenharia genética,
relacionados à manipulação do patrimônio genético,
processo que pode colocar em risco a existência humana
e) Alguns doutrinadores consideram à evolução da
cibernética e de tecnologias tais como, realidade virtual
e a internet, direitos de quinta geração ou dimensão
15) Abaixo 2 (duas) características dos Direitos Humanos
Fundamentais, identifique-as em sua sequência correta:
I. Os direitos humanos não nasceram em momento
histórico único. Eles foram surgindo e se aprimorando
conforme a evolução das sociedades. É por isso que todo
direito humano carrega uma longa história, geralmente
marcada por lutas intensas, até seu firmamento e
positivação nas ordens jurídicas dos Estados.
II. Os direitos humanos são inesgotáveis, isto é, não estão
sujeitos a rol taxativo. Admite-se, sempre, a ampliação
do leque de direitos humanos, mas não sua redução.
a) Historicidade, Inalienabilidade
b) Universalidade, Imprescritibilidade
c) Historicidade, Inexauribilidade
d) Historicidade, Vedação ao Retrocesso
e) Essencialidade, Efetividade
16) A Constituição Federal do Brasil estabelece no Art.5º Dos Direitos Fundamentais que:
I. É assegurado aos presos o _______ à integridade
física e moral.
II. Às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período
de ________.
Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas.
a) direito, alimentação
d) preço, alimentação
b) respeito, amamentação e) respeito, alimentação
c) direito, amamentação
17) Assinale a alternativa correta. Segundo a CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (1969), toda
pessoa acusada de um delito tem direito durante o
processo às seguintes garantias mínimas:
a) O processo penal deve ser privado, de modo a preservar
os interesses da justiça e da sociedade
b) O direito do acusado de ser assistido gratuitamente por
um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou
não fale a língua do juízo ou tribunal
c) A comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da
acusação formulada deve ser obrigatoriamente bilíngue
(inglês e língua oficial do pais, no qual aconteceu o delito)
d) A concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários
à preparação de sua defesa será de 30 (trinta) dias corridos,
a contar da publicação em órgão oficial
e) Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas
garantias e dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias,
por um juiz ou Tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração
de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na
determinação de seus direitos e obrigações de caráter
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza
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18) A criminalidade é um problema social, que a sociedade
brasileira ano a ano percebe seu crescimento sem
no entanto vislumbrar a curto prazo uma solução
no mínimo satisfatória. Ao longo de cinco décadas,
os Estados utilizaram como “um guia” as “Regras
Mínimas para o Tratamento de Presos”, a partir de 2015
as mesmas foram revisionadas (Regras de Mandela) e,
temos agora uma observância mais atenta.
Sobre isso, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) As administrações prisionais e demais autoridades
competentes devem oferecer educação, formação
profissional e trabalho, bem como outras formas
de assistência apropriadas e disponíveis, inclusive
aquelas de natureza reparadora, moral, espiritual,
social, esportiva e de saúde.
( ) Os objetivos de uma sentença de encarceramento
ou de medida similar restritiva de liberdade são,
prioritariamente, de proteger a sociedade contra
a criminalidade e de reduzir a reincidência. Tais
propósitos só podem ser alcançados se o período
de encarceramento for utilizado para assegurar, na
medida do possível, a reintegração de tais indivíduos
à sociedade após sua soltura, para que possam levar
uma vida autossuficiente, com respeito às leis.
( ) Toda unidade prisional tem a liberdade de decidir se
deve ter uma biblioteca para uso de todas as categorias
de presos, adequadamente provida de livros de lazer
e de instrução, e os presos devem ser incentivados a
fazer uso dela.
a) V,F,V b) F,F,V c) F,V,V d) V,V,V e) V,V,F
19) O Congresso Nacional brasileiro aprovou por meio
do Decreto Legislativo nº 231, de 29 de maio de
2003, PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO
TRANSNACIONAL
RELATIVO
À
PREVENÇÃO,
REPRESSÃO E PUNIÇÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS,
EM ESPECIAL MULHERES E CRIANÇAS.
Os Estados Partes deste Protocolo declaram que uma
_____ eficaz para prevenir e _____ o tráfico de pessoas,
em especial mulheres e crianças, exige por parte dos
______, de trânsito e de destino uma abordagem global
e internacional, que inclua _______ destinadas a prevenir
esse tráfico, punir os traficantes e proteger as vítimas desse
tráfico, designadamente protegendo os seus ______,
internacionalmente reconhecidos.
Assinale a alternativa que preencha CORRETA e
respectivamente as lacunas:
a) atitude, diminuir, países de origem, forças, filhos
b) ação, combater, países de origem, ações, cidadãos
c) reação conjunta, diminuir, estados, estratégias,
compatriotas
d) ação, combater, países de origem, medidas, direitos
fundamentais
e) intervenção, diminuir, estados, medidas, cidadãos
20) Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as
Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento
dos Presos. (Regra 33 - Instrumentos de Coação.)
a) A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes,
ferros e coletes de força podem e precisam ser usados
como aplicação de sanção em rebeliões
b) É expressamente proibido o uso de correntes e ferros
como instrumento de coação
c) Por ordem do diretor, depois de se terem esgotado
todos os outros meios de dominar o recluso, a fim de
o impedir de causar prejuízo a si próprio ou a outros
ou de causar estragos materiais; nestes casos o diretor
deve consultar o médico com urgência e apresentar
relatório à autoridade administrativa superior
d) Em caso, de medida de precaução contra uma evasão
durante uma transferência, os instrumentos de coação
são permitidos desde que sejam retirados logo que o
recluso compareça perante uma autoridade judicial ou
administrativa
e) Autoriza-se o uso por razões médicas sob indicação do
médico responsável

CÓDIGO DE ÉTICA E ESTATUTO DO SERVIDOR
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
21) Leia abaixo algumas disposições da Lei Estadual n° 869
de 1952 que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais:
“_________é um agrupamento de cargos da mesma
profissão e de igual padrão de vencimento.”
“_________ é um conjunto de carreiras, de cargos isolados
e de funções gratificadas.”
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
a) Carreira / Classe
d) Carreira / Função
b) Classe / Quadro
e) Quadro / Classe
c) Conjunto / Quadro
22) De acordo com a Lei Estadual nº 869/1952 e suas
alterações posteriores (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais), assinale a
alternativa correta:
a) Readmissão é o reingresso no serviço público do
funcionário em disponibilidade
b) A transferência e a remoção por permuta serão
processadas a pedido escrito de apenas um dos
interessados
c) Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingresse
no serviço público, após verificação, em processo,
de que não subsistem os motivos determinantes da
aposentadoria
d) A reversão, que decorrerá de decisão administrativa
ou sentença judiciária passada em julgado, é o ato
pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço
público, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes
do afastamento
e) A reversão será obrigatoriamente para o mesmo cargo
23) Acerca da Lei Estadual nº 869/1952 e suas alterações
posteriores (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado de Minas Gerais), assinale a alternativa
que não apresenta uma hipótese em que dar-se-á a
exoneração do funcionário público:
a) Quando o funcionário não satisfizer as condições de
estágio probatório
b) Quando o funcionário interino em cargo de carreira
ou isolado, de provimento efetivo, não satisfizer as
exigências para a inscrição, em concurso
c) A critério do Governo quando se tratar de ocupante de
cargo em comissão
d) Quando o funcionário praticar ato de improbidade
administrativa
e) A pedido do funcionário
24) A Lei Estadual n° 869/1952 trata da aposentadoria do
funcionário público ocupante de cargo de provimento
efetivo. Sobre a aposentadoria, assinale a alternativa
incorreta:
a) O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo,
será aposentado quando verificada a sua invalidez para
o serviço público
b) O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo,
será aposentado quando inválido em consequência de
acidente ou agressão, não provocada, no exercício de
suas atribuições, ou doença profissional
c) O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo,
será aposentado quando acometido de tuberculose
ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
ou outra doença que o incapacite para o exercício da
função pública
d) O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo,
será aposentado compulsoriamente, aos 80 anos de idade
e) A aposentadoria dependente de inspeção médica e só
será decretada depois de verificada a impossibilidade
de readaptação do funcionário
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25) O Código de Conduta Ética do Agente Público e da
Alta Administração Estadual (Decreto Estadual n°
46.644/2014) traz os deveres éticos fundamentais do
agente público. Sobre o assunto assinale a alternativa
incorreta:
a) É dever ético fundamental do agente público facilitar
atividades de fiscalização pelos órgãos de controle
b) É dever ético fundamental do agente público participar
de qualquer atividade que possa significar conflito de
interesse em relação à atividade pública que exerce
c) É dever ético fundamental do agente público ser ágil na
prestação de contas de suas atividades
d) É dever ético fundamental do agente público atender
prontamente às questões que lhe forem encaminhadas
e) É dever ético fundamental do agente público observar
os princípios e valores da ética pública
26) O Código de Conduta Ética do Agente Público e da
Alta Administração Estadual (Decreto Estadual n°
46.644/2014) traz algumas vedações ao agente público.
Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas
vedações:
a) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar exercício
de direito de qualquer pessoa
b) Deixar de utilizar conhecimentos, avanços técnicos e
científicos ao seu alcance no desenvolvimento de suas
atividades
c) Permitir que perseguições, simpatias, antipatias,
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal
interfiram no trato com o público ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores
d) Iludir ou tentar iludir pessoa que necessite de
atendimento em serviços públicos
e) Participar de movimentos e estudos relacionados à
melhoria do exercício de suas funções, visando ao bem
comum
27) O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta
Administração Estadual (Decreto Estadual n°46.644/2014)
trata do Conselho de Ética Pública (CONSET). Acerca
das competências do CONSET, assinale a alternativa
incorreta.
a) Emitir parecer acerca de enquadramento em hipóteses
de impedimento para fins de nomeação, designação
ou contratação, a título comissionado, de pessoas para
o exercício de funções, cargos e empregos no Poder
Executivo Estadual
b) Receber denúncias sobre atos de autoridade praticados
em contrariedade às normas do Código de Ética e
proceder à apuração de sua veracidade, desde que
devidamente instruídas e fundamentadas
c) Instaurar, após as apurações pertinentes, processo ético
que envolva conduta de integrante da Alta Administração
Estadual, assim como decidir sobre recursos contra
decisão sua ou proferida em processos instaurados
pelas Comissões de Ética do Poder Executivo
d) Elaborar o seu regimento interno
e) Ordenar busca e apreensão domiciliar
28) Leia abaixo o artigo 14 do Código de Conduta Ética
do Agente Público e da Alta Administração Estadual
(Decreto Estadual n°46.644/2014), sabendo que
Conselho de Ética Pública é tratado pela sigla CONSET.
“Art. 14 – O CONSET é composto por ______ membros,
escolhidos e designados pelo ______ entre brasileiros
de reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada e
dotados de notórios conhecimentos de Administração
Pública”
Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
a) sete / Governador do Estado
b) seis / Governador do Estado
c) quatro / Secretário de Estado
d) cinco / Secretário de Estado
e) três / Vice-Governador
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29) O Decreto Estadual nº 46.060/2012 que regulamenta
a Lei Estadual Complementar nº 116/2011, que dispõe
sobre a prevenção e a punição do assédio moral na
Administração Pública Direta e Indireta do Poder
Executivo Estadual. Analise as alternativas abaixo e
assinale a que não corresponde a uma modalidade de
assédio moral:
a) Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras,
gestos ou atitudes, a autoestima, a segurança ou a
imagem de agente público, valendo-se de posição
hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior
b) Desrespeitar a limitação individual de agente público,
decorrente de doença física ou psíquica, atribuindo-lhe
atividade incompatível com suas necessidades especiais
c) Fiscalizar o cumprimento das ordens dadas ao agente
público, valendo-se do poder hierárquico
d) Preterir o agente público, em quaisquer escolhas,
em função de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade,
religião, posição social, preferência ou orientação
política, sexual ou filosófica
e) Manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem
de agente público, submetendo-o a situação vexatória,
ou fomentar boatos inidôneos e comentários maliciosos
30) O Decreto Estadual nº 46.060/2012 trata das penalidades
que podem ser aplicadas no caso de assédio moral
na Administração Pública Direta e Indireta do Poder
Executivo Estadual. A respeito do assunto, assinale a
alternativa que traz corretamente as penalidades que
podem ser aplicadas:
a) repreensão; suspensão; demissão e perda do cargo
comissionado ou função gratificada
b) advertência; exoneração; demissão e perda do cargo
ou função gratificada
c) repreensão; suspensão; exoneração e demissão
d) advertência; suspensão; demissão e perda da função
pública
e) repreensão; advertência; suspensão e demissão
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) Em conformidade com o previsto na Lei de Execuções
Penais, cumpre ao condenado, além das obrigações
legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas
de execução da pena. Dentre estas obrigações,
assinale a alternativa correta quanto ao que pode ser
citado como dever do condenado:
a) exercício das atividades profissionais, intelectuais,
artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a
execução da pena
b) urbanidade e respeito no trato com os demais
condenados
c) audiência especial com o diretor do estabelecimento
d) entrevista pessoal e reservada com o advogado
e) proteção contra qualquer forma de sensacionalismo
32) A respeito da disciplina exigida dos internos, durante
o cumprimento da prisão provisória ou definitiva,
segundo o disposto na Lei de Execuções Penais,
assinale a alternativa correta:
a) no cumprimento de sanções disciplinares, admite-se o
emprego de cela escura
b) na execução das penas privativas de liberdade, o
poder disciplinar deverá ser exercido pelo agente
penitenciário de maior hierarquia
c) o condenado à pena restritiva de direitos não se sujeita
à disciplina
d) como decorrência do cometimento de transgressões
disciplinares, admite-se a aplicação de sanções coletivas
e) não deve haver falta nem sanção disciplinar sem
expressa e anterior previsão legal ou regulamentar
33) Assinale a alternativa correta. No crime de tortura, a
pena aumenta de um sexto até um terço se o crime é
cometido:
a) contra pessoa maior de 50 (cinquenta) anos
b) mediante rapto
c) por agente público
d) mediante extorsão
e) mediante violência ou grave ameaça
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34) No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a
alternativa correta.
a) o crime de tortura é afiançável
b) o crime de tortura é suscetível de anistia
c) a condenação deve acarretar a perda do cargo público
e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da
pena aplicada
d) constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda,
com emprego de grave ameaça, a intenso sofrimento
mental, como forma de aplicar castigo pessoal
e) o crime de tortura é suscetível de graça
35) Assinale a alternativa correta quanto ao que configura
o crime de abuso de autoridade a conduta que importe
em qualquer atentado:
a) à liberdade de transposição
b) ao direito de moradia
c) ao sigilo da correspondência
d) à liberdade de gênero
e) ao direito ao trabalho
36) Assinale a alternativa correta quanto ao cometimento do
crime de abuso de autoridade sujeita o agente público
à imposição das seguintes sanções administrativas:
a) advertência e repreensão
b) destituição de função e inabilitação para o exercício de
qualquer outro cargo público por prazo até cinco anos
c) suspensão do cargo e exoneração
d) demissão e readaptação
e) exoneração e transferência forçada
37) Conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento,
relativamente às armas de fogo, assinale a alternativa
correta:
a) a classificação técnica, bem como a definição das
armas de fogo deve ser disciplinada em ato do
Comando do Exército, mediante proposta do Chefe do
Poder Executivo
b) são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização
e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros
de armas de fogo, que com estas se possam confundir
c) todas as armas de fogo comercializadas no exterior
devem estar acondicionadas em embalagens com
sistema de código de barras, gravado na caixa,
visando possibilitar a identificação do alienante
d) cabe ao Comando da Polícia Militar autorizar,
excepcionalmente, nos estados, a aquisição de armas
de fogo de uso restrito
e) armas de fogo apreendidas devem ser, após elaboração
do laudo, encaminhadas pelo juiz, quando não mais
interessarem à persecução penal, à Superintendência
da Polícia Federal, para destruição, no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas
38) Assinale a alternativa correta quanto ao comportamento
visto como crime de conduta omissiva presente no
Estatuto do Desarmamento:
a) vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente,
arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a
criança ou adolescente
b) 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
c) portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma
de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal
de identificação raspado, suprimido ou adulterado
d) deixar de observar as cautelas necessárias para
impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa
portadora de deficiência mental se apodere de arma
de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua
propriedade
e) produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal,
ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo

39) Assinale a alternativa correta quanto ao que se
apresenta como direito do colaborador, previsto
expressamente na Lei das Organizações Criminosas:
a) ter nome, qualificação, imagem e demais informações
pessoais preservados
b) usufruir das medidas socioeducativas previstas na
legislação específica
c) participar das audiências com contato visual com os
outros acusados
d) ser conduzido, em juízo, conjuntamente com os demais
coautores e partícipes
e) cumprir pena em estabelecimento penal idêntico aos
demais corréus ou condenados
40) No que concerne ao instrumento da “infiltração de
agentes”, como tal preceituado na Lei das Organizações
Criminosas, assinale a alternativa incorreta:
a) o pedido de infiltração deve ser sigilosamente
distribuído, de forma a não conter informações que
possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar
o agente que será infiltrado
b) a infiltração será autorizada pelo prazo de até 12 (doze)
meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde
que comprovada sua necessidade
c) no curso do inquérito policial, o delegado de polícia
poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério
Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório
da atividade de infiltração
d) o agente que não guardar, em sua atuação, a devida
proporcionalidade com a finalidade da investigação,
deverá responder pelos excessos praticados
e) havendo indícios seguros de que o agente infiltrado
sofre risco iminente, a operação deverá ser sustada
mediante requisição do Ministério Público ou pelo
delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao
Ministério Público e à autoridade judicial
41) O ocupante do quadro efetivo de Agente de Segurança
Penitenciário, terá direito a portar arma de fogo
institucional ou particular, ainda que fora de serviço,
dentro dos limites do Estado de Minas Gerais, desde
que tenha determinado requisito. Nesse sentido
assinale a alternativa correta:
a) tenha servido as Forças Armadas
b) não esteja em gozo de licença médica por doença que
contra-indique o uso de armamento
c) não esteja sendo processado por infração penal de
pequeno potencial ofensivo
d) possua formação acadêmica em nível superior
e) tenha integrado o efetivo de uma Força Reserva Auxiliar
42) No que concerne ao porte de arma do Agente de
Segurança Penitenciário, assinale a alternativa correta:
a) em caso de proibição do porte de arma de fogo, nas
hipóteses previstas na lei, deve ser emitida nova carteira
funcional para o Agente de Segurança Penitenciário,
com a autorização do porte
b) o Agente de Segurança Penitenciário, ao portar arma
de fogo durante o serviço, deverá fazê-lo de forma
discreta, visando a evitar constrangimentos a terceiros
c) responde administrativa e penalmente o Agente de
Segurança Penitenciário que omitir ou fraudar qualquer
documento ou situação que possa motivar a suspensão
ou a proibição de seu porte de arma de fogo
d) é facultado o porte, pelo Agente de Segurança
Penitenciário, do Certificado de Registro de Arma de
Fogo atualizado e da Identidade Funcional
e) em caso de suspensão do porte de arma de fogo,
nas hipóteses previstas em decreto, deve ser emitida
nova carteira funcional para o Agente de Segurança
Penitenciário, com a autorização do porte
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43) No que diz respeito ao direito de visita íntima aos
sentenciados e presos provisórios, assinale a
alternativa correta:
a) o sentenciado deve indicar a(o) namorada(o), para fins
de registro e controle pelo estabelecimento prisional
b) a visita íntima pode ser feita por qualquer pessoa do
círculo íntimo de convivência do condenado
c) é vedada a atribuição ao visitante de documento de
identificação específico, exigível para a realização da
visita íntima
d) somente se admite visitante menor de dezoito anos
quando provada a união estável
e) a visita deve ocorrer em local específico, adequado à
sua finalidade e compatível com a dignidade humana
44) Quanto ao que compreendem os estabelecimentos
penitenciários, assinale a alternativa correta:
a) presídio e cadeia pública, destinados à custódia dos
presos à disposição do Juiz processante
b) penitenciária, para o sentenciado em regime semiaberto
c) casa do albergado, para o sentenciado em regime
semi-aberto
d) centro criminológico, para realização do exame pericial
de observação e de classificação
e) centro de reeducação do jovem adulto, para o
sentenciado em regime fechado
45) De acordo com o preceituado no Decreto nº 40/1991
(Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes), não deve
ser considerado “tortura”:
a) qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos,
físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a
uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira
pessoa, informações ou confissões
b) qualquer ato pelo qual dores físicas venham a ser
impostas para infligir castigo por ato que uma terceira
pessoa tenha cometido
c) qualquer ato pelo qual sofrimentos agudos de natureza
mental venham a ser infligidos para o fim de intimidar
ou coagir determinada pessoa
d) qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos,
físicos ou mentais, são infligidos por qualquer motivo
baseado em discriminação de qualquer natureza
e) qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos que sejam
consequência unicamente de sanções legítimas, ou
que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram
46) Assinale a alternativa correta. De acordo com o previsto
no âmbito do Decreto 47.087/2016, o qual define as
atribuições da Secretaria de Estado de Administração
Prisional e de seus órgãos e repartições subordinadas,
será correto afirmar que as unidades prisionais têm
como competência:
a) garantir a alimentação de dados em sistemas
informatizados, conforme seja requerido
b) fazer implementar os procedimentos operacionais, de
forma a obter ações padronizadas e otimizadas
c) propor e fazer implementar atividades que visem à
humanização da pena e à ressocialização do indivíduo
privado de liberdade
d) propor, observados os critérios estabelecidos pela
Subsecretaria de Segurança Prisional, a movimentação
de indivíduo privado de liberdade entre as prisões de
sua região
e) articular, coordenar e controlar os recursos de pessoal
e logística das unidades prisionais, em obediência às
diretrizes da Subsecretaria de Gestão Administrativa,
Logística e Tecnologia
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47) Relativamente à classificação das unidades prisionais,
assinale a alternativa correta:
a) médio porte especial: unidades prisionais existentes,
ou as que vierem a ser criadas, com a finalidade de
realizar perícia
b) pequeno porte I: unidades prisionais existentes, ou
as que vierem a ser criadas, com capacidade para
receber entre sessenta e um e cento e noventa e nove
indivíduos privados de liberdade
c) centro de remanejamento provisório do Sistema
Prisional: unidades prisionais existentes ou que
vierem a ser criadas, com a finalidade de realizar
remanejamento provisório
d) pequeno porte II: unidades prisionais existentes, ou
as que vierem a ser criadas, com capacidade para até
sessenta indivíduos privados de liberdade
e) grande porte especial: unidades prisionais existentes,
ou as que vierem a ser criadas, com a finalidade de
realizar atendimento médico
48) As penas privativas de liberdade devem ser executadas
em forma progressiva, segundo o mérito do condenado,
observados determinados critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.
Nesse sentido, assinale a alternativa correta:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deve
começar a cumpri-la em regime semi-aberto
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a
4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), deve cumpri-la
em regime fechado
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual
ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início,
cumpri-la em regime semi-aberto
d) o condenado por crime contra a administração pública
deve ter a progressão de regime do cumprimento da
pena condicionada à reparação do dano que causou,
ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os
acréscimos legais
e) ao condenado transferido para o regime disciplinar
diferenciado é vedada a realização de exame
criminológico de classificação para individualização da
execução
49) As penas previstas no Direito Penal são:
a) medidas de proteção e de perda de bens
b) prestacionais e restritivas de liberdade
c) privativas de liberdade, restritivas de direito e multa
d) medidas socioeducativas e pecuniárias
e) ressocializadoras e pedagógicas
50) Não há de se falar em crime quando o autor pratica a
conduta:
a) em estrito cumprimento de dever legal e no exercício
regular de direito
b) em estrito cumprimento de dever legal e na obediência
hierárquica
c) no exercício regular de direito e na coação moral
irresistível
d) em excesso de estado de necessidade e na
inimputabilidade
e) em legítima defesa recíproca e no erro de direito
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