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1. Predominam no texto 1A1-I as tipologias textuais

A. descrição e narração.
B. argumentação e injunção.
C. exposição e narração.
D. exposição e injunção.
E. descrição e argumentação.
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Português 
Profa. Janaina  Arruda

2. No período “Você concorre a prêmios e ainda ajuda entidades sociais”, do texto
1A1-I, a palavra “ainda” está empregada com o mesmo significado de

A. por fim.
B. além disso.
C. até mesmo.
D. não obstante.
E. como consequência.
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3. No trecho “A Nota Fiscal Gaúcha é um programa que estimula o cidadão a pedir
notas fiscais em todas as suas compras, combatendo a sonegação fiscal. Pelo
programa os cidadãos concorrem a prêmios de até R$ 1 milhão, e as entidades
sociais por eles indicadas são beneficiadas com recursos do estado”, do texto 1A1-
I, a correção gramatical ficaria comprometida caso fosse introduzida uma vírgula
imediatamente após

A. “notas fiscais”.
B. “Pelo programa”.
C. “prêmios”.
D. “indicadas”.
E. “recursos”.
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4. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita para
o trecho “as entidades sociais por eles indicadas são beneficiadas com recursos do
estado”, do texto 1A1-I. Assinale a opção em que a reescrita proposta preserva os
sentidos originais e a correção gramatical do texto.

A. recursos do estado beneficiam as entidades sociais por ele indicadas
B. beneficia-se com recursos do estado as entidades sociais indicadas por parte
deles
C. por eles indicadas, as entidades sociais são beneficiadas com recursos do estado
D. as entidades sociais indicadas são beneficiadas por eles com recursos do estado
E. as entidades sociais que eles indicaram beneficiam-se com recursos do estado
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5. De acordo com o texto 1A1-II, as moedas

A. constituíram alternativa ao sistema de troca direta.
B. foram elemento importante para o surgimento dos bancos.
C. eram de difícil transporte, por isso, pouco a pouco, foram substituídas pelas
cédulas em papel moeda.
D. impulsionaram o consumo e a concentração de poder nas sociedades.
E. detinham valor monetário apenas se esteticamente bonitas e produzidas a partir
de metais nobres.
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6. No período em que se insere, no texto 1A1-II, a oração “por serem mais seguros
de portar do que o dinheiro vivo” (R. 33 e 34) exprime

A. um motivo por que recibos passaram a ser utilizados como meio de pagamento.
B. uma condição para que recibos fossem utilizados como meio de pagamento.
C. uma explicação para que as pessoas se sentissem mais seguras portando recibos
em vez de dinheiro vivo.
D. uma justificativa para que os recibos fossem mais seguros que dinheiro vivo.
E. uma consequência de os recibos terem passado a ser utilizados como meio de
pagamento.
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7. A correção gramatical e os sentidos do texto 1A1-II seriam preservados caso a
forma “preservou-se” (R.22) fosse substituída por

A. foi preservada.
B. foram preservados.
C. teria sido preservada.
D. teriam sido preservados.
E. tinha sido preservada.
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8. No período “A necessidade de guardar as moedas em segurança fez surgirem os
bancos” (R. 27 e 28), do texto 1A1-II, o termo “os bancos” funciona como

A. agente de “fez”.
B. sujeito de “surgirem”.
C. complemento de “surgirem”.
D. adjunto adverbial de lugar.
E. complemento de “fez”.
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9. Depreende-se das informações do texto 1A2-I que, no Rio Grande do Sul, a
esperança de vida ao nascer

A. aumentou entre os homens em 2000.
B. diminuiu entre as mulheres em 2000.
C. aumentou entre os homens em 2016.
D. diminuiu entre homens e mulheres em 2000.
E. diminuiu entre as mulheres em 2016.
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10. Infere-se do texto 1A2-I que a transição demográfica no Rio Grande do Sul

A. iniciou-se antes da ocorrida em São Paulo e no Distrito Federal.
B. resultou em aumento da população idosa.
C. impactou outros estados da região Sul, como Santa Catarina.
D. tornou-se mais evidente no início do século XX.
E. afetou o nível de qualidade da saúde da população idosa.
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11. Depreende-se do texto 1A2-II que a personagem Neide, ao assistir ao
programa de tevê,

A. teve certeza de que a sua aparência não correspondia a sua idade.
B. compreendeu que havia começado a envelhecer aos trinta e seis anos de idade.
C. surpreendeu-se ao saber que a ciência constatara que a velhice começa aos
trinta e seis anos de idade.
D. refletiu sobre as circunstâncias que a impulsionaram a se tornar, desde jovem,
arrimo de família.
E. constatou que os rumos de sua vida independiam das suas escolhas.
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12. No último parágrafo do texto 1A2-II, os dois-pontos, em suas duas ocorrências,
introduzem, nos períodos em que ocorrem,

A. opiniões da personagem Neide sobre a personagem João Carlos.
B. esclarecimentos do narrador sobre a personagem João Carlos e sobre a visão de
Neide diante do marido.
C. impressões do narrador e da personagem Neide sobre a personagem João
Carlos.
D. constatações do narrador e da personagem Neide sobre a personagem João
Carlos.
E. suposições do narrador e da personagem Neide sobre a personagem João Carlos.
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13. A afirmação “A dermatologista deu aparte:” (R.8) do texto 1A2-II foi empregada
para informar que a especialista apresentaria um(a)

A. reflexão.
B. advertência.
C. repreensão.
D. aviso.
E. comentário.
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14. Assinale a opção que reproduz trecho do texto 1A2-II em que predomina a
tipologia descrição.

A. “Ninguém é obrigado a parecer velho” (R.4)
B. “Neide considerou que, aos sessenta e quatro anos, até que não parecia velha.
Mexeu o creme com mais vigor” (R. 6 a 8)
C. “Alguns estudos afirmam que a velhice começa aos trinta e seis anos de idade”
(R. 9 e 10)
D. “Foi bem na hora em que João Carlos entrou na cozinha: estava com sede” (R.
31 e 32)
E. “a barriga do marido esgarçava as casas dos dois últimos botões” (R. 35 e 36)
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15. Assinale a opção que apresenta uma expressão temporal que marca fato
anterior aos acontecimentos da narrativa do texto 1A2-II.

A. “dez da manhã” (R.3)
B. “aos sessenta e quatro anos” (R.7)
C. “doze anos” (R.12)
D. “até a morte” (R.29)
E. “de repente” (R.30)
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16. Depreende-se das informações do texto 1A1-I que

A. os historiadores acreditam que os hebreus se tornaram escravos em razão de
suas dívidas tributárias.
B. os impostos surgiram em 4.000 a.C. e consistiam, nessa época, em uma
contribuição braçal.
C. os romanos tinham acesso a mais riquezas à medida que conquistavam terras.
D. o recenseamento visa, ainda hoje, ao controle do Estado sobre os bens da
população.
E. os egípcios e os sumérios passaram a cobrar dinheiro como pagamento de
impostos quando surgiu a moeda
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17. A correção gramatical do texto 1A1-I seria mantida caso se substituísse

A. “encontradas” (R.1) por que encontravam-se.
B. “faz referência” (R. 3) por referem-se.
C. “que produziam” (R.5) por produzidos.
D. “fiscalizavam” (R.20) por fiscalizavam-se.
E. “dava” (R.28) por davam.
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18. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o
trecho “Os mais sortudos eram empregados para realizar a colheita ou para retirar
lama dos canais da cidade. Os menos afortunados entravam para o exército, com
grandes chances de morrer em uma guerra.” (R. 8 a 11), do texto 1A1-I. Assinale a
opção em que a proposta mantém a correção gramatical e os sentidos originais do
texto.

A. Os mais sortudos eram empregados para realizar a colheita ou para retirar lama
dos canais da cidade; os menos afortunados, entravam para o exército, com
grandes chances de morrer em uma guerra.
B. Os mais sortudos eram empregados tanto na colheita quanto para retirar lama
dos canais da cidade. Os menos afortunados entravam para o exército e tinham
grandes chances de morrer em uma guerra.
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C. Os empregados mais sortudos realizavam a colheita ou retiravam lama dos
canais da cidade, os menos afortunados entravam para o exército, cujas chances
de morrer em uma guerra eram grandes.
D. Os mais sortudos eram empregados para colher ou para retirar lama dos canais
da cidade, a despeito dos menos afortunados que entravam para o exército, com
grandes chances de morrer numa guerra.
E. Enquanto os mais sortudos eram empregados para realizar a colheita ou para
retirar lama dos canais da cidade, os menos afortunados, por sua vez, entravam
para o exército, com grandes chances de morrer em uma guerra.
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19. No texto 1A1-I, a expressão “Assim que” (R.12) indica, no período em que
ocorre, uma noção de

A. tempo, podendo ser substituída por Logo que, sem alteração dos sentidos do
texto.
B. modo, podendo ser substituída por Dessa maneira que, sem alteração dos
sentidos do texto.
C. conclusão, podendo ser substituída por Tão logo, sem alteração dos sentidos do
texto.
D. causa, podendo ser substituída por Como, sem alteração dos sentidos do texto.
E. comparação, podendo ser substituída por Assim como, sem alteração dos
sentidos do texto.



Português 
Profa. Janaina  Arruda

REVISÃO DE VÉSPERA  PP PE
20. A correção e a coesão do texto 1A1-I seriam preservadas caso fosse suprimida a
vírgula empregada imediatamente após

A. “Até hoje” (R.34).
B. “censo” (R.31).
C. “em 3.000 a.C.” (R.16).
D. “ali” (R.6).
E. “Naquela época” (R.4).
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21. Depreende-se do texto 1A1-I que, em 4.000 a.C.,

A. peças de barro foram descobertas na Mesopotâmia, com registro dos impostos
pagos pela população da época.
B. a moeda foi inventada, o que permitiu que o pagamento de impostos passasse a
ser feito exclusivamente com dinheiro.
C. os povos da Mesopotâmia eram obrigados a trabalhar durante quase metade do
ano para o rei.
D. ricos escolhiam trabalhar na colheita, enquanto pobres eram obrigados a se
tornar soldados do exército.
E. os alimentos produzidos pelos sumérios eram, em parte, entregues ao governo
da Mesopotâmia.
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22. O texto 1A1-I caracteriza a economia do Império Romano como

A. pré-industrial.
B. escravocrata.
C. capitalista.
D. agrícola.
E. autossustentável.
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23. No texto 1A1-I, a expressão “serviço sujo” (R.12) foi empregada em referência

A. especificamente ao serviço de retirada de lama dos canais da cidade.
B. especificamente ao trabalho de soldado do exército.
C. a qualquer trabalho braçal.
D. a qualquer atividade criminosa.
E. à má qualidade dos serviços prestados pelos escravos.
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24. Infere-se do texto 1A1-I que os impostos no antigo Egito eram

A. cobrados pelos escribas.
B. pagos anualmente.
C. aplicados a nativos e estrangeiros.
D. estipulados pelos faraós.
E. revertidos em benfeitorias.
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25. A correção e os sentidos do texto 1A1-II seriam preservados se o termo “no
qual” (R.7) fosse substituído por

A. que.
B. onde.
C. cujo.
D. em cujo.
E. aonde.
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GABARITO

1. D        
2. B
3. D
4. E
5. B
6. A
7. A
8. B
9. C
10.B

11. D
12. B
13. E
14. E
15. C
16. C
17. C
18. E
19. A
20. A

21. E
22. A
23. C
24. C
25. B
26. E
27. C
28. E
29. C
30. C
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A Lei de Execução Penal aplica-se IGUALMENTE:

 ao preso PROVISÓRIO; e

 ao CONDENADO pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando
recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 2º
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O condenado por crime DOLOSO praticado com violência GRAVE
contra pessoa, bem como por CRIME CONTRA A VIDA, CONTRA A
LIBERDADE SEXUAL ou por CRIME SEXUAL CONTRA
VULNERÁVEL será submetido, OBRIGATORIAMENTE, à
identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido
desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por OCASIÃO DO
INGRESSO no estabelecimento prisional.

Art. 9ª-A
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§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas
de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas
da genética forense.

§ 1o A identificação do perfil genético será armazenada em banco de
dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder
Executivo.

Art. 9ª-A
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§ 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso
aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem
como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou
esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa.

Art. 9ª-A
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§ 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não
tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião
do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao
procedimento durante o cumprimento da pena.

Art. 9ª-A

§ 8º Constitui FALTA GRAVE a recusa do condenado em submeter-se
ao procedimento de identificação do perfil genético.
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 As FALTAS DISCIPLINARES classificam-
se em:

 LEVES

 MÉDIAS

 GRAVES

Art. 49 
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 A LEGISLAÇÃO LOCAL especificará as LEVES E MÉDIAS, bem
assim as respectivas sanções. Logo, serão as faltas GRAVES
detalhadas no LEP.

 Seja qual for o tipo de falta, pune-se a TENTATIVA com a sanção
correspondente à falta consumada.
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Comete falta GRAVE o condenado à pena privativa de liberdade que:

 incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina;

 fugir;

 possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a
integridade física de outrem;

Art. 50 
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 descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

 inobservar os seguintes deveres: o de obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e o de
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

 tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de
rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou
com o ambiente externo.

 recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil
genético. [LEI Nº 13.964/2019]
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A pessoa condenada à PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, comete
falta GRAVE aquele que:

 descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

 retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação
imposta;

 inobservar os seguintes deveres: o de obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e o de
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Art. 51
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O rol de faltas GRAVES é taxativo, não cabendo
interpretação extensiva dessas faltas.



AS SANÇÕES DISCIPLINARES



Constituem SANÇÕES DISCIPLINARES (na ordem da MENOS para a
MAIS GRAVE):
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Art. 53



Advertência Verbal

Repreensão

Suspensão ou Restrição de Direitos
Isolamento na própria cela, ou em local adequado,
nos estabelecimentos que possuam alojamento
coletivo

Inclusão no RDD
Revisão de Véspera PP PE
Prof. Marcos Girão



 As quatro primeiras sanções serão aplicadas por ato motivado do
DIRETOR DO ESTABELECIMENTO.

 A sanção de INCLUSÃO DEFINITIVA NO RDD será aplicada por
PRÉVIO e FUNDAMENTADO despacho do JUIZ COMPETENTE.
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REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO
(RDD)
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A prática de fato previsto como CRIME DOLOSO constitui FALTA
GRAVE e, quando ocasionar SUBVERSÃO DA ORDEM OU
DISCIPLINA INTERNAS, sujeita o preso provisório, ou condenado,
NACIONAL OU ESTRANGEIRO, sem prejuízo da sanção penal, ao
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD), com as seguintes
características:

Art. 52
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O RDD TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

 duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da
sanção por nova falta GRAVE de mesma espécie;

 recolhimento em cela individual;
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O RDD TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

 direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para
banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não
haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;

 entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu
defensor, em instalações equipadas para impedir o contato
físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial
em contrário;
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O RDD TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

 fiscalização do conteúdo da correspondência;

 participação em audiências judiciais preferencialmente por
videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no
mesmo ambiente do preso.
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O RDD TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

 visitas QUINZENAIS, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem
realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico
e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de
terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;
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 A visita será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e,
com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário.

 Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado,
o preso que não receber a visita poderá, após prévio agendamento,
ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família,
2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos.
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O regime disciplinar diferenciado TAMBÉM SERÁ APLICADO aos presos
provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:
 que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do

estabelecimento penal ou da sociedade;
 sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou

participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação
criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta
grave.

Art. 52, §1º
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Existindo indícios de que o preso exerce LIDERANÇA em organização
criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha
atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o
regime disciplinar diferenciado será OBRIGATORIAMENTE CUMPRIDO
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL.

Art. 52, §3º
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Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado
deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no
que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com
membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia
privada, ou de grupos rivais.

Art. 52, §5º
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O regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente,
por períodos de 1 (um) ano, existindo INDÍCIOS de que o preso:

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal de origem ou da sociedade;

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa
ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função
desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo,
a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento
penitenciário.

Art. 52, §4º



OS REGIMES
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O Juiz, na sentença, estabelecerá o REGIME no qual o condenado
iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o
disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.
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Art. 110



Pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
TRANSFERÊNCIA PARA REGIME MENOS RIGOROSO, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso:
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Art. 112



PROGRESSÃO DE 
REGIME (variáveis)

primariedade ou reincidência

existência ou não de violência ou grave ameaça 
contra pessoa

hediondez ou não do crime

resultado morte ou não

comando de organização criminosa

constituição de milícia privada
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TEMPO PARA 
PROGRESSÃO

ESPECÍE DE APENADO

16% da pena

se o apenado for PRIMÁRIO e o crime
tiver sido cometido SEM violência à
pessoa ou grave ameaça;

20% da pena
se o apenado for REINCIDENTE em
crime cometido SEM violência à pessoa
ou grave ameaça;
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TEMPO PARA 
PROGRESSÃO

ESPECÍE DE APENADO

25% da pena
se o apenado for PRIMÁRIO e o crime
tiver sido cometido COM violência à
pessoa ou grave ameaça;

30% da pena
se o apenado for REINCIDENTE em
crime cometido COM violência à pessoa
ou grave ameaça;
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TEMPO PARA 
PROGRESSÃO

ESPECÍE DE APENADO

40% da pena
se o apenado for PRIMÁRIO na prática
de crime HEDIONDO ou
EQUIPARADO;

60% da pena
se o apenado for REINCIDENTE na
prática de crime HEDIONDO ou
EQUIPARADO.
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TEMPO PARA 
PROGRESSÃO

ESPECÍE DE APENADO

50% da pena

condenado pela prática de crime
HEDIONDO ou EQUIPARADO, com
resultado MORTE, se for PRIMÁRIO,
vedado o livramento condicional;

70% da pena

se o apenado for REINCIDENTE em
crime HEDIONDO ou EQUIPARADO
com resultado MORTE, vedado o
livramento condicional.



Revisão de Véspera PP PE
Prof. Marcos Girão

TEMPO PARA 
PROGRESSÃO

ESPECÍE DE APENADO

50% da pena

se o apenado for:

b) condenado por exercer o COMANDO,
individual ou coletivo, de organização criminosa
estruturada para a prática de crime HEDIONDO
ou EQUIPARADO; ou
c) condenado pela prática do crime de
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA;



Em TODOS OS CASOS, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
DIRETOR do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.
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Art. 112, §1º



A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre
motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do
defensor, procedimento que também será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os
prazos previstos nas normas vigentes.
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Art. 112, §2º



No caso de MULHER GESTANTE OU QUE FOR MÃE OU RESPONSÁVEL POR
CRIANÇAS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, os requisitos para progressão de
regime são, cumulativamente:

 NÃO TER COMETIDO crime COM VIOLÊNCIA ou GRAVE AMEAÇA a
pessoa;

 NÃO TER COMETIDO O CRIME CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE;
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Art. 112, §3º



 TER CUMPRIDO AO MENOS 1/8 (UM OITAVO) DA PENA no regime
anterior;

 SER PRIMÁRIA E TER BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO,
comprovado pelo DIRETOR do estabelecimento;

 NÃO TER INTEGRADO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
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Art. 112, §3º



O cometimento de NOVO CRIME DOLOSO ou FALTA GRAVE
implicará a REVOGAÇÃO do benefício previsto para a mulher.
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Art. 112, §4º



O cometimento de FALTA GRAVE durante a execução da pena privativa
de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do
requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
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Art. 112, §6º



NÃO SE CONSIDERA HEDIONDO OU EQUIPARADO, para os fins
deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

Lei de Drogas - Art. 33 (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a
conversão em penas restritivas de direitos , desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa.
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Art. 112, §5º



AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DOS PRESOS



As autorizações de saída são benefícios que mitigam os rigores da
execução contínua da pena privativa de liberdade, sendo gênero que
comporta duas espécies:

AUTORIZAÇÃO 
DE SAÍDA

Permissão de 
Saída

(art. 120)

Saída Temporária
(art. 122 a 125)
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A PERMISSÃO DE SAÍDA



Os condenados que cumprem pena em regime FECHADO ou
SEMIABERTO e os PRESOS PROVISÓRIOS poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um
dos seguintes fatos:
 falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,

ascendente, descendente ou irmão;
 necessidade de tratamento médico.
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Arts. 120



A permissão de saída será concedida pelo DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO onde se encontra o preso e a permanência do
preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade
da saída.
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Art. 120
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Art. 121
A permanência do preso fora do estabelecimento terá a DURAÇÃO
NECESSÁRIA À FINALIDADE DA SAÍDA.



A SAÍDA TEMPORÁRIA



Os condenados que cumprem pena em REGIME SEMIABERTO
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento,
sem vigilância direta, nos seguintes casos:

 visita à família;

 frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de
instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da
Execução;

 participação em atividades que concorram para o retorno ao
convívio social.
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Art. 122



A autorização será concedida por ATO MOTIVADO DO JUIZ DA
EXECUÇÃO, ouvidos o Ministério Público e a administração
penitenciária e DEPENDERÁ da satisfação dos seguintes requisitos:
 comportamento adequado;
 cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for

primário, e 1/4 da pena, se reincidente;
 compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
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Art. 123



Ao conceder a saída temporária, O JUIZ IMPORÁ AO BENEFICIÁRIO
as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as
circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:
 fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada

ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
 recolhimento à residência visitada, no período noturno;
 proibição de frequentar bares, casas noturnas e

estabelecimentos congêneres.
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Arts. 123



A autorização para saída temporária será concedida POR PRAZO
NÃO SUPERIOR A 07 DIAS, podendo ser renovada por mais 04
VEZES durante o ANO.
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Art. 124

Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de
instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o
necessário para o CUMPRIMENTO das atividades
discentes.
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Art. 124, §3º

Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser
concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e
outra.
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Art. 122, §§1º

A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento
de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o
juiz da execução.
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Art. 122, §2º

NÃO TERÁ DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA o condenado que cumpre
pena por praticar crime HEDIONDO com resultado morte.



Benefício será AUTOMATICAMENTE REVOGADO quando o
condenado: praticar fato definido como crime doloso;
• for punido por falta grave;
• desatender as condições impostas na autorização; ou
• revelar baixo grau de aproveitamento do curso.
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Art. 122, §2º



A RECUPERAÇÃO DO DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA
dependerá:
 da absolvição no processo penal;
 do cancelamento da punição disciplinar; ou
 da demonstração do merecimento do condenado.

Revisão de Véspera PP PE
Prof. Marcos Girão

Art. 125



LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Prof. Marcos Girão



Revisão de Véspera PP PE
Prof. Marcos Girão



01. Assinale a opção correta, a respeito do crime de organização
criminosa previsto na Lei n.º 12.850/2013.

a) Para que se configure o referido crime, tem de se comprovar a
ocorrência de associação estável e permanente de três ou mais pessoas
para a prática criminosa.

b) Constitui circunstância elementar desse delito a finalidade de obtenção
de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de
caráter transnacional.

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão



c) A estruturação organizada e ordenada de pessoas, com a necessária
divisão formal de tarefas entre elas, é circunstância elementar objetiva do
crime em apreço.

d) A prática de pelo menos um ato executório das infrações penais para as
quais os agentes se tenham organizado constitui condição para a
consumação do referido delito.

e) Ao agente que exercer o comando, individual ou coletivo, de organização
criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, será
aplicada causa de aumento de pena de um sexto a dois terços.

Lei n° 12.850/13 – Organizações Criminosas
Prof. Marcos Girão



02. Acerca do crime de organização criminosa, julgue os itens a seguir,
tendo como referência a Lei n.º 12.850/2013.

I Considera-se organização criminosa a associação composta por, pelo
menos, três participantes que tenham por objetivo obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais.

II Uma organização criminosa tem como característica elementar a
estrutura ordenada e a divisão de tarefas.

CEBRASPE (CEBRASPE) / CGE-CE / 2019

Lei de Organização Criminosa
Prof. Marcos Girão



III A associação de pessoas com o fim de cometer infrações penais cujas
penas cominadas forem inferiores a quatro anos será reconhecida como
organização criminosa somente se pelo menos um de seus membros for
servidor público.

IV Para a consumação do crime de organização criminosa, é prescindível
a prática de outros atos criminosos pela organização.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

CEBRASPE / CGE-CE / 2019

Lei de Organização Criminosa
Prof. Marcos Girão



b) Apenas o item II está certo.

c) Apenas os itens I e III estão certos.

d) Apenas os itens II e IV estão certos.

e) Apenas os itens III e IV estão certos.

CEBRASPE / CGE-CE / 2019

Lei de Organização Criminosa
Prof. Marcos Girão
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03. Acerca do crime de lavagem de dinheiro — previsto na Lei n.º 9.613/1998
—, assinale a opção correta, de acordo com a legislação de regência e o
atual entendimento do STF.

a) O conceito de infração penal anterior apresentado na Lei n.º 9.613/1998 é
restrito: ele exclui os crimes de menor potencial ofensivo.

b) Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, é indispensável que
a organização criminosa tenha concorrido, de qualquer modo, para a prática
da infração penal anterior.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão



c) O crime de lavagem de dinheiro é crime material: a ocultação de valores
provenientes de infração penal anterior só produz resultado depois de esses
valores serem introduzidos no sistema financeiro pela organização criminosa.

d) O crime de lavagem de dinheiro é crime plurissubjetivo: fica configurado
quando a operação de ocultar bens ou valores provenientes de infração penal
anterior for realizada especificamente por organização criminosa.

e) O crime de lavagem de dinheiro será crime permanente se for praticado na
modalidade de ocultar os valores provenientes de infração penal anterior,
estendendo-se a sua execução até que os objetos materiais da lavagem se
tornem conhecidos.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão



04. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais

a) será válida somente se o colaborador indicar a autoria do crime antecedente
que originou a lavagem de ativos.

b) será nula se não contar com a participação do órgão julgador na elaboração do
acordo.

c) tem como benefício, entre outros, a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.

d) constitui meio de prova que pode embasar, isoladamente, posterior sentença
condenatória.

e) pode ocorrer apenas na fase processual, no curso da competente ação penal.

Lei 9.613/98
Prof. Marcos Girão
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05. Assinale a opção correta em relação às disposições estabelecidas na Lei n.o
9.455/1997.

A) A configuração do crime de tortura exige a prática de violência.

B) Para a caracterização do delito de tortura, é necessário que a conduta criminosa se
destine a atingir um fim específico, como a obtenção de informação, declaração ou
confissão sobre determinado fato.

C) O agente que se omite em face das condutas previstas nessa lei quando tinha o dever de
apurá-las incorre nas mesmas penas previstas para os crimes nela descritos.

D) A perda do cargo público não é efeito automático da sentença que condena o servidor
público pela prática do crime de tortura.

E) Não se exige que o sujeito ativo da tortura seja agente público para a caracterização
dessa infração penal.

CEBRASPE / DELEGADO PC-PB / 2022

Lei n° 9.455/97
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06. Um policial civil constrangeu um homem (com emprego de grave ameaça causadora
de grande sofrimento mental), apontado como autor de um assalto, a fim de obter a sua
confissão formal. Um escrivão da polícia civil soube do ocorrido no dia seguinte, mas não
adotou qualquer medida para que o caso viesse a ser apurado.

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com as
disposições da Lei de Tortura (Lei n.o 9.455/1997).

A) O policial civil e o escrivão só poderão ser responsabilizados criminalmente caso se
obtenha a confissão do homem apontado como o autor do assalto, uma vez que a lei em
apreço exige essa finalidade específica.

B) Apenas o policial civil deverá responder pela prática do crime de tortura, uma vez que
a conduta do escrivão não se enquadra em nenhum dos delitos previstos pela lei em
apreço, constituindo apenas uma infração de cunho administrativo.

CEBRASPE / ESCRIVÃO PC-PB / 2022

Lei n° 9.455/97
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C) O crime de tortura, de que deve ser acusado o policial civil, é inafiançável e
imprescritível.

D) Tanto o policial civil quanto o escrivão devem ser responsabilizados
criminalmente, uma vez que ambos praticaram o mesmo delito de tortura,
previsto na lei em questão.

E) Tanto o policial civil quanto o escrivão devem ser responsabilizados
criminalmente, mas cada um deles pela prática de delitos distintos, ambos
previstos na referida lei.

CEBRASPE / ESCRIVÃO PC-PB / 2022

Lei n° 9.455/97
Prof. Marcos Girão
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07. De acordo com a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), acordo de
leniência celebrado na esfera administrativa entre a administração pública
e pessoa jurídica de direito privado, em razão da identificação de conduta
ilícita prevista na referida norma,

a) não tem o condão de eximir a pessoa jurídica da obrigação de reparar
integralmente o dano causado na esfera cível.

b) é legítimo somente se houver comprovação de conduta culposa da
pessoa jurídica envolvida em ato de corrupção contra a administração
pública.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / MPE-CE / 2020



c) é nulo de pleno direito, porque somente pode ser feito em sede de
processo judicial.

d) isenta integralmente a multa aplicável pela conduta que for objeto do
acordo e deve obrigatoriamente ser mantido em sigilo até o término de
seu cumprimento integral.

e) suspende o prazo prescricional para responsabilização dos atos ilícitos
previstos na Lei Anticorrupção, desde que seja ratificado pelo Ministério
Público.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão
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08. Considerando o disposto na Lei n.º 12.846/2013, assinale a opção
correta.

a) As regras da referida lei são inaplicáveis às fundações privadas.

b) A responsabilização das pessoas jurídicas é subjetiva.

c) Na hipótese de fusão, a sucessora poderá ser responsabilizada por
ressarcir valores superiores ao montante total do patrimônio transferido.

d) O limite para a sanção de multa será de 40% do faturamento líquido do
ano anterior à instauração do processo administrativo sancionador.

e) Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por
atos ilícitos na medida da sua culpabilidade.

Legislação Especial
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / TJ-PA / 2020
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CEBRASPE / PC-SE / 2021 – Adapt.

09. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, julgue os itens a seguir.
I. A perda do cargo em razão de condenação por crime de abuso de
autoridade é de efeito automático, procedendo-se o afastamento do
servidor público a partir do recebimento da denúncia.

II. A ação penal, nesse caso, será público incondicionada, podendo a
autoridade policial instaurar inquérito de ofício sem qualquer provocação.

III. Não caracteriza abuso de autoridade a submissão de preso a
interrogatório durante o período de repouso noturno em caso de flagrante
delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações.



Considerando as assertivas acima, está(ão) incorreto(s):
a) I, apenas.
b) I e II.
c) II e III.
d) I e III.
e) I, II e III.

1ª Maratona PC PB
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / PC-SE / 2021 – Adapt.



CEBRASPE / 2021 - ADAPTADA

10. Com base na legislação relativa a crimes de abuso de autoridade e
atos de improbidade administrativa, julgue os itens subsequentes.
I - Qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba
remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade.
[CEBRASPE/PRF/2021]



II - A antecipação, por delegado da Polícia Federal, por meio de rede
social, da atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e
formalizada a acusação, caracteriza crime previsto na Lei de Abuso de
Autoridade. [CEBRASPE/DELEGADO/PF/2021]
III - Cometerá crime previsto na Lei n.º 13.869/2019 (Lei de Abuso de
Autoridade) o funcionário público que iniciar persecução administrativa
sem justa causa fundamentada. [CEBRASPE/CODEVASP/2021]

CEBRASPE / 2021 - ADAPTADAS



IV - O Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia relativa
a um crime de abuso de autoridade. Nessa situação, apesar de esse
tipo de ação ser pública e incondicionada admite-se a apresentação de
ação penal privada subsidiária. [CEBRASPE/DEPEN/2021]
V - Caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de
busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se
feito sem justa causa. [CEBRASPE/PC DF/2021

CEBRASPE / 2021 - ADAPTADAS



Considerando as assertivas acima, estão corretas:
a) I, apenas.
b) I e II.
c) II e III, apenas.
d) I, II, III e IV.
e) III, IV e V.

1ª Maratona PC PB
Prof. Marcos Girão

CEBRASPE / 2021 - ADAPTADAS
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11. Com relação ao Estatuto do Desarmamento (lei nº 10.826/2003), que,
entre outros aspectos, estabeleceu regras mais restritivas em relação à
compra e ao porte de arma, bem como penas mais rigorosas para os crimes
nele indicados, assinale a opção correta.

A) Aquele que tiver a posse ilegal ou o porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado, suprimido ou adulterado, responderá por um mesmo delito (em um
caso ou em outro, tanto para a posse como para o porte).

B) O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é considerado
hediondo.

Estatuto do Desarmamento 
Prof. Marcos Girão



C) Artigo da lei em questão determinou que o crime de porte ilegal de arma de
uso permitido é inafiançável , salvo quando a arma de fogo estiver registrada
em nome do agente, dispositivo este que foi declarado constitucional pelo STF.

D) Na lei em apreço, o artigo que dispõe sobre o delito de omissão de cautela
prevê reprimenda para aquele que deixar de observar as cautelas necessárias
para impedir que menor de dezoito anos ou pessoa portadora de deficiência
mental se apodere de munição que esteja sob sua posse ou que seja de sua
propriedade.

E) A guarda ilegal de arma de fogo de uso restrito, sem munição, no interior da
residência, não configura o crime de posse ilegal de para de fogo de uso
restrito, uma vez que o referido delito exige a situação concreta de perigo.

Estatuto do Desarmamento 
Prof. Marcos Girão



12. Marlene, cidadã comum com trinta e seis anos de idade, foi detida por
possuir, em sua residência, uma arma de fogo de uso permitido, sem
munição. Marlene possui o registro da arma, mas ele está vencido há cerca
de seis meses.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens à luz das
disposições do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

I. Segundo o entendimento do STJ, a posse de arma de fogo de uso
permitido, com registro vencido, como no caso de Marlene, não configura o
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que não o
dolo do agente que precede ao registro e, depois de expirado o prazo, é
apanhado coma arma nessa circunstância.

Estatuto do Desarmamento 
Prof. Marcos Girão



II. O fato de a arma estar sem munição impede a configuração do crime de
posse ilegal de arma de fogo, dado que não existe uma situação concreta de
perigo à segurança pública.

III. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido admite a
concessão de liberdade provisória com fiança, diferentemente do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que, por ser hediondo não
admite a concessão desse benefício.

IV. A conduta de Marlene configura crime de posse ilegal de arma de fogo de
uso permitido, uma vez que o fato de o certificado de registro estar vencido é
suficiente para violar o bem jurídico tutelado pelo estatuto em apreço

Estatuto do Desarmamento 
Prof. Marcos Girão



Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item IV está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos

d) Apenas os itens II e III estão certos

e) Apenas os itens III e IV estão certos

Estatuto do Desarmamento 
Prof. Marcos Girão
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13. Paulo, com trinta e dois anos de idade, decidiu, junto com Marcos, com
vinte e sete anos de idade, fazer remessas de maconha, de forma ilegal, para
a Paraíba. Uma das remessas, com quatro quilos de maconha, foi feita pelos
Correios, do domicílio de Paulo em Petrolina – PE para João Pessoa – PB. No
trajeto, antes de a remessa chegar ao estado da Paraíba, houve a
identificação da droga ilícita e, posteriormente, com as investigações policiais,
foi descoberto o intuito associativo para a prática de delitos bem como a
identidade dos responsáveis pelo envio do entorpecente.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes à luz
da Lei n.o 11.343/2006, que trata do tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes, e, quando for o caso, da Lei n.o 8.072/1990, que
trata de crimes hediondos.

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão



I - Conforme entendimento predominante do STJ, caso se ateste que Paulo e
Marcos são primários e possuem bons antecedentes, será possível a
aplicação da redução de pena pelo tráfico privilegiado, conforme dispositivo
da Lei n.o 11.343/2006.

II - Não se afigura possível o enquadramento da conduta de Paulo e Marcos
ao delito de associação para fins de tráfico, previsto em artigo da Lei n.o
11.343/2006, uma vez que se exige a associação de três ou mais pessoas
para a configuração desse delito.

III Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ambos
previstos na Lei n.o 11.343/2006, são equiparados a crimes hediondos,
conforme a Lei n.o 8.072/1990.

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão



IV - Nos delitos de que João Paulo e Marcos são acusados, incide causa de
aumento de pena prevista na Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista a
caracterização do tráfico entre estados da Federação, independentemente de
o entorpecente ter efetivamente chegado ao estado da Paraíba.

Assinale a opção correta.

A) Apenas o item I está certo.

B) Apenas o item IV está certo.

C) Apenas os itens I e II estão certos.

D) Apenas os itens II e III estão certos.

E) Apenas os itens III e IV estão certos.

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão



14. Em relação aos crimes relacionados a drogas e ao procedimento
especial regido pela Lei n.o 11.343/2006, assinale a opção correta.
A) Os imóveis rurais e urbanos nos quais forem localizadas culturas
ilegais de plantas psicotrópicas serão expropriados, sem indenização
ao proprietário, e serão destinados à reforma agrária e a programas de
habitação popular.
B) Descobertas as plantações ilícitas, estas serão imediatamente
destruídas pelo delegado de polícia, sendo guardada amostra para o
exame pericial e vedada a utilização de queimada.

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão



C) A ausência de laudo toxicológico definitivo acarreta a absolvição do
acusado, por falta de comprovação da materialidade do crime de
tráfico, sendo inadmitida a possibilidade de comprovação da
materialidade por laudo de constatação provisório.
D) O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado
estiver preso, e de 90 dias, quando solto, vedada a renovação do
prazo.
E) O perito que subscrever o laudo de constatação ficará impedido de
participar da elaboração do laudo definitivo.

Lei Antidrogas
Prof. Marcos Girão



Gabarito

Lei n° 9.455/97
Prof. Marcos Girão

1 2 3 4 5
B D E C E
6 7 8 9 10
E A E A D
11 12 13 14
A A B A



Prof. Marcos Girão

OBRIGADO!
@profmarcosgirao

https://t.me/transitocomgirao

Prof. Marcos Girão



DIREITO PENAL

Prof. Antonio Pequeno



PROF.ANTONIO PEQUENO

01 - A respeito da aplicação da retroatividade da lei no direito penal, assinale a opção
correta.

A) A aplicação da retroatividade ocorre mesmo em caso de aumento de pena, como
forma de garantir a justiça para o réu que tiver cometido o crime após a entrada em
vigor da lei mais severa.

B) A retroatividade de lei mais benéfica não pode ser aplicada a medida de segurança.

C) A retroatividade de lei mais benéfica somente será cabível no caso de haver abolitio
criminis.

D) A aplicação da retroatividade da lei é concebível, desde que em benefício do réu
como medida de justiça.

E) A aplicação da retroatividade da lei é vedada constitucionalmente em qualquer
circunstância, a fim de garantir a segurança jurídica.



PROF.ANTONIO PEQUENO

02 - Em relação a crime culposo, assinale a opção correta.

A) O agente de conduta culposa assume o risco do resultado produzido por sua
conduta.

B) A conduta culposa é dirigida à prática de um fim ilícito.

C) O agente com culpa consciente prevê, mas não aceita, a superveniência do
resultado de sua conduta.

D) O agente de crime culposo não tem previsibilidade objetiva do resultado de sua
conduta.

E) A conduta negligente admite, em regra, tentativa no crime culposo.



PROF.ANTONIO PEQUENO

03 - É causa de exclusão da culpabilidade

A) a embriaguez preordenada.

B) o erro de tipo invencível.

C) o agir sob violenta emoção.

D) a embriaguez culposa.

E) o erro de proibição escusável.



PROF.ANTONIO PEQUENO

(CEBRASPE/2022)
04 - Quando o agente pratica o crime com determinado dolo, mas, por culpa sobressai
um resultado mais grave do que o esperado, ocorre

A) erro de tipo.

B) erro de execução.

C) crime preterdoloso.

D) concorrência de culpa.

E) erro de proibição.



PROF.ANTONIO PEQUENO

(CEBRASPE/2022)
05 - Considera-se crime omissivo próprio

A) a corrupção passiva.

B) a violação de sigilo funcional.

C) o emprego irregular de verbas ou rendas públicas.

D) a condescendência criminosa.

E) a concussão.



PROF.ANTONIO PEQUENO

06 - Um indivíduo agiu prevendo o resultado naturalístico adverso de sua ação, mas
esperava que este não viesse a ocorrer. Nesse caso, a conduta do indivíduo
corresponde ao conceito jurídico de

A) culpa consciente.

B) dolo eventual.

C) dolo de segundo grau.

D) culpa presumida.

E) dolo de perigo.



(CEBRASPE/2020)
06- Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do
órgão, e o desembargador ganharam um relógio da mesma marca — em embalagens
idênticas —, mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do
desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o presente do
desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de
crime, acionou a polícia civil. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida
caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se
espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de
sua namorada, onde fora apreendido.

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2020)
07 - Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa caracterizou
A) erro de tipo.
B) excludente de ilicitude.
C) arrependimento posterior.
D) erro de proibição.
E) crime impossível.

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2020)
08- A respeito da imputabilidade penal, julgue os itens a seguir.
I Os maiores de dezesseis anos de idade que ainda não tiverem alcançado a
maioridade são considerados relativamente incapazes no que tange à
responsabilidade criminal.
II Emoção ou paixão não são causas de exclusão a imputabilidade penal.
III A embriaguez culposa anterior à prática de crime é causa de diminuição de pena,
mas não torna o agente inimputável.
IV O deficiente mental inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é
inimputável. Estão certos apenas os itens

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2020)
A) I e II.
B) I e III.
C) II e IV.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV.

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2019)
09- Iter criminis corresponde ao percurso do crime, compreendido entre o momento
da cogitação pelo agente até os efeitos após sua consumação. Há relevância no
estudo do iter criminis porque, conforme o caso, podem incidir institutos como
desistência voluntária, princípio da consunção e tentativa. Considera-se punível o
crime tentado no caso de
A) o agente ser flagrado elaborando os planos para a prática do crime.
B) o agente ser flagrado realizando atos de preparação para o crime.
C) o crime, iniciada a execução, não se consumar por ineficácia absoluta do meio
empregado para sua prática
D) o agente, iniciada a execução, desistir de prosseguir com a ação, impedindo seu
resultado.
E) o crime, iniciada a execução, não se consumar por circunstâncias alheias à
vontade do agente

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2019)
10- A respeito de consumação e tentativa delitiva, julgue os itens a seguir.
I Tentativa inacabada é impunível, pois nela é impossível a consumação delitiva pela
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto material.
II Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente responderá
apenas pelos atos delitivos já praticados, mas não por delito tentado.
III Crime monossubsistente, contravenção penal e crime preterdoloso não admitem
punição por tentativa.
IV No caso de crime habitual ou continuado, a consumação se prolonga no tempo por
vontade do agente, e o prazo prescricional se inicia quando cessada a consumação.

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2020)
Estão certos apenas os itens
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2019)
11- A respeito de institutos penais previstos no ordenamento brasileiro, julgue os itens
seguintes.
I A reparação do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário, até o recebimento
da denúncia ou da queixa configura o arrependimento eficaz e permite a redução da
pena de um a dois terços.
II Não se admite o arrependimento eficaz após a consumação do delito, de modo que
o agente não será beneficiado com a causa de exclusão de tipicidade.
III Há desistência voluntária quando o agente promove uma nova atitude, diversa da
que originou o ato criminoso iniciado, para obstar a produção do resultado, de forma
que só responderá penalmente se o resultado se confirmar.

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2019)
Estão certos apenas os itens
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, III e IV.
E) II, III e IV

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2022)
12 - Pode excluir a imputabilidade penal
A) a paixão.
B) a embriaguez acidental causada por substância análoga ao álcool.
C) a emoção.
D) a embriaguez voluntária causada pelo álcool.
E) a embriaguez culposa causada pelo álcool

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2022)
13- O consentimento do ofendido no crime de estupro configura
A) excludente de tipicidade.
B) excludente de culpabilidade.
C) o tipo penal do estupro.
D) a causa supralegal de excludente de ilicitude.
E) excludente de punibilidade

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2022)
14- A comenta a vida sexual de B com diversas pessoas, expondo fatos que B
entende como reprováveis socialmente. Entretanto, os fatos são verdadeiros,
podendo A, inclusive, prová-los. Nessa situação hipotética, A

A) não praticou conduta imputável alguma, em razão de os fatos serem verdadeiros.
B) praticou calúnia.
C) praticou difamação.
D) praticou injúria.
E) praticou importunação sexual

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2022)
15 - Um indivíduo que, no intuito de faltar ao trabalho, apresenta atestado médico
falso criado por ele mesmo, inclusive com o timbre da rede pública de saúde, pratica
A) uso de atestado médico falso.
B) falsidade de atestado médico em concurso com o uso de documento público
materialmente falso.
C) falsidade de atestado médico em concurso com o crime de uso de documento
ideologicamente falso.
D) uso de documento ideologicamente falso.
E) uso de documento público materialmente falso.

Prof. Antonio Pequeno



(CEBRASPE/2022)
16- A, com 35 anos de idade, em razão de seu vício, entra na casa de B, seu pai, que
tem 62 anos de idade, arrombando a porta, utilizando violência contra o objeto e
levando a televisão que se encontra no interior da residência
Nessa situação hipotética, a conduta de
A) A é punível por furto simples.
B) é punível por furto qualificado.
C) é punível por furto em concurso com dano.
D) não é punível em razão da relação de parentesco entre A e B.
E) é punível por roubo.

Prof. Antonio Pequeno
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(CEBRASPE/2022)
17-B é um adolescente de 13 anos com sérios problemas de autoestima, o que o
conduz a um estado de depressão. A, maior de idade, sabendo das condições de B e
interessado na fortuna de que este é destinatário, instiga-o a se matar, convencendo-o
de que o paraíso seria muito melhor para ele do que a situação atual. B, em razão
disso, suicida-se.

Nessa situação hipotética, a conduta de A é considerada

A) homicídio simples.

B) induzimento ao suicídio na forma simples.

C) atípica, haja vista não ter praticado nenhum ato executório.

D) induzimento ao suicídio na forma qualificada.

E) homicídio qualificado.



PROF.ANTONIO PEQUENO

(CEBRASPE/2022)
18 -B é um adolescente de 13 anos com sérios problemas de autoestima, o que o
conduz a um estado de depressão. A, maior de idade, sabendo das condições de B e
interessado na fortuna de que este é destinatário, instiga-o a se matar, convencendo-o
de que o paraíso seria muito melhor para ele do que a situação atual. B, em razão
disso, suicida-se.

Nessa situação hipotética, a conduta de A é considerada

A) homicídio simples.

B) induzimento ao suicídio na forma simples.

C) atípica, haja vista não ter praticado nenhum ato executório.

D) induzimento ao suicídio na forma qualificada.

E) homicídio qualificado.



PROF.ANTONIO PEQUENO

19 - Antônio e Breno, bacharéis em direito, fazendo-se passar por oficiais de justiça,
compareceram em determinada joalheria alegando que teriam de cumprir mandado
judicial de busca e apreensão de parte da mercadoria, por suspeita de crime tributário.
Para não cumprir os mandados, solicitaram a quantia de R$ 10.000, que foi paga pelo
dono do estabelecimento. Nessa situação, Antônio e Breno responderão pelo crime de

A) concussão.

B) corrupção ativa.

C) corrupção passiva.

D) usurpação de função pública.

E) tráfico de influência.



PROF.ANTONIO PEQUENO

20- Carlos, servidor público municipal, negou-se, após sua função ter sido alterada, a
devolver um notebook do município que lhe fora cedido em razão de seu cargo para
realização de serviços que não mais faria para a prefeitura. Na delegacia, Carlos
informou falsamente à autoridade policial que o aparelho havia sido furtado por alguém
desconhecido. Durante a investigação policial, verificou-se que o notebook era utilizado,
na realidade, pela filha do servidor, para fins particulares

Considerando-se essa situação hipotética, a legislação penal vigente e o entendimento
sumulado do STJ, é correto afirmar que Carlos responderá por

A) peculato-furto e denunciação caluniosa.

B) peculato-desvio e falsa comunicação de crime.

C) peculato mediante erro de outrem e denunciação caluniosa.

D) fraude processual e falsa comunicação de crime

E) favorecimento real e fraude processual.
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Revisão de Véspera PPPE
Prof.ª Priscila Silveira

Disposições Preliminares

 O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este
Código, ressalvados:

I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional;

II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de
Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e dos ministros
do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade (Constituição, arts.
86, 89, § 2º, e 100);

III - os processos da competência da Justiça Militar;

IV - os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, no
17);



Revisão de Véspera PPPE
Prof.ª Priscila Silveira

Disposições Preliminares

V - os processos por crimes de imprensa. (Vide ADPF nº 130)

 Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nºs. IV e V,
quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso.

Art. 1º
Princípio da 

territorialidade 
absoluta (locus

regit actum)
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Disposições Preliminares

 Normas Heterotópicas

 Normas mistas ou híbridas

 A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação
analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Art. 2º
Princípio do efeito imediato / 

da aplicação imediata / 
sistema de isolamento dos 
atos processuais / tempus 

regit actum

Exceçõ
es

Art. 3º da 
LICPP: 
prazo já 
iniciado
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Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

Inquérito Policial é um procedimento administrativo e
investigatório que tem por escopo fornecer
elementos para o início da ação penal
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Inquérito Policial

Característica
s

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível
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Instauração do IP
 Notitia criminis: É com ela que a Autoridade Policial dá início às

investigações. Chama-se notitia criminis o conhecimento espontâneo ou
provocado que tema autoridade pública da prática de um fato delituoso.

Essa notícia de crime pode ser:
• de cognição imediata
• de cognição mediata
• de cognição coercitiva

Denúncia anônima:
 A autoridade deve realizar diligências preliminares para verificar a

verossimilhança das alegações, antes de proceder a instauração do inquérito.
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Inquérito Policial

Formas de 
Início

Ação Penal 
Privada

Ação Penal 
Pública

Requerimento de 
quem tem a 

qualidade de intentá-
la

Condicionada

Representação da
vítima / representante
ou Requisição do MJ

Incondicionada

De ofício

Requisição do Juiz ou 
MP 

Requerimento do 
ofendido
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Inquérito Policial -
Encerramento
o IP

 Outros Prazos:
Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis
Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias
(podendo ser duplicado);
Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;
Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias
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Arquivamento e coisa julgada
BASE DO ARQUIVAMENTO PODE 

DESARQUIVAR?
COISA 

JULGADA
Insuficiência de provas Sim – S. 524 do STF Formal

Falta de pressuposto processual ou 
condição da AP

Sim Formal

Falta de justa causa para a AP Sim Formal

Atipicidade Não Material

Causa excludente de ilicitude STJ: Não
STF: Sim

STJ: Material
STF: Formal

Causa excludente de culpabilidade Não (Doutrina) Material

Causa extintiva da punibilidade Não (Exceto certidão 
de óbito falsa)

Material
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Acordo de Não Persecução
Penal
(art. 28-A, CPP)

REQUISITOS 
CUMULATIVOS

Pena mínima inferior a 4 anos

Sem violência ou grave ameaça

Confissão formal e circunstancial

Não ser caso de arquivamento

Necessidade e suficiência do acordo 
para reprovação e prevenção do crime
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Acordo de Não Persecução
Penal
(art. 28-A, CPP)Se for cabível transação penal 

(JECRIM) 

Investigado reincidente ou que indique 
conduta habitual/reiterada/penais

Tiver sido beneficiados nos 5 anos 
anteriores

Crimes de violência doméstica ou familiar, 
ou contra a mulher

HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO

Exceto se 
insignificantes as 

infrações pretéritas

• ANPP
• Transação Penal
• SURSIS
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Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionad
a

Privada 
(Ofendido / 

Queixa-
Crime

Propriamente 
dita

Personalíssim
a

Subsidiária
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Ação Penal Pública

Titularidade Ministério Público (art. 
129, I, CF; art. 257, I. 

CPP)
Petição Inicial Denúncia 

(art. 41, CPP)

Princípios

Obrigatoriedade

Indisponibilidade 

Divisibilidade*

Oficialidade

Intranscendência
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Modalidades Ação Penal
Pública

Legitimidade

Prazo

Retratação

Legitimidade

Prazo

Retratação
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Ação Penal Privada

Titularidade
Vítima / 

representante 
legal (30, CPP)

Em caso de 
morte/declarado 

ausente

CADI (art. 31, 
CPP)

Nomenclatura
s

Vítima: Querelante

Réu: Querelado

Petição inicial: Queixa-Crime (art. 
41, CPP)
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Ação Penal Privada
Princípios

Oportunidade
Decadência

Renúncia

Disponibilidade

Indivisibilidade

Perdão

Perempção 

Intranscendência
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Espécies de Ação Penal
Privada

Ação Penal 
Privada

Propriamente 
Dita

Titularidade

Prazo

Subsidiária da 
Pública

Titularidade

Prazo

Personalíssima
Titularidade

Prazo
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Prisão em flagrante -
Modalidades

Art.302.
Considera-
se em
flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração
penal;
II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

Próprio/real/perfeit
o

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado



 Flagrante obrigatório e facultativo

 Qualquer do povo poderá (FLAGRANTE FACULTATIVO) e as
autoridades policiais e seus agentes deverão (FLAGRANTE
OBRIGATÓRIO) prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito.

 Flagrante preparado / provocado: O agente provocador (que pode ser
autoridade policial, vítima, etc.) irá induzir ou convencer alguém a praticar
a infração penal.
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Prisão em flagrante -
Modalidades

Súmula 145 do STF: Não há crime, quando a preparação do flagrante
pela polícia torna impossível a sua consumação.



 Flagrante esperado: É uma forma válida de prisão em flagrante e não há
a figura do agente provocador. O agente policial ou terceiro, deixam que o
indivíduo aja, aguardando o momento do cometimento do crime para
efetuar a prisão em flagrante. Não há farsa ou induzimento, apenas será
aguardado a prática da infração penal no local.

 Flagrante Forjado: “Trata-se de hipótese de flagrante nulo, que deve ser
relaxado, porque foram criadas provas de um delito inexistente
exatamente para viabilizar a prisão. O autor da farsa deve responder por
crime de denunciação caluniosa e também por abuso de autoridade se
for funcionário público.” (Alexandre Cebrian Araújo Reis e Victor Eduardo
Rios Gonçalves)
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Prisão em flagrante -
Modalidades



 Flagrante diferido ou retardado: “É a possibilidade que a polícia possui
de retardar a realização da prisão em flagrante, para obter maiores dados
e informações a respeito do funcionamento, componentes e atuação de
uma organização criminosa.” (Guilherme de Souza Nucci)
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Prisão em flagrante -
Modalidades



Procedimento do flagrante

1º    Captura
2º 

Condução 
até a 

autoridade

3º  
Lavratura 

do auto (art. 
304, CPP)

4º
Recolhimen

to ao 
cárcere
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Comunicação da Prisão

Providência
s – Art. 306

Comunicação 
IMEDIATA

Em até 24 horas

juiz competente, ao MP e à
família do preso ou à pessoa
por ele indicada.

 Defensoria Pública –
cópia integral – se não
tiver advogado

 Encaminhar o APF ao juiz
 Entregar nota de culpa

ao preso



 Audiência de custódia:

Desdobramentos: 

O juiz pode entender que é:

1– Ilegal: relaxa (art. 310, I, CPP);
2– Legal: homologa o auto.
(i) Se necessária, converte em preventiva (requisitos do art. 312,
CPP);
(ii) Desnecessária: liberdade provisória, com ou sem fiança (art.
310, III)
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 Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá
a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério
Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da
autoridade policial.

Prisão Preventiva
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Cabimento Fase investigativa e processual

Decretação Somente mediante provocação

Legitimados - MP; - Querelante; - Delegado; - Assistente de
acusação

Prazo Não há.



Prisão Preventiva
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PRESSUPOSTOS FUNDAMENTOS CONDIÇÕES DE 
ADMINISSIBILIDADE

Indícios de autoria Garantia da ordem pública Crime doloso com pena máxima 
superior a 4 anos

Prova da Materialidade Conveniência da instrução 
criminal

Réu seja reincidente em crime 
doloso

Garantia da ordem econômica Garantia de medidas protetivas 
de urgência, se o crime for 

contra mulher, idoso, enfermo, 
menor ou deficiente

Assegurar a aplicação da Lei 
penal

Se houver dúvida sobre a 
identidade civil da pessoa e 

este se recusar a esclarecê-la
Descumprimento de Medida 

Cautelar



Prisão Domiciliar
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Natureza

Penal (LEP)

Cautelar (317 e 
318, CPP)

Substitui a 
preventiva



Prisão Domiciliar
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 Cabimento: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:

 maior de 80 (oitenta) anos;

 extremamente debilitado por motivo de doença grave;

 imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis)
anos de idade ou com deficiência;

 gestante;

 mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até
12 (doze) anos de idade incompletos.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos
requisitos.



Prisão Domiciliar
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 Cabimento: A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for
mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que:

 não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

 não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

 A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no art. 319 deste Código.



 Cabimento: somente na fase investigativa;

 Decretação: mediante requerimento do MP ou representação do
delegado. Obs: não pode ser decretada de ofício pelo juiz.

 Prazo

 Crimes comuns: 5 dias, prorrogáveis uma vez por igual período (5+5)

 Crimes hediondos e equiparados: 30 dias, prorrogáveis por igual
período (30+30)

Prisão Temporária
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 Requisitos (art. 1º da Lei 7.960/89)

 Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova
admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos
seguintes crimes:

 O inciso III é sempre obrigatório, devendo ser conjugado com o I ou II.

Prisão Temporária
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Obrigada!!

@profpriscilasilveira

Profª. Priscila Silveira



Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

Profª. Lilian Novakoski

Noções De Direitos Humanos E 
Participação Social
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DUDH
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(CESPE/ PRF/ 2021)
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos
primeiros instrumentos normativos gerais de direitos humanos
adotados por uma organização internacional, destacou-se pelo
fato de comportar a ideia de dignidade da pessoa humana
como ponto de convergência da ética universal e do
fundamento valorativo do sistema protetivo global dos direitos
humanos.
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G
ar

an
tia

s 
Pr

oc
es

su
ai

s 

Devido Processo Legal 

Vedação de 
prisão/detenção/exílio 

arbitrários

Igualdade Processual 

Imparcialidade do 
Julgador

Publicidade dos Atos 

Presunção de Inocência 

Irretroatividade da Lei 
Penal 
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(CESPE/ DEPEN/ 2021)
A presunção da inocência de uma pessoa acusada de um ato
delituoso é prevista na Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
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(CESPE/ SERIS AL / 2021)
A presunção da inocência de uma pessoa que esteja na fase de
acusação de um crime é uma garantia prevista na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
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(CESPE/ PC AL / 2021)
A Declaração Universal dos Direitos Humanos não cria os
direitos humanos, apenas os proclama.



Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

(CESPE/ DEPEN/ 2021)
A DUDH contém disposições expressas a respeito da possibilidade de
aplicação de pena de morte para autores de crimes graves, desde que
seja garantido o julgamento justo e a imparcialidade do juízo.
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(CEBRASPE/ PRF/ 2021)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos
primeiros instrumentos normativos gerais de direitos
humanos adotados por uma organização internacional,
destacou-se pelo fato de comportar a ideia de dignidade
da pessoa humana como ponto de convergência da ética
universal e do fundamento valorativo do sistema protetivo
global dos direitos humanos.
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(CESPE/ PC DF / 2021)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi o
primeiro documento normativo de alcance global a respeito
desse assunto.
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Regras Mínimas 
Tratamento dos Presos 
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(CEBRASPE/ SERIS AL/ 2021)

Regras internacionais preveem que informações relativas ao
comportamento e à disciplina de preso que constem em
sistema de registro do recluso poderão ser acessíveis a quem,
por razões profissionais, solicitar o acesso.
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(CEBRASPE/ DEPEN/ 2021)

As Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, apelidadas de “Regras de
Mandela” em homenagem ao ex-presidente da África do Sul e ex-presidiário,
Nelson Mandela, lembram ao mundo que prisioneiros são seres humanos,
nascidos com dignidade e com direito à segurança e proteção dos seus
direitos humanos. Os avanços trazidos pela edição das regras são muito
importantes para garantir que os presos tenham, por exemplo, as mesmas
condições de atendimento à saúde que pessoas livres.
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(CEBRASPE/ DEPEN/ 2021)

Com referência às Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, julgue o
item que se segue.
Medida adotada por alguns países de limitar a população em unidades
prisionais fechadas a quinhentos detentos está alinhada ao entendimento de
que essas unidades não devem ser grandes demais a ponto de impossibilitar
o tratamento individualizado dos presos.
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(CEBRASPE/ DEPEN/ 2021)

Com referência às Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, julgue o
item que se segue.
Suponha que determinado profissional de saúde, ciente dos
efeitos colaterais causados pela sanção disciplinar imposta a
determinado preso, tenha demorado a reportar tal fato ao
diretor do presídio. Com base nessas informações, não se pode
afirmar que, nessa situação, a demora da comunicação
contraria as regras mínimas da ONU para o tratamento de
pessoas presas, uma vez que não há prazo estabelecido para tal
comunicação.
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(CEBRASPE/ DEPEN/ 2021)

Com referência às Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, julgue o
item que se segue.
Considere que determinado preso ainda não julgado estivesse
realizando tratamento dentário e, em razão de uma
complicação em um procedimento de restauração dentária,
necessitasse continuar o tratamento com seu próprio dentista.
Nesse caso, o Estado deveria arcar com as despesas
decorrentes desse tratamento, uma vez que o preso encontra-
se sob sua custódia.
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PNDH
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PNDH – 3 
Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e
sociedade civil
Eixo Orientador II: Desenvolvimento e Direitos Humanos
Eixo Orientador III: Universalizar direitos em um contexto
de desigualdades
Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça
e Combate à Violência
Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos
Humanos
Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade
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PNDH – 3 
IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à
Justiça e Combate à Violência:
a) Diretriz 11: Democratização e modernização do
sistema de segurança pública;
b) Diretriz 12: Transparência e participação popular no
sistema de segurança pública e justiça criminal;
c) Diretriz 13: Prevenção da violência e da
criminalidade e profissionalização da investigação de
atos criminosos;
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PNDH – 3 
d) Diretriz 14: Combate à violência institucional, com
ênfase na erradicação da tortura e na redução da
letalidade policial e carcerária;
e) Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de
crimes e de proteção das pessoas ameaçadas;
f) Diretriz 16: Modernização da política de execução
penal, priorizando a aplicação de penas e medidas
alternativas à privação de liberdade e melhoria do
sistema penitenciário; e
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PNDH – 3 
g) Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais
acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a
garantia e a defesa de direitos;
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(CESPE/ DEPEN/ 2013)
Acerca do eixo orientador IV do Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH-3), que trata de segurança
pública, acesso à justiça e combate à violência, julgue os
próximos itens.
Constitui um objetivo estratégico do eixo orientador IV a
promoção dos direitos humanos dos profissionais do
sistema de segurança pública, assegurando sua formação
continuada e compatível com as atividades que exercem.
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(CESPE/ DEPEN/ 2013)
Aprovado em 2009, o terceiro Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH-3) assenta-se nos seguintes
eixos orientadores: interação democrática entre Estado e
sociedade civil; desenvolvimento e direitos humanos;
universalização dos direitos em um contexto de
desigualdades; segurança pública, acesso à justiça e
combate à violência; educação e cultura em direitos
humanos; direito à memória e à verdade. A respeito desse
assunto, julgue o item que se segue.
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Conselhos 
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Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária 
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Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária 
Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no
exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito,
administração da Justiça Criminal e execução das penas e das
medidas de segurança;
II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento,
sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária;
III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua
adequação às necessidades do País;
IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;
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Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária 
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e
aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de
estabelecimentos penais e casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim
informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições,
visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal
nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela
incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;
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Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária 
IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa
para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em
caso de violação das normas referentes à execução penal;
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo
ou em parte, de estabelecimento penal.
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Conselho Penitenciário 
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Conselhos da Comunidade 
Art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade
composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação
comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da
Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado
pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido pela
Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes
Sociais.
Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo,
ficará a critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do
Conselho.
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Conselhos da Comunidade 
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Resuminho
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CEBRASPE/DEPEN/2021
Acerca do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dos
Conselhos Penitenciários, e dos Conselhos da Comunidade, julgue o
próximo item.
O estabelecimento de regras acerca de arquitetura e construção de
estabelecimentos penais e casas de albergados é de responsabilidade
dos conselhos penitenciários.
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EDITAL
1.Princípios fundamentais.
2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Normas de eficácia plena, contida e
limitada. 2.2 Normas programáticas.
3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos,
direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos.
4 Organização político-administrativa do Estado. 4.1 Estado federal brasileiro, União,
estados, Distrito Federal, municípios e territórios.
5 Poder Executivo. 5.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da República.
6 Poder Legislativo. 6.1 Estrutura. 6.2 Funcionamento e atribuições. 6.3 Processo
legislativo. 6.4 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.
7 Poder Judiciário. 7.1 Órgãos do Poder Judiciário. 7.1.1 Organização e
competências, Conselho Nacional de Justiça.
8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério Público. 8.2 Advocacia Pública. 8.3
Defensoria Pública.
9 Constituição do Estado de Pernambuco



CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS
EFICÁCIA PLENA EFICÁCIA CONTIDA EFICÁCIA LIMITADA

AUTOAPLICÁVEIS AUTOAPLICÁVEIS
NÃO SÃO
AUTOAPLICÁVEIS

DIRETA DIRETA INDIRETA

IMEDIATA IMEDIATA MEDIATA

INTEGRAL
PODE NÃO SER
INTEGRAL

DIFERIDA OU
REDUZIDA

Exemplo: Art. 5º, III - ninguém será submetido a
tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;

Exemplo: 5º, XIII - é livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer;

Exemplos:
a) programática: Art. 7º XX - proteção do
mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei;

b) Princípios institutivos: Art. 18, § 2º - Os
Territórios Federais integram a União, e sua
criação, transformação em Estado ou
reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
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(CESPE/2021 – PPAL)
As normas sobre direitos e garantias fundamentais são normas
programáticas.



TABELA DA ALEGRIA

IMPRESCRITÍVEIS INAFIANÇÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE 
GRAÇA OU ANISTIA



LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou
à pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;

DIREITOS DOS PRESOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth



LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua
prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade
judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

DIREITOS DOS PRESOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth



XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo
com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

DIREITOS DOS SENTENCIADOS

Direitos individuais
Prof. Adriane Fauth



HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA

MANDADO 
DE 

SEGURANÇA

MANDADO 
DE 

INJUNÇÃO

AÇÃO 
POPULAR

OBJETO LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO

INFORMAÇÃO 
PESSOAL

DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO (NÃO HC 

E HD)

OMISSÃO 
LEGISLATIVA 

INCONSTITUCION
AL

ANULAR ATOS 
LESIVOS A 
DIREITOS 

DIFUSOS E 
COLETIVOS

LEGITIMIDADE 
ATIVA

QUALQUER 
PESSOA (PF ou PJ)

TITULAR DOS 
DADOS (PF ou PJ)

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA

PESSOA FÍSICA ou 
JURÍDICA QUALQUER 

CIDADÃO!

LEGITIMIDADE 
PASSIVA

QUALQUER 
PESSOA:

Autoridade pública
particular

ENTIDADES:
GOVERNAMENTAI

S 
PRIVADAS – caráter 

público

AUTORIDADE 
PÚBLICA; 

PARTICULAR –
atribuições do Poder 

Público

AUTORIDADE 
OMISSA

PESSOAS FÍSICAS 
OU JURÍDICAS

GRATUITA SIM SIM NÃO NÃO SIM, salvo má-fé do 
autor.

ADVOGADO NÃO SIM SIM SIM SIM



DIREITOS POLÍTICOS



ORGANIZAÇÃO DO ESTADO



CRIAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E 
DESMEMBRAMENTO

ESTADOS
• PLEBISCITO

• LEI COMPLEMENTAR 

FEDERAL

MUNICÍPIOS 
• LEI COMPLEMENTAR 

FEDERAL – PERÍODO
• ESTUDO DE VIABILIDADE 

MUNICIPAL
• PLEBISCITO
• LEI ESTADUAL



VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público;

recusar fé aos documentos públicos;

criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.





Prof. Adriane Fauth

COMPETÊNCIAS DELEGÁVEIS DO 
PRESIDENTE



Prof. Adriane Fauth

RESPONSABILIDADES DO 
PRESIDENTE



Prof. Adriane Fauth

(CESPE/2021 – PPAL)
Cabe ao Congresso Nacional conceder anistia, indulto e comutar
penas.



Prof. Adriane Fauth

(CESPE/2021 – PPAL)
Leis ordinárias, leis complementares e emendas constitucionais, depois
de aprovadas pelo Congresso Nacional, são submetidas à sanção
presidencial.



Prof. Adriane Fauth

(CESPE/2021 – PPAL)
Cabe ao Congresso Nacional, e não ao Tribunal de Contas da União,
julgar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República.



Prof. Adriane Fauth

(CESPE/2021 – PPAL)
O presidente da República pode extinguir, por decreto, cargos públicos
vagos, ainda que tais cargos tenham sido criados por lei.



MEDIDAS PROVISÓRIAS

Prof. Adriane Fauth

nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;

direito penal, processual penal e processual civil;

organização do PJ e MP

planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º

a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo 
financeiro;

reservada a lei complementar;

já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de 
sanção ou veto do Presidente da República



(CESPE/2021)

Prof. Adriane Fauth

O Conselho Nacional de Justiça
A) não integra o Poder Judiciário, pois possui atividades meramente
administrativas.
B) não integra o Poder Judiciário, mas exerce jurisdição.
C) integra o Poder Judiciário e exerce jurisdição.
D) integra o Poder Judiciário, mas não exerce jurisdição.



PODER JUDICIÁRIO

Prof. Adriane Fauth



Prof. Adriane Fauth



(CESPE/2016 – PCGO)

Prof. Adriane Fauth

Acerca das funções essenciais à justiça e do Poder Judiciário, assinale a
opção correta.
A) A Advocacia-Geral da União é a instituição competente para representar
extrajudicialmente a União, o que inclui, por exemplo, a representação do
ente central perante o Tribunal de Contas da União.
B) O Conselho Nacional de Justiça constitui órgão de controle externo da
atividade jurisdicional.
C) Os tribunais regionais federais, diferentemente dos tribunais de justiça
dos estados, não poderão ter, em sua composição, desembargadores
oriundos da advocacia ou do MP pela sistemática do quinto constitucional.
D) Cabe ao MP a representação judicial do estado de Goiás.
E) Compete à defensoria pública a defesa, de forma integral e gratuita, dos
direitos individuais e coletivos dos necessitados, bem como a promoção da
ação penal pública nas hipóteses de crimes praticados contra os
hipossuficientes.



Prof. Adriane Fauth
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OBRIGADA!

Profª. Adriane Fauth

@adrianefauth
Profa. Adriane 
Fauth 
@FauthAdriane

Adriane Fauth
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REVISÃO DE VÉSPERA – PP PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e
conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; Tabelas verdade;
Equivalências; Leis de Morgan; Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e
probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e
matriciais.

Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Legislação Estadual, Noções de Informática e Raciocínio Lógico.

EDITAL:



RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
CEBRASPE

Prof. Brunno Lima
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Prof. Brunno Lima

A frase “Saia daqui!” é uma proposição simples.
( ) CERTO ( ) ERRADO

(CEBRASPE / PETROBRAS / 2022)
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GABARITO:
ERRADO
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(CEBRASPE / ADAPAR / 2021) 
Considere as seguintes construções.

• P: “Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças”.

• Q: “Faça o que o veterinário mandou”.

• R: “A sede da ADAPAR está localizada em União da Vitória”.

No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta, considerando as
construções apresentadas.
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(A) Apenas P é uma proposição.

(B) Apenas R é uma proposição.

(C) Apenas Q e R são proposições.

(D) Apenas P e R são proposições.

(E) P, Q e R são proposições.
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GABARITO:
(D) Apenas P e R são proposições.
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(CEBRASPE / PC – PB / 2022) 
A Democracia e a Justiça Social estão sempre lado a lado, e a Justiça Social é
consequência direta do nível de maturidade da sociedade e do aprendizado do
significado de ser humano. Considerando-se os conectivos lógicos usuais e
assumindo-se que as letras maiúsculas P, Q, R e S representem proposições lógicas, o
texto precedente pode ser expresso corretamente pela seguinte proposição lógica:

(A) P. (D) (P ˄ Q) ⇒ R.

(B) P ˄ Q. (E) (P ˄ Q) ⇒ (R ˄ S).

(C) P ˄ (Q ⇒ R).
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GABARITO:
(B) P ˄ Q.
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(CEBRASPE / SEFAZ – SE / 2022) 
O número de linhas da tabela-verdade associada à proposição “Se o auditor for
diligente e a auditoria bem planejada, a fraude será encontrada e o responsável será
punido” é igual a:

(A) 2

(B) 4

(C) 8

(D) 16

(E) 32
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GABARITO:
(D) 16
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(CEBRASPE / SEFAZ – SE / 2022) 
Considerando a proposição “Se o auditor for diligente e a auditoria bem planejada, a fraude será
encontrada e o responsável será punido” que é constituída de várias proposições simples, assinale a
opção em que é apresentado o número mínimo dessas proposições lógicas simples que, tendo seus
valores lógicos determinados, garantirá que a proposição P seja verdadeira, independentemente dos
valores lógicos atribuídos às demais proposições simples.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4
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GABARITO:
(B) 1
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Assinale a opção que apresenta uma proposição que seja logicamente equivalente à
seguinte proposição: “Se uma pessoa gosta de nadar e está de férias, ela vai ao clube”.
(A) “Se uma pessoa vai ao clube, ela gosta de nadar e está de férias”.
(B) “Se uma pessoa não vai ao clube, ela não gosta de nadar ou não está de férias”.
(C) “Se uma pessoa gosta de nadar, ela está de férias e vai ao clube”.
(D) “Se uma pessoa não gosta de nadar e não está de férias, ela não vai ao clube”.
(E) “Se uma pessoa não gosta de nadar ou não está de férias, ela não vai ao clube”.

(CEBRASPE / PC – PB / 2022)
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“Se uma pessoa gosta de nadar e está de férias, ela vai ao clube”

RESOLUÇÃO:
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“Se uma pessoa gosta de nadar e está de férias, ela vai ao clube”

RESOLUÇÃO:
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GABARITO:
(E) Se não ajuda o país a estabelecer políticas públicas ou não justifica o emprego dos recursos que
lhe são destinados, o IBGE não produz as informações de que o Brasil necessita.



Considere a seguinte proposição.
“Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos
presencialmente nas ruas.”
Assinale a opção que expressa corretamente uma negação dessa
proposição.

REVISÃO DE VÉSPERA – PP PE – 2022 
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(CEBRASPE / IBGE / 2021) 



(A) “Se não fazemos chamadas telefônicas, entrevistamos
presencialmente nas ruas.”
(B) “Fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente
nas ruas.”
(C) “Não fazemos chamadas telefônicas ou não entrevistamos
presencialmente nas ruas.”
(D) “Se não entrevistamos presencialmente nas ruas, fazemos
chamadas telefônicas.”
(E) “Não fazemos chamadas telefônicas e não entrevistamos
presencialmente nas ruas.”

REVISÃO DE VÉSPERA – PP PE – 2022 
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“Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos
presencialmente nas ruas.”

REVISÃO DE VÉSPERA – PP PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

RESOLUÇÃO:
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(B) “Fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente
nas ruas.”

REVISÃO DE VÉSPERA – PP PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

GABARITO:



Se a informação “Todas as casas das ruas A e B foram visitadas.” é falsa,
então

(A) todas as casas da rua A não foram visitadas ou todas as casas da rua B
não foram visitadas.

(B) alguma casa da rua A não foi visitada ou alguma casa da rua B não foi
visitada.

(C) pelo menos uma casa da rua A não foi visitada e pelo menos uma casa da
rua B não foi visitada.

(D) nenhuma casa da rua A foi visitada e nenhuma casa da rua B foi visitada.

(E) todas as casas da rua A não foram visitadas ou todas as casas da rua B
não foram visitadas.

REVISÃO DE VÉSPERA – PP PE – 2022 
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(CEBRASPE / IBGE / 2021) 



“Todas as casas das ruas A e B foram visitadas”

REVISÃO DE VÉSPERA – PP PE – 2022 
Prof. Brunno Lima

RESOLUÇÃO:
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PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B



(B) alguma casa da rua A não foi visitada ou alguma casa da rua B
não foi visitada.
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GABARITO:
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(CEBRASPE / PC – PB / 2022) 
Um grupo de 90 pessoas foi considerado suspeito de um crime cometido em um
local onde várias pessoas têm acesso. Desse grupo, 20 tinham álibi e foram liberadas,
as demais ficaram detidas. Após uma investigação mais profunda, todos os detidos
tiveram seus nomes inscritos em pelo menos uma de duas listas: a primeira com os
nomes das pessoas que tiveram suas impressões digitais colhidas na cena do crime; a
segunda com os nomes das pessoas que tinham motivos para cometer o crime. Ao
final, verificou-se que a primeira lista tinha 41 nomes e a segunda, 35 nomes. A
partir dessa situação hipotética, e considerando que todos os nomes das pessoas
detidas aparecem em pelo menos uma das listas e que um mesmo nome pode
aparecer nas duas listas, é correto afirmar que exatamente
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(A) 35 nomes aparecem somente na segunda lista.

(B) 33 nomes aparecem somente na segunda lista.

(C) 31 nomes aparecem somente na segunda lista.

(D) 27 nomes aparecem somente na segunda lista.

(E) 29 nomes aparecem somente na segunda lista.
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GABARITO:
(E) 29 nomes aparecem somente na segunda lista.
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(CEBRASPE / PC – PB / 2022) 
A tabela acima mostra os resultados de uma pesquisa feita em um Shopping Center
em João Pessoa sobre o local de residência de seus frequentadores, na qual foram
entrevistadas 240 pessoas. Todas as fichas das 240 pessoas entrevistadas foram
colocadas em um fichário.
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Nessa situação, se uma das fichas for retirada aleatoriamente do fichário, a
probabilidade da ficha corresponder a uma mulher residente na Paraíba é

(A) inferior a 0,35.

(B) superior a 0,36 e inferior a 0,42.

(C) superior a 0,56.

(D) superior a 0,43 e inferior a 0,49.

(E) superior a 0,50 e inferior a 0,55.
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GABARITO:
(D) superior a 0,43 e inferior a 0,49.
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(CEBRASPE / PC – PB / 2022) 
Dez agentes da polícia civil serão distribuídos em duas equipes de mesmo número de
pessoas para a realização de uma operação. Nesse caso, será possível distribuir os
policiais nas equipes de
(A) 100 formas distintas.
(B) 5 formas distintas.
(C) 252 formas distintas.
(D) 2 formas distintas.
(E) 120 formas distintas.
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GABARITO:
(C) 252 formas distintas.
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(CEBRASPE / PETROBRAS / 2022) 
De 10 contêineres, numerados de 1 a 10, deseja-se inspecionar ao acaso três deles.
Sabendo que existem cargas irregulares nos contêineres 2, 5 e 7 e que a probabilidade de
escolherem qualquer trio de contêineres é a mesma, então a probabilidade de a equipe de
inspeção escolher os contêineres problemáticos é superior a 1%.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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GABARITO:
ERRADO



OBRIGADO

Prof. Brunno Lima



LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Prof. Thiago Farias



CÓDIGO PENITENCIÁRIO DE

PERNAMBUCO

Prof. Thiago Farias



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 11. A Secretaria Executiva de Ressocialização, subordinada à
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, é órgão executivo da Política
Penitenciária Estadual.

Art. 12. Compete à Secretaria Executiva de Ressocialização, no
exercício da atribuição conferida pelo art. 7 4 da Lei Federal nº 7.210, de
1984, controlar e manter em funcionamento o sistema penitenciário do
Estado de Pernambuco, mediante a guarda e a administração dos
estabelecimentos prisionais, buscando a ressocialização do apenado e
visando à sua proteção e garantia de seus direitos fundamentais.

Art. 14. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da
execução da pena.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 9º O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com
sede na Capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça, e
suas atribuições estão previstas no art. 64 da Lei Federal nº 7.210, de
1984.

Art. 10. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao
Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária
Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, com atribuições previstas no art. 72 da
Lei Federal nº 7.210, de 1984.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 15. O Patronato destina-se a prestar assistência aos que cumprem
pena em regime aberto, aos liberados condicionais, aos egressos e aos
seus familiares, nos termos da Lei nº 14.522, de 7 de dezembro de 2011.

Art. 17. A escolha dos membros integrantes do Conselho da
Comunidade ficará a critério do juiz da execução.

Art. 18. O funcionamento do Conselho da Comunidade será
regulamentado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e/ou pelas
respectivas Varas de Execuções Penais que o instituiu e/ou determinou
seu vínculo, em conformidade com os preceitos da Lei de Execução
Penal e demais legislações pertinentes.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 20. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de
organização judiciária e, na sua ausência, ao juízo da sentença, tendo
suas atribuições previstas no art. 66 da Lei Federal nº 7.210, de 1984.

Art. 21. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida
de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da
execução, nos termos do art. 68 da Lei Federal nº 7.210, de 1984.

Art. 22. A Defensoria Pública prestará assistência jurídica, integral e
gratuita às pessoas privadas de liberdade, internadas, em regime aberto
e liberadas, que não possuam condição financeira para constituir
advogado, nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 7.210, de 1984.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 23. São estabelecimentos penais, vinculados ao Sistema
Penitenciário do Estado de Pernambuco:

I - a Penitenciária;
II - o Presídio;
III - a Colônia Penal Agrícola, Industrial ou Similar;
IV - a Casa do Albergado; V - o Centro de Observação e Classificação
Criminológica;
VI - a Cadeia Pública; e
VII - o Centro de Saúde Penitenciário.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 37. As penitenciárias destinam-se exclusivamente aos condenados,
ainda que em fase de execução provisória, à pena de reclusão em
regime fechado e semiaberto, mediante Guia de Recolhimento e
Sentença Condenatória.

Art. 38. Os Presídios destinam-se, preferencialmente, às pessoas
privadas de liberdade em caráter provisório e em cumprimento de prisão
cautelar ou civil, que não tenham condenação em processo anterior,
observando-se que a pessoa privada de liberdade, com condenação
anterior, deverá ser recolhida em penitenciária, na forma do art. 37 deste
Código.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 41. A colônia penal agrícola, industrial ou similar destina-se ao
cumprimento da pena em regime semiaberto, devendo ficar separados
os reincidentes dos não reincidentes.

Art. 42. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento da pena
privativa de liberdade em regime aberto, consistente na limitação de fim
de semana.

Art. 43. O Centro de Observação e Classificação Criminológica é o
estabelecimento penal destinado ao recebimento das pessoas privadas
de liberdade, em cumprimento de mandado judicial de prisão ou de
autuados em flagrante delito, cuja permanência não poderá ultrapassar
90 (noventa) dias, conforme previsto no art. 40 deste Código.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 46. A cadeia pública, estabelecimento penal de regime fechado,
destina-se, exclusivamente, ao recolhimento de pessoa privada de
liberdade provisória.

Art. 48. O Centro de Saúde Penitenciário destina-se à pessoa privada de
liberdade sob tratamento médico ou de saúde mental.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 103. Interrompe-se a visita, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, pelos
motivos:
I - se o visitante ou a pessoa privada de liberdade infringir as normas
internas;
II - em caso de cometimento de crime pela pessoa privada de liberdade
ou pelo visitante e nos casos que possam comprometer a estabilidade do
bom andamento das visitas ou comprometimento da segurança do
estabelecimento;
III - coletivamente, em caso de rebelião, motim ou suspeita de resgate de
pessoa privada de liberdade; ou
IV - em qualquer falta disciplinar grave.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

§ 1º Compete ao gestor do estabelecimento a decisão de interrupção da
visita, que será imediatamente comunicada ao supervisor de segurança
ou a quem o substitua.

§ 2º Em caso de reincidência, o tempo de interrupção da visita poderá
ser aplicado em prazo dobrado, não ultrapassando o limite estipulado no
caput.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 104. As visitas dos advogados da pessoa privada de liberdade e de
outras pessoas que forem consideradas de interesse urgente e legítimo,
fora das horas e dias regulamentares, podem ser autorizadas pelo gestor
do estabelecimento.

Parágrafo único. A pessoa estrangeira, privada de liberdade, pode
receber visitas dos representantes diplomáticos ou consulares ou de
quaisquer outras autoridades nacionais ou estrangeiras que tenham por
atribuição a proteção dos seus interesses, nos termos da lei e das
convenções internacionais aplicáveis.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 105. A visita íntima visa, através dos laços de afetividade, a manter o
vínculo familiar entre a pessoa privada de liberdade e sua companheira
ou companheiro, de sexos diferentes ou iguais, e a colaborar com sua
ressocialização.

§ 1º A entrada da companheira ou companheiro será realizada por meio
de carteira para encontro conjugal e controlada em cadastro específico,
elaborado pelo setor técnico da unidade prisional.

§ 2º Por ter como finalidade o encontro íntimo, é proibida a visitação de
outras pessoas, senão a companheira ou o companheiro, nesses dias de
visitas.



Legislação Estadual
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§ 3º Quando o parceiro ou a parceira para o encontro íntimo também
estiver retida em unidade do sistema penitenciário, somente se aceitará
sua permanência no estabelecimento mediante autorização judicial e
documento de identificação com foto.

§ 4º As visitas íntimas serão semanais, respeitando-se a duração mínima
não inferior a 2 (duas) horas e a duração máxima não superior a 4
(quatro) horas.



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

Art. 134. A conduta da pessoa privada de liberdade será avaliada tendo
em vista o seu maior ou menor grau de adaptação às normas que
regulam sua permanência no estabelecimento prisional, considerando-se
a influência que o meio possa determinar a essa adequação.

Art. 135. A conduta da pessoa privada de liberdade será classificada em:
I - boa;
II - regular; e
III - ruim.
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§ 1º Considerar-se-á como boa a conduta da pessoa privada de
liberdade que não tenha cometido falta disciplinar.

§ 2º Considerar-se-á regular a conduta da pessoa privada de liberdade
que tenha cometido falta de natureza média ou leve.

§ 3º Considera-se ruim a conduta da pessoa privada de liberdade que
tenha cometido falta grave.

§ 4º A classificação da conduta da pessoa privada de liberdade deve
constar, obrigatoriamente, nos atestados de conduta carcerária ou em
documentos a estes assemelhados.
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§ 5º Para avaliação e classificação, será considerada a conduta na
unidade prisional anterior.

§ 6º A progressão de uma conduta para outra imediatamente superior
deverá ocorrer sempre que a pessoa privada de liberdade não cometer
nenhuma falta disciplinar de acordo com os períodos, contados da data
do fato:

a) 60 (sessenta) dias em caso do cometimento de falta de natureza leve;
b) 90 (noventa) dias em caso do cometimento de falta de natureza
média; e
c) 180 (cento e oitenta) dias em caso do cometimento de falta de
natureza grave.
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§ 7º A prática de nova falta disciplinar, durante o período de reabilitação,
implicará novo tempo a ser cumprido, que deverá ser somado ao tempo
da falta anterior, subtraindo-se o período já cumprido.

§ 8º Em caso de transferência de estabelecimento, não haverá nova
contagem de prazo, para efeito de classificação ou reclassificação da
conduta e será mantida a classificação da conduta, computando-se o
período de encarceramento no estabelecimento anterior.

§ 9º Não haverá prejuízo na classificação da conduta da pessoa privada
de liberdade, caso não haja registro de falta disciplinar devidamente
apurada e cientificada à autoridade judicial.
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§ 10. A existência de eventuais procedimentos disciplinares em
andamento será registrada pelo gestor do estabelecimento prisional no
parecer sobre o comportamento do apenado.

§ 11. Será considerada reincidente em falta disciplinar a pessoa privada
de liberdade que cometer nova falta no período de recolhimento,
aplicando-se os prazos dispostos no § 6º em dobro.
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Art. 137. Constituem sanções disciplinares:

I - Para o caso de faltas leves:
a) advertência verbal;
b) suspensão de visitas por até 10 (dez) dias corridos; e
c) suspensão de regalias;

II - Para o caso de faltas médias:
a) repreensão;
b) suspensão de regalias; e
c) suspensão de visitas de 10 (dez) a 20 (vinte) dias;



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

III - Para o caso de faltas graves:
a) suspensão de visitas de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias; e
b) isolamento em local adequado, de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. A unidade prisional encaminhará ao juízo
responsável pela execução penal ou ao juízo processante a
comunicação sobre o cometimento de falta média ou grave, com o fim de
instruir a aplicação de outras penalidades previstas na Lei Federal nº
7.210, de 1984. Art. 137. Constituem sanções disciplinares:
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De acordo com o disciplinado no Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado de Pernambuco, Lei estadual nº 6.123/68, assinale a
alternativa CORRETA.
A) A licença para trato de interesse particular é ato vinculado do Poder
Público.
B) Será concedida a ajuda de custo ao funcionário que pedir remoção
para servir em nova sede.
C) Ao funcionário convocado para o serviço militar e outros encargos da
Segurança Nacional, será concedida licença com vencimento integral.
D) Para a concessão de licença para tratamento de saúde, é dispensável
inspeção médica, que será realizada, quando necessário, no local onde
se encontrar o funcionário.

1. 2018 – IAUPE – Gov. de Pernambuco
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De acordo com o disciplinado no Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado de Pernambuco, Lei estadual nº 6.123/68, assinale a
alternativa CORRETA.
E) Serão concedidos ao funcionário, após cada quinquênio de serviço
efetivo prestado ao Estado, três meses de licença-prêmio, com todos os
direitos e vantagens do cargo efetivo.

1. 2018 – IAUPE – Gov. de Pernambuco
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Gabarito: C
Comentário:
A) Ao servidor ocupante de cargo efetivo e que não esteja em estágio
probatório poderá ser concedida, a critério da Administração, licença
sem remuneração, para trato de interesse particular, por prazo não
superior a quatro anos.
B) A pedido não tem ajuda de custo!
D) Para concessão de licença prevista neste artigo, é indispensável
inspeção médica, que será realizada, quando necessário, no local onde
se encontrar o funcionário.
E) Serão concedidos ao funcionário, após cada decênio de serviço
efetivo prestado ao Estado, seis meses de licença-prêmio, com todos os
direito vantagens do cargo efetivo.

1. 2018 – IAUPE – Gov. de Pernambuco
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Sobre a disciplina do provimento de cargos públicos do Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, Lei estadual nº
6.123/68, analise as assertivas abaixo:

I. Os cargos em comissão serão providos por livre escolha do Secretário
de Administração, respeitados os requisitos e as qualificações
estabelecidas por lei em cada caso.
II. A lei admite a possibilidade de posse por procuração.
III. Promoção é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, à classe
imediatamente superior à que pertence na respectiva série.
IV. Reintegração é o ato, pelo qual o funcionário demitido ou exonerado
ilegalmente, reingressa no serviço público com o ressarcimento das
vantagens ligadas ao cargo.

2. 2019 – IAUPE – UPE
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Sobre a disciplina do provimento de cargos públicos do Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, Lei estadual nº
6.123/68, analise as assertivas abaixo:
Estão CORRETAS
A) apenas I, II e III.
B) apenas II, III e IV.
C) apenas I, III e IV.
D) apenas III e IV.
E) todas.

2. 2019 – IAUPE – UPE
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Gabarito: B
Comentário:
I - Art. 14. Os cargos em comissão serão providos por livre escolha do
Governador, respeitados os requisitos e as qualificações estabelecidas
por lei em cada caso.
Demais corretos.

2. 2019 – IAUPE – UPE
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O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco afirma
que, dentre as penas disciplinares, a suspensão pode ocorrer quando
houver
A) reincidência em falta punível com a pena de repreensão.
B) crime contra a administração pública.
C) insubordinação grave em serviço.
D) revelação de segredo conhecido em razão do cargo ou função.
E) lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual.

3. 2018 – Instituto AOCP – SES
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Gabarito: A
Comentário:
As demais alternativas geram Demissão.

3. 2018 – Instituto AOCP – SES
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O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco afirma
que, dentre as penas disciplinares, a suspensão pode ocorrer quando
houver
A) reincidência em falta punível com a pena de repreensão.
B) crime contra a administração pública.
C) insubordinação grave em serviço.
D) revelação de segredo conhecido em razão do cargo ou função.
E) lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual.

4. 2018 – Instituto AOCP – SES
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Gabarito: A
Comentário:
As demais alternativas geram Demissão.

4. 2018 – Instituto AOCP – SES
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No que se refere ao disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968), o ato que completa
a investidura em cargo público e órgão colegiado é o/a
A) posse.
B) nomeação.
C) execução.
D) término do estágio probatório.
E) exercício.

5. 2018 – Instituto AOCP – SES
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Gabarito: A
Comentário:
Art. 22. Posse é o ato que completa a investidura em cargo público e
órgão colegiado.

5. 2018 – Instituto AOCP – SES
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Considerando a Lei Estadual n.º 6.123/1968, que instituiu o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item
seguinte.
Desvio de função acarretará aumento do vencimento do servidor e sua
reclassificação.
Certo
Errado

6. 2019 – CESPE – PGE-PE
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Gabarito: E
Comentário:
Art. 8º Somente poderá ocorrer desvio de função no interesse do serviço
com estrita observância do disposto em regulamento.

Parágrafo único. O desvio de função não acarretará aumento de
estipêndio do servidor nem na sua reclassificação ou readaptação.

6. 2019 – CESPE – PGE-PE
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Considerando a Lei Estadual n.º 6.123/1968, que instituiu o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item
seguinte.
O valor da retribuição de funções gratificadas será estabelecido por
decreto do Poder Executivo.
Certo
Errado

7. 2019 – CESPE – PGE-PE
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Gabarito: E
Comentário:
Art. 7º
Parágrafo único. A lei fixará o valor da retribuição das funções
gratificadas dos órgãos da administração direta, das autarquias e das
fundações públicas; e o quantitativo das mesmas será estabelecido em
decreto, observados os limites das disponibilidades orçamentárias e as
normas de organização administrativa do Estado.

7. 2019 – CESPE – PGE-PE
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Com base nas disposições constitucionais relativas a cargos, empregos
e funções públicas e nas disposições do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte.

Reintegração corresponde ao reingresso de servidor aposentado no
serviço público, se insubsistentes os motivos da aposentadoria ou se
houver interesse e requisição da administração, respeitada a opção do
servidor.

Certo
Errado

8. 2019 – CESPE – PGE-PE
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Gabarito: E
Comentário:
A reintegração é a recondução do funcionário ao cargo de que fora
ilegalmente demitido, com ressarcimento de todos os prejuízos.

8. 2019 – CESPE – PGE-PE
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De acordo com a Lei estadual n.º 6.123/1968, que instituiu o Regime
Jurídico dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco,
julgue o seguinte item.

Promoção é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, à classe
imediatamente superior à que pertence na respectiva série, o que pode
ocorrer mesmo quando houver em disponibilidade funcionário
aproveitável na vaga.

Certo
Errado

9. 2019 – CESPE – PGE-PE
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Gabarito: E
Comentário:
Art. 46 - A promoção obedecerá alternadamente, aos critérios de
merecimento e antigüidade na classe.
...
Art. 47 -Não se fará promoção se houver disponibilidade de funcionário
aproveitável na vaga.

9. 2019 – CESPE – PGE-PE
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De acordo com as disposições da Lei n.º 6.123/1968 — que institui o
regime jurídico dos funcionários públicos civis do estado de Pernambuco
—, a ofensa física a outro servidor durante o expediente enseja a
penalidade de
A) advertência.
B) demissão.
C) repreensão.
D) multa, caso seja conveniente para o serviço.
E) suspensão.

10. 2019 – CESPE – PC-PE
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Gabarito: B
Comentário:
Art. 204. A demissão será aplicada nos casos de:

V - ofensa física a pessoa, quando em serviço, salvo em legítima defesa;

10. 2019 – CESPE – PC-PE
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O Art. 81 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco (Lei Nº 6.123/1968) dispõe sobre a vacância do cargo
público, que ocorre mediante
A) disponibilidade.
B) reversão.
C) substituição.
D) promoção.
E) licença.

11. 2014 – IAUPE – SES-PE
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Gabarito: D
Comentário:
Art. 81. A vacância do cargo dependerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - promoção;
IV - transferência;
V - aposentadoria;
VI - falecimento;
VII - posse em outro cargo, ressalvadas as exceções legais.

11. 2014 – IAUPE – SES-PE



Legislação Estadual
Prof. Thiago Farias

De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco (Lei nº 6.123/1968), a reintegração é o reingresso no
serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo
decorrente
A) do término do período de afastamento.
B) do término do período de disponibilidade.
C) de decisão administrativa ou judiciária.
D) do término do período de licença-prêmio.
E) do término do pedido de remoção.

12. 2014 – IAUPE – SES-PE
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Gabarito: C
Comentário:
Art. 66. Reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido ou
exonerado ilegalmente, reingressa no serviço público com o
ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo.

§ 1º A reintegração decorrerá de decisão administrativa ou judiciária.

12. 2014 – IAUPE – SES-PE
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De acordo com as disposições da Lei nº 6.123 do Estado de
Pernambuco, de 20/07/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de Pernambuco), acerca das formas de provimento em cargos
públicos, analise as afirmativas a seguir.

I. A promoção consiste na elevação do funcionário, em caráter efetivo, à
classe imediatamente superior à que pertence na respectiva série, e
deve obedecer alternadamente aos critérios de merecimento e
antiguidade na classe.
II. A reversão é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado
ilegalmente reingressa no serviço público com o ressarcimento das
vantagens ligadas ao cargo, em virtude de decisão judicial ou
administrativa..

13. 2015 – FGV – Câmara de Caruaru
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De acordo com as disposições da Lei nº 6.123 do Estado de
Pernambuco, de 20/07/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de Pernambuco), acerca das formas de provimento em cargos
públicos, analise as afirmativas a seguir.

III. Reintegração é o reingresso no serviço público do servidor público
aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria ou por
interesse e requisição da Administração, respeitada a opção do servidor.
Assinale:
A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

13. 2015 – FGV – Câmara de Caruaru
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Gabarito: A
Comentário:
Art.45. Promoção é a elevação do funcionário, em caráter efeitov, à
classe imediatamente superior à que pertence na respectiva série.
Art. 66. Reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido ou
exonerado ilegalmente, reingressa no serviço público com o
ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo.
Art.73. Reversão /é o reingresso no serviço público do servidor público
aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria ou por
interesse e requisição da Administração, respeitada a opção do servidor.

13. 2015 – FGV – Câmara de Caruaru
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Os servidores públicos do Estado de Pernambuco submetem-se ao
regime jurídico estabelecido pela Lei nº 6.123/68. Considerando o
prescrito nessa Lei, em relação aos deveres dos servidores públicos,
assinale a alternativa incorreta:
A) O servidor público deverá guardar sigilo sobre documentos e fatos de
que tenha conhecimento em razão do cargo ou função.
B) O servidor público deverá atender prontamente às requisições para
defesa da Fazenda pública e à expedição de certidões requeridas para
defesa de direitos e esclarecimentos de situações
C) O servidor público deverá providenciar para que esteja sempre em
ordem, no assentamento individual a sua declaração de imposto de
renda.

14. 2014 – IPAD – PGE-PE
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Os servidores públicos do Estado de Pernambuco submetem-se ao
regime jurídico estabelecido pela Lei nº 6.123/68. Considerando o
prescrito nessa Lei, em relação aos deveres dos servidores públicos,
assinale a alternativa incorreta:
D) O servidor público deverá levar ao conhecimento da autoridade
superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo ou função.
E) O servidor público deverá zelar pela economia e conservação do
material que lhe for confiado.

14. 2014 – IPAD – PGE-PE
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Gabarito: C
Comentário:
Art. 193 - São deveres do funcionário, além do desempenho das tarefas
cometidas em razão do cargo ou função:
...
X - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento
individual a sua declaração de família;

14. 2014 – IPAD – PGE-PE
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3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft Edge,
Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook
Express e Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5
Grupos de discussão. 3.6 Redes 41 sociais. 3.7 Computação na nuvem (cloud
computing). 5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).
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1. Uma rede de computadores apresenta as seguintes características: utiliza
protocolo TCP/IP, é embasada no modelo web, oferece serviços de email,
transferência de arquivos e acesso a páginas HTTP a um conjunto restrito de usuários
internos de uma empresa, para troca de informações corporativas.

As características dessa rede de computadores são típicas de
A) rede de correio eletrônico.
B) extranet.
C) Internet.
D) intranet.
E) World Wide Web (WWW).
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2. Assinale a opção correta a respeito de redes e Internet
A) A computação em nuvem é um conceito revolucionário no emprego de recursos
de rede, pois seu usuário não precisa da Internet para realizar o armazenamento
dados e informações.
B) Os serviços web são utilizados para permitir que aplicações que não estejam
conectadas à Internet possam ser acessadas por meio de browsers.
C) Os domínios na Internet são identificados por meio de um sistema de nomeação
chamado de DNS, que identifica tipos de organizações e também pode se referir aos
locais geográficos em que se encontram os servidores.

Informática
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D) O backbone ou espinha dorsal da Internet é uma estrutura virtual cuja função
restringe-se à conexão dos computadores de uma rede
E) Apesar de a Internet e as intranets compartilharem os mesmos recursos e
protocolos padrão, para que o acesso à intranet de uma empresa possa ser
protegido contra tentativas de intrusão, ele tem de ser limitado a um conjunto de
usuários previamente cadastrados e realizado em um ambiente controlado e que
não esteja conectado à Internet.
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3. Para responder uma mensagem de correio eletrônico e, simultaneamente,
encaminhá-la para todos os endereços de email constantes no campo Para: (ou To) e
no campo Cópia: (ou Copy) no cabeçalho da mensagem recebida, o usuário deve
utilizar a opção:
A) encaminhar mensagem.
B) encaminhar mensagem para todos os destinatários.
C) responder para todos.
D) responder para o remetente.
E) responder com cópia oculta.
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4. Serviços de cloud storage (armazenagem na nuvem)
A) aumentam a capacidade de processamento de computadores remotamente.
B) aumentam a capacidade de memória RAM de computadores remotamente.
C) suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento
remotamente.
D) suportam o aumento da capacidade dos recursos da rede de computadores
localmente.
E) suportam cópia de segurança remota de arquivos.
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5. As desvantagens da cloud computing incluem a inflexibilidade relativa ao
provisionamento de recursos computacionais: é necessário estabelecê-los no
momento da contratação e não há possibilidade de ajustes de escala, de acordo com
a evolução das necessidades, no mesmo contrato.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



6. Denomina-se cabo coaxial, em uma rede de comunicação, o tipo de mídia de
comunicação que realiza a conexão entre pontos, é imune a ruídos elétricos e é
responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito
maior do que os pares trançados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de vírus,
worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-
spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



7. Os mecanismos de proteção aos ambientes computacionais destinados a garantir
a segurança da informação incluem
A) controle de acesso físico, token e keyloggers
B) assinatura digital, política de chaves e senhas, e honeypots.
C) política de segurança, criptografia e rootkit.
D) firewall, spyware e antivírus.
E) adware, bloqueador de pop-ups e bloqueador de cookies.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



8. A heurística é um dos métodos de detecção das ferramentas antimalware —
como antivírus, antirootkit e antispyware — que se baseiam nas estruturas,
instruções e características que o código malicioso possui para identificá-lo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



9. A grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se propagam: o
vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si
mesmo em outros programas, mas pela execução direta de uma de suas cópias.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



10. Computadores infectados por botnets podem ser controlados remotamente bem
como podem atacar outros computadores sem que os usuários percebam.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 4 Conceitos de
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



11. Para aferir o uso da CPU e da memória de uma estação de trabalho instalada com
Linux, deve(m) ser utilizado(s) o(s) comando(s)
A) top.
B) system.
C) proc e mem.
D) cpu e memory.
E) fs e du.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



12. No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de
usuários do sistema, ação que somente pode ser realizada por usuário que tenha
determinados privilégios no ambiente para executá-la.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



13.. O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados todos os
usuários dos aplicativos, para o controle do nível de acesso aos respectivos dados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



14. Um usuário deseja criar no Windows 10 as cinco pastas e subpastas, conforme
apresentado a seguir.

C:\MeusDocumentos\Furto
C:\MeusDocumentos\BOs
C:\MeusDocumentos\BOs\Homicidios
C:\MeusDocumentos\BOs\Roubo
C:\MeusDocumentos\BOs\Furto

Considerando-se que todas as pastas sejam configuradas para guardar documentos e
possuam permissão de escrita e leitura para todos os usuários da estação de
trabalho, assinale a opção correta.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



A) A quinta estrutura apresentada não poderá ser criada, se as pastas forem criadas
na ordem apresentada
B) A primeira estrutura apresentada será imune a pragas virtuais, devido ao fato de
ser uma pasta-raiz.
C) É possível criar todas as pastas e subpastas apresentadas, mas não será possível
inserir nas pastas e nas subpastas arquivos do tipo imagem.
D) É possível criar a estrutura apresentada, mas, caso não haja proteção adequada,
os arquivos inseridos em todas pastas e subpastas estarão suscetíveis a infecção por
pragas virtuais.
E) Não é possível sincronizar essas pastas por meio de cloud storage, visto que
armazenamentos na nuvem não suportam estrutura com subpastas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



15. Em se tratando do sistema operacional Windows 10, os nomes de arquivos
podem ter até 256 caracteres, desde que não incluam símbolos como os seguintes: ?
" / \ < > * | : “.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e
LibreOffice).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



16. Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser
executados no BrOffice Writer para que os parágrafos de um texto selecionado
sejam formatados com avanço de 2 cm na primeira linha e espaçamento 12 entre
eles.
A) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no
campo Recuos e Espaçamento
B) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir os valores
desejados no campo Recuos e Espaçamento.
C) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados
no campo Espaçamento.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



D) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Recuos e inserir os valores
desejados no campo Recuos e Espaçamento.
E) Pressionar, no início da primeira linha, a tecla Tab e, em seguida, a tecla
Enter duas vezes após o primeiro parágrafo do texto selecionado. Assim, o
Writer repetirá essa ação para os demais parágrafos selecionados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



17. 

Tendo como referência a figura precedente, que apresenta parte de uma planilha
sendo editada no Microsoft Office Excel, julgue o próximo item.
Considerando-se que a célula D5 contenha a fórmula =SOMA(B2:C4), é correto
afirmar que o valor resultante nessa célula será 200.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

 



18. O Microsoft Word apresenta a opção de criar documentos em colaboração, que
permite que duas ou mais pessoas possam revisar e alterar um mesmo documento.
Para tanto, o Word oferece modos de marcação e destaque para as partes do texto
alteradas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia



19. No Microsoft Excel, a opção Congelar Paineis permite que determinadas células,
linhas ou colunas sejam protegidas, o que impossibilita alterações em seus
conteúdos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa
a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
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Custo médio de pessoa presa no Brasil é de 
R$ 1,8 mil por mês, aponta CNJ

Pernambuco é o estado com menor custo mensal por preso, R$ 955, enquanto o
Tocantins gasta mais que o quádruplo desse valor, com R$ 4.200 por mês. O
principal destino dos recursos é a folha de pagamento e outras despesas com
pessoal, que representam entre 60 e 83% dos gastos totais. Já outras alocações
de recursos apresentam padrões irregulares. Na alimentação, o valor varia até
500% entre os estados, enquanto gastos com materiais de higiene e limpeza
podem variar até 10 vezes.

CNN Brasil
01/12/2021
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Relações 
sociais

Secretário chama de 'impreciso' e 
'generalista' estudo que aponta PE com o 
menor gasto mensal por preso entre os 

estados do Brasil
Titular da Secretária Estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico
criticou o levantamento nacional, que também apontou que Pernambuco tem o
menor gasto diário com a alimentação de cada detento. 'A gente tem uma
alimentação de qualidade', afirmou.

Por Bruno Marinho, g1 PE
30/11/2021
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Relações 
sociais

Com 34,3 mil presos em 24 unidades prisionais e 47 cadeias
públicas, Pernambuco tem o menor custo mensal por detento entre os estados
do Brasil, no valor de R$ 955, segundo levantamento inédito do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) obtido com exclusividade pelo g1 e pela GloboNews.
O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, classificou
o estudo como "impreciso por deixar de considerar várias peculiaridades de
cada estado”.

Elaborado em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o estudo
detalhou os gastos estaduais com os detentos. Em Pernambuco, esse custo
abrange alimentação; aluguéis (bens imóveis, móveis, veículos e equipamentos
de informática); transporte para deslocamento para as audiências e
atendimentos à saúde; despesas de água, luz, telefone, lixo e esgoto; e
monitoração eletrônica, entre outros.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/30/custo-medio-de-cada-preso-no-pais-gira-em-torno-de-r-1800-por-mes-revela-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/cnj/
https://g1.globo.com/
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Alimentação dos presos
Esse levantamento também apontou que Pernambuco tem o menor gasto diário
com a alimentação de cada detento. Enquanto no estado, esse valor diário é de
menos de R$ 6, o equivalente a R$ 176 mensais, no Amazonas esse gasto é seis
vezes maior: R$ 38 diários, ou R$ 1.145 por mês.

“Aqui em Pernambuco, a gente tem uma alimentação de qualidade. Em todas as
unidades [prisionais], existem uma dieta controlada por nutricionistas, com
vegetais, proteínas, que é carne. Mesmo agora com essa crise do preço dos
insumos de carne, nós não deixamos de fornecer carne de boi, de frango e peixe.
A gente fornece três alimentações por dia e ainda tem um espaço para que, nos
fins de semana, as famílias levem até dois quilos de alimentos para cada preso”,
declarou Pedro Eurico.
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Governo publica no Diário Oficial exoneração 
do secretário Pedro Eurico após denúncias 

de agressões a ex-mulher
Secretário de Justiça e Direitos Humanos pediu afastamento na terça-feira (7).
Desde 2000, Maria Eduarda Marques registrou dez boletins de ocorrência contra
ele por agressões, perseguição e ameaças.

Por g1 PE
08/12/2021
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Gasto com cada preso em penitenciárias 
federais ultrapassa os R$ 35 mil

Valor é quase 20 vezes a média nos estados. São cinco penitenciárias de
segurança máxima que reúnem chefes do crime organizado como Fernandinho
Beira-Mar, Nem da Rocinha e Marcinho VP. Depen diz que investimento é
necessário.

Por Léo Arcoverde e Thiago Reis, GloboNews e g1
30/11/2021
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Violência doméstica e crimes contra mulher
As estatísticas da SDS apontam que, em fevereiro de 2022, houve uma redução
nos registros de violência contra a mulher no comparativo com o mesmo
período em 2021.

Com relação aos casos de feminicídio, quando o assassinato ocorre pelo fato
de a vítima ser mulher, o número caiu 72,7% (de 11 para 3) nesse período. No
acumulado de janeiro e fevereiro, a queda foi de 57,1% (de 21 para 9).
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 Somente no ano passado, Pernambuco contabilizou 86 crimes de feminicídio.
Segundo a Secretaria de Defesa Social, esse número é 12,79% maior do que o
registrado em 2020, quando ocorreram 75 crimes desse tipo no estado.

 No primeiro bimestre deste ano, 291 vítimas de estupro procuraram
a Polícia Civil para denunciar o crime, o que equivale a uma redução de
38,21% em relação aos 471 casos registrados em janeiro e fevereiro de 2021.

 Somente em fevereiro de 2022, 117 mulheres registraram boletim de
ocorrência por esse tipo de crime em Pernambuco, o que corresponde a uma
diminuição de 26,42% no comparativo com as 159 vítimas desse mesmo mês
em 2021.

https://g1.globo.com/tudo-sobre/policia-civil/
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Assaltos a bancos caem 36% em 2021, diz 
Febraban

Foram registradas 37 ocorrências no ano passado

Agência Brasil
05/04/2022



Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli

 O número de assaltos e tentativas de assaltos a agências bancárias caiu
36,2% em 2021 na comparação com o ano anterior, passando de 58 para 37
ocorrências. A informação foi divulgada hoje (5) pela Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) com base em um levantamento feito com 17 instituições
financeiras, que representam juntas 90% do mercado bancário do país.
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 As ocorrências de ataques a caixas eletrônicos também apresentaram queda
na comparação entre os dois anos, passando de 434 para 266 notificações, o
que representou recuo de 38,7%.

 Em 21 anos, o número de ocorrências de assaltos a banco caiu 98%. Já os
ataques a caixas bancários vêm registrando tendência de queda há sete
anos. Em 2014, esse tipo de ataque registrou o pico, com 3.584 ocorrências.
Comparando os números de 2014 e 2021, o recuo foi de 92,5%.
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 “O setor bancário está fortemente empenhado em ações tecnológicas e novos
produtos que reduzem a necessidade do uso de dinheiro em espécie e em
grandes quantias, o que tem sido fundamental para desestimular as ações
criminosas, das quais os bancos também são vítimas”, disse o presidente da
Febraban, Isaac Sidney.

 Segundo a entidade, para impedir os crimes, os bancos brasileiros têm
investido R$ 9 bilhões ao ano em segurança, o triplo do que era gasto há dez
anos. Os bancos também têm investido em canais digitais, o que reduz a
necessidade de manuseio de dinheiro em espécie pelo cliente nas agências.
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Megaoperação em 16 estados: chefe de 
quadrilha estava em presídio e 'quase todos 

eram empresários', diz delegado
Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro bloqueou R$ 1,8
bilhão em ativos e bens bloqueados. Entre eles, 51 imóveis, uma aeronave que
custa R$ 5 milhões e 98 veículos avaliados, ao todo, em R$ 11,8 milhões.

Por g1 PE
18/03/2022
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 Durante a Operação Smurfing, foram cumpridos 75 mandados de prisão e 45
de busca e apreensão em Pernambuco e nos estados do Rio Grande do Norte,
Amazonas, Piauí, Maranhão, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás, Paraná, Alagoas, São Paulo, Acre, Minas Gerais e Bahia.

 O dinheiro originário do tráfico de todos os tipos de droga era “legalizado”
através da compras de imóveis, investimentos e outras ações, apontaram os
investigadores.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/cidade/sao-paulo/
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 Dos presos, 20 estavam em Pernambuco. Em Mato Grosso, foram capturadas
outras 30 pessoas e uma pista clandestina de pouso foi identificada em uma
fazenda. A polícia continua em busca de outros 29 integrantes do grupo
criminoso.

 Segundo a Polícia Civil, essa megaoperação que envolveu mais de 400
policiais é a maior da história da corporação. Ela resultou de uma
investigação iniciada no município de Ipojuca, no Grande Recife, em 2018,
quando foi possível identificar a organização criminosa com braços
financeiros e operacionais em quase todo o país.

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/03/17/policia-de-mt-cumpre-30-mandatos-de-prisao-em-operacao-deflagrada-em-pe-contra-trafico-de-drogas.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/policia-civil/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/ipojuca/
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PERNAMBUCO IMPLANTA LABORATÓRIO 
DE BALÍSTICA FORENSE

SDS.PE
22/03/2022
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 Pernambuco sai na frente e estará entre os primeiros estados do Brasil a
alimentar o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Isso porque em Brasília,
nesta terça-feira (22/03), na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em
encontro envolvendo peritos criminais de todas as regiões do país, está
sendo aprovado manual de procedimentos para preenchimento do banco.

 Neste mês de março, o Instituto de Criminalística (IC) implantou um
laboratório com Sistema de Identificação Balística e, ao todo, 150 perfis de
munições e armas já foram coletados.
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 Uma SIB conta com computador, impressora e uma máquina para fazer um
escaneamento de munições e armas. A estruturação da Balística Forense em
Pernambuco conta com investimento de R$ 6,7 milhões. “Uma vantagem é
que nossos profissionais já estão capacitados na nova tecnologia e
integrados ao Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab), implantado pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atualmente, somente Pernambuco
e mais quadro estados (Espírito Santo, Goiás, Pará e Paraná), além da Polícia
Federal, estão nesse projeto.

 O ganho maior será robustecer e obter prova material nas investigações em
áreas de grande impacto nos crimes contra vida e patrimoniais: os grupos
especializados em homicídios, roubos a instituições financeiras e o tráfico de
drogas”, explica Daniel Pires, perito criminal e chefe do setor de Balística
Forense do IC de Pernambuco.
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Comitiva do CNJ discute implantação prática 
de decisão da Corte IDH

CNJ
03/04/2022
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 Uma comitiva do Conselho Nacional de Justiça se reuniu na última segunda-
feira (28/3) com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco,
desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, para tratar do cumprimento
das determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)
em relação ao Complexo do Curado.

 Desde 2014, o tribunal tem determinado que o Estado brasileiro assegure a
integridade física da população carcerária, dos agentes prisionais, de
funcionários e visitantes de um dos maiores complexos penitenciários do
país. No encontro, o presidente do TJ-PE demonstrou receptividade em
relação ao propósito da missão ao estado.
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 O desembargador Figueiredo também relatou o histórico de defesa de
direitos humanos na Justiça de Pernambuco e defendeu uma análise
criteriosa da aplicação da sistemática do cômputo em dobro. De acordo com
resolução da Corte IDH emitida em 2018, o Estado deve contabilizar em
dobro cada dia da pena que tenha sido cumprida no ambiente degradante da
prisão pernambucana.
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 "Temos de respeitar os acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil é
signatário e tratam dos direitos humanos. Porém, precisamos observar os
detalhes jurídicos na prática. Por isso, é necessário ver a extensão da
aplicação da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu
pessoalmente defendo essa aplicação, mas entendo que é necessário analisar
vários pontos", afirmou o presidente do tribunal.

 A análise dos aspectos concernentes à aplicação da compensação penal e a
promoção do diálogo interinstitucional foram objeto da missão do CNJ a
Pernambuco. "A visita objetiva identificar os principais gargalos vinculados ao
cumprimento das medidas provisórias e construir soluções junto aos atores
locais", disse o supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas
Socioeducativas e conselheiro do CNJ Mauro Martins.



OBRIGADO

Prof. Rodolfo Gracioli
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