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 Além deste caderno contendo setenta questões 
objetivas, você receberá do fiscal de prova a 
folha de respostas. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de provas está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher a folha de 
respostas. 

 Use somente caneta esferográfica fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s). 

 Confira a cor e o tipo do caderno de provas. Caso 
tenha recebido caderno de cor ou tipo diferente do 
impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser 
obrigatoriamente informado para o devido registro 
na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento da 
sua folha de respostas. 

 O preenchimento é de sua responsabilidade e não 
será permitida a troca da folha de respostas em caso 
de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença. 

 Durante a realização das provas, os candidatos serão 
submetidos ao sistema de detecção de metais quando 
do ingresso e da saída de sanitários. 

 Boa sorte! 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para a 
realização da prova, já incluído o tempo para a 
marcação da folha de respostas. 

 3 (três) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 A partir dos 30 (trinta) minutos anteriores ao 
término da prova, você pode sair da sala levando 
o caderno de provas. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1 (NMCB001_06) 

“A avançada tecnologia é uma das marcas dos tempos 
modernos”. 

Assinale a opção que apresenta um vocábulo, formado com o 
mesmo radical logia, com seu significado corretamente 
explicado. 

(A) Zoologia – estudo dos jardins zoológicos. 

(B) Pneumologia – estudo dos pneus adequados. 

(C) Arqueologia – estudo das construções em arco. 

(D) Dermatologia – estudo médico da pele. 

(E) Geologia – estudo de caráter geográfico. 

2 (NMCB001_05) 

“Houve revoltas em meados do século XIX”; a expressão “em 
meados de” indica imprecisão nos dados fornecidos. 

Assinale a opção que não apresenta uma expressão que 
desempenhe esse mesmo papel. 

(A) Havia perto de 100 artistas no festival. 

(B) João estava com seus cinquenta anos por essa época. 

(C) Chegou mais ou menos às sete horas. 

(D) A temperatura atingiu vinte e seis graus negativos. 

(E) Jorge tinha por aí um metro e setenta. 

3 (NMCB001_08) 

Assinale a opção que mostra um tema que pode estar 
relacionado diretamente ao conteúdo exposto. 

(A) “Os homens se fascinam pela nova tecnologia, mesmo que 
não saibam para que a querem” (Oliver Strimpel) /  
tema: o progresso econômico do país. 

(B) “O passado me revelou a construção do futuro” (Teilhard de 
Chardin) / tema: o valor do ensino da História. 

(C) “Um pai vale mais que uma centena de professores”. (George 
Herbert) / tema: a educação pública. 

(D) “Amigos vêm e vão. Inimigos acumulam-se”. (Thomas Jones) / 
tema: as guerras modernas. 

(E) “Todas as palavras são igualmente lindas. Nós é que as 
corrompemos”. (Nélson Rodrigues) / tema: o uso correto do 
dicionário. 

4 (NMCB001_07) 

“Qual é a verdadeira extensão da vida humana?” é um exemplo 
de frase em discurso direto que, se colocada em discurso 
indireto, deveria estar reescrita do seguinte modo: 

“Ele perguntou qual era a verdadeira extensão da vida humana”. 

Assinale a pergunta a seguir que está corretamente reescrita em 
discurso indireto. 

(A) Qual é o seu nome? / Ele perguntou qual era o nome dela. 

(B) Onde Pedro foi ontem? / Ele perguntou onde Pedro ia ontem. 

(C) Bernardo chegará amanhã? / Ele perguntou se Bernardo 
chegava amanhã. 

(D) Eles foram ontem ao cinema? / Ele perguntou se eles vão 
ontem ao cinema. 

(E) Qual o preço pago pelo livro? / Ele perguntou qual seria o 
preço pago pelo livro. 

5 (NMCB001_04) 

Os textos informativos preocupam-se em dar credibilidade ao 
que informam, atribuindo o valor de certeza ao que veiculam. 

Assinale a opção em que não há nenhum termo que reduza esse 
tom de precisão absoluta. 

(A) Segundo alguns, dinheiro não traz felicidade, mas é certo que 
afasta a infelicidade para bem longe. 

(B) O novo governo americano talvez traga mais tranquilidade 
econômica aos EUA. 

(C) O controle da poluição ambiental poderia produzir mais 
riqueza no futuro do planeta. 

(D) Como o governador é muito amigo do prefeito, 
possivelmente devem fazer muitas parcerias. 

(E) Millôr Fernandes afirmou que devagar se vai ao longe, mas 
quando se chega lá não se encontra mais ninguém. 

6 (NMCB001_03) 

“Quando um dos pioneiros da aviação se propôs a voar como os 
pássaros, todos acharam a tarefa impossível, mas esse pioneiro 
chegou a fazer mais de dois mil voos, provando que o impossível 
era apenas um desafio. Essa é a filosofia da nossa empresa: 
encontrar soluções rápidas, econômicas e criativas, superando 
todo tipo de desafio”. 

O fragmento acima é iniciado por uma alusão histórica que, nesse 
caso, serve de 

(A) ponto de partida para a apresentação cronológica de fatos. 

(B) ponto de referência para elogios ao passado. 

(C) tema analógico a algo no presente. 

(D) assunto provocador de críticas à atualidade. 

(E) ponto de referência por oposição ao mundo atual. 

 

Atenção! O texto a seguir refere-se às duas próximas questões. 

“A crise de criminalidade do Brasil é produto da impunidade.  
A impunidade, por sua vez, tem duas raízes. A primeira é a 
incapacidade do sistema de Justiça Criminal de impedir os crimes 
e identificar, prender e manter os criminosos depois que o crime 
foi cometido. A segunda raiz é uma legislação penal criada com 
base na ideologia do criminoso ‘vítima da sociedade’ e em 
algumas ideias absurdas, sem nenhum compromisso com a 
realidade”. 

(Adaptado) 

7 (NMCB001_01) 

“A crise de criminalidade do Brasil é produto da impunidade”. 

Essa frase inicial do texto 

(A) resume integralmente o conteúdo do texto. 

(B) fala de algo que fica sem explicações. 

(C) simplifica exageradamente um problema grave. 

(D) não mostra relação de causa e efeito. 

(E) é retificada no restante do parágrafo. 

8 (NMCB001_02) 

Esse texto deve ser classificado como 

(A) descritivo cujo objeto é a situação criminal do país. 

(B) narrativo a respeito da origem da crise de criminalidade. 

(C) descritivo-narrativo com a mistura de passado e presente. 

(D) expositivo, informando sobre nossa legislação penal. 

(E) argumentativo, apontando causas do problema. 
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9 (NMCB001_14) 

Abaixo estão vários segmentos que compõem um texto. De 
propósito, foram retiradas as palavras de ligação entre eles. 

Assinale a opção que apresenta a frase em que a lacuna foi 
preenchida com o conector adequado. 

(A) O apetite vem enquanto se come [         ] a sede se vai 
enquanto se bebe / mas. 

(B) Beber é humano, [         ], bebamos / pois. 

(C) Um médico consciencioso deve morrer com o doente, [         ] 
eles não conseguem sarar juntos / enquanto. 

(D) Deus manda a comida [         ] o diabo, os cozinheiros / 
quando. 

(E) O saber e a razão falam [         ] a ignorância e o errado rugem 
/ à medida que. 

10 (NMCB001_12) 

Um cliente do Banco X recebeu o seguinte e-mail: 

“Em caso de algum problema com sua conta, somente aceite 
informações de funcionários do Banco”. 

Na estruturação dessa frase há um problema. Assinale-o. 

(A) A falta de paralelismo. 

(B) A ambiguidade na construção. 

(C) Erros gramaticais. 

(D) Problemas de pontuação. 

(E) Ausência de coerência. 

11 (NMCB001_13) 

O texto a seguir foi retirado da contracapa de um livro sobre 
segurança; ele foi copiado sem os sinais de pontuação presentes 
no original: 

“O que você tem agora em mãos é uma obra que identifica os 
problemas investiga as causas e aponta os caminhos a serem 
percorridos para vivermos em um país com menos crimes”. 

Assinale a forma adequada de reescrevê-lo com os sinais 
adequados de pontuação. 

(A) “o que você tem agora em mãos, é uma obra que identifica 
os problemas, investiga as causas e aponta os caminhos a 
serem percorridos para vivermos em um país, com menos 
crimes”. 

(B) “o que você tem agora em mãos é uma obra que identifica os 
problemas, investiga as causas e aponta os caminhos a serem 
percorridos para vivermos em um país com menos crimes”. 

(C) “o que você tem agora em mãos é uma obra que identifica os 
problemas, investiga as causas, e aponta os caminhos a 
serem percorridos, para vivermos em um país com menos 
crimes”. 

(D) “o que você tem agora em mãos é uma obra que identifica os 
problemas investiga as causas e aponta os caminhos a serem 
percorridos, para vivermos em um país com menos crimes”. 

(E) “o que você tem, agora, em mãos, é uma obra que identifica 
os problemas, investiga as causas e aponta os caminhos a 
serem percorridos, para vivermos em um país com menos 
crimes”. 

12 (NMCB001_16) 

Assinale a opção que apresenta a substituição adequada dos 
termos sublinhados por um só vocábulo de significado 
equivalente. 

(A) Mais um verão e mais uma vez a dengue está de volta / 
repentinamente. 

(B) Vamos continuar de tempos em tempos a precisar de 
vacinação / frequentemente. 

(C) Ele trabalha doze horas todos os dias / continuamente. 

(D) João, dia após dia progrediu no emprego / paulatinamente. 

(E) O paciente devia tomar remédios de hora em hora / 
progressivamente. 

13 (NMCB001_11) 

Para serem claros e precisos, alguns autores esclarecem o 
significado de adjetivos empregados em seus textos. 

Assinale a frase abaixo, retirada de um jornal do Rio de Janeiro, 
em que o adjetivo em maiúsculas não vem acompanhado de 
nenhuma explicação. 

(A) A tragédia de Santa Teresa levou sofrimento a duas famílias. 
Mas os sentimentos são DIFERENTES. Para a família de Maria 
da Penha Coelho, perda e saudade eterna. Para a de Clara 
Marques, vergonha e desgosto, que nem o tempo será capaz 
de apagar. 

(B) Não sofro mais. Considero-me uma pessoa normal. Esqueci 
do passado, quero viver o presente. Agora, minha 
alimentação é totalmente SAUDÁVEL. Durmo cedo e evito 
tomar remédios. 

(C) Sei que o fenômeno do funk é INTERESSANTE do ponto de 
vista antropológico e sociológico, que ele reflete um 
entrelaçamento positivo entre o morro e o asfalto, uma 
diluição promissora das fronteiras entre as classes sociais etc. 

(D) Acostumados a adjetivos POUCO LISONJEIROS, os cariocas, 
tidos pelo senso comum como malandros e adeptos do 
jeitinho brasileiro, já podem lavar a alma com orgulho que 
são os campeões de solidariedade em todo o planeta. 

(E) Em vez de tentar encontrar um critério científico para eleger 
os cem melhores poemas brasileiros do século XX numa 
antologia que agradasse a todos, o crítico Ítalo Moriconi 
decidiu abraçar o que esta eleição tem de arbitrária e 
subjetiva. O resultado é uma coletânea que se dirige ao leitor 
“MARCIANO”, isto é, ignorante em matéria de nossa poesia, 
mas sequioso de conhecê-la. 

14 (NMCB001_09) 

“As páginas do livro trazem ilustrações e as dos jornais, fotos”. 

Neste segmento de texto, o jornalista faz elipse de alguns termos 
que são realmente desnecessários na escrita, já que são 
facilmente subentendidos: As páginas do livro trazem ilustrações 
e as [páginas] dos jornais [trazem] fotos. 

Assinale a frase abaixo que apresenta um termo elíptico. 

(A) Onde vocês moram? 

(B) João e Pedro são estrangeiros? 

(C) Trabalhou a noite inteira? 

(D) Quando os turistas chegaram? 

(E) Ninguém sabe o preço desta camisa? 



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS FGV 

 

Agente de Segurança Penitenciário  Tipo  Amarela – Página 5 

 

15 (NMCB001_10) 

Uma das principais características do texto informativo é a sua 
clareza; um dos meios para se conseguir clareza é o uso da ordem 
direta nas frases. 

Assinale a frase abaixo que se mostra na ordem direta [sujeito + 
verbo + complemento + adjunto]. 

(A) Na semana passada eu os vi no cinema. 

(B) Só ontem pude comprar o carro. 

(C) Pedro e Maria viram, pela janela, os dois assaltantes. 

(D) Chegaram alguns convidados antes da hora? 

(E) O Vasco, time do Rio, joga amanhã em São Paulo. 

16 (NMCB001_20) 

“A mudança começa por entendermos que tudo está ligado”. 

Essa oração pode ser transformada em frase nominal, 
substituindo o verbo pelo substantivo correspondente e fazendo-
se as adaptações necessárias: 

“A mudança começa pelo entendimento de que tudo está 
interligado”. 

Fazendo o mesmo nas frases a seguir, assinale a forma 
inadequada. 

(A) É como trocar o carro pela bicicleta / é como a troca do carro 
pela bicicleta. 

(B) Colaboramos para melhorar a qualidade do ar / colaboramos 
para a melhoria da qualidade do ar. 

(C) Os produtos vegetais são úteis para preservar a natureza / os 
produtos vegetais são úteis para a preservação da natureza. 

(D) Preferimos sentir o vento no rosto / Preferimos a sensação do 
vento no rosto. 

(E) Fizemos os fertilizantes proverem o agronegócio / fizemos os 
fertilizantes darem proveniência ao agronegócio. 

17 (NMCB001_15) 

“Parece que este pequeno mosquito tipo um pernilongo de cor 
escura...”. Nessa frase ocorre uma forma comparativa por meio 
do conector tipo. 

Assinale a frase abaixo que não contém uma estrutura 
comparativa. 

(A) O mosquito voa tal qual um helicóptero. 

(B) A dengue se propaga que nem notícia ruim. 

(C) As autoridades ficam feito baratas tontas. 

(D) As baratas são insetos de má aparência. 

(E) Nem todos agem como devem. 

18 (NMCB001_19) 

Assinale a frase publicitária que apresenta o valor social 
corretamente identificado. 

(A) Tenha um Jeep e elas olharão para você! / vaidade. 

(B) More em Tiradentes: sempre silencioso! / segurança. 

(C) Use Oral-B e tenha um sorriso brilhante! / saúde. 

(D) Faça suas compras em sua cidade! / economia. 

(E) Compre impressoras IBM: mais com menos tinta! / beleza. 

19 (NMCB001_18) 

“...passamos a adotar pequenas atitudes diárias que fazem uma 
grande diferença no mundo...”; nesse trecho há a presença de 
um tipo de linguagem figurada denominada antítese, marcada 
pela oposição pequena X grande. 

Assinale a opção abaixo que não traz nenhuma antítese. 

(A) “Os que muito falam pouco fazem de bom”. 

(B) “Falar é barato porque a oferta é maior do que a demanda”. 

(C) “O segredo é um perigo”. 

(D) “A vida dos mortos está na memória dos vivos.” 

(E) “O covarde morre muitas vezes, mas o valente só morre  
uma vez”. 

20 (NMCB001_17) 

Há diferentes tipos de frases: a) declarativa - formula uma 
declaração, afirmativa ou negativa; b) imperativa ou injuntiva - 
expressa uma ordem ou uma proibição, um pedido ou um 
conselho; c) interrogativa - pergunta algo; d) exclamativa - traduz 
emoções, sentimentos. 

Assinale a frase abaixo que deve ser classificada como injuntiva. 

(A) Você pode dizer-me as horas? 

(B) Está quente aqui dentro! 

(C) Você está muito anêmico! 

(D) Que frio! 

(E) Eu tenho a tua palavra de honra? 

 

Raciocínio Lógico-Analítico 

21 (NMCB002_10) 

Uma cidade possui 3 unidades prisionais chamadas de A, B e C. As 
distâncias rodoviárias em quilômetros para ir de uma das 
unidades (linha da matriz) a qualquer outra (coluna da matriz) 
estão na matriz abaixo. Observa-se que, entre duas unidades 
quaisquer, as distâncias de ida e de volta são diferentes pois os 
caminhos são diferentes. 

 
Um diretor pretende vistoriar as três unidades começando em 
uma delas e, em seguida, visitando as outras duas e terminando 
na terceira. 

A menor distância que ele poderá percorrer é de 

(A) 10 km. 

(B) 11 km. 

(C) 12 km. 

(D) 13 km. 

(E) 14 km. 
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22 (NMCB002_08) 

A figura a seguir mostra 11 pontos numerados sobre uma 
circunferência. 

 
Percorrendo a circunferência no sentido anti-horário 9 desses 
pontos serão apagados de acordo com a seguinte regra: 

“Após um ponto ser apagado, pule dois pontos (ainda não 
apagados) e apague o seguinte”. 

Comece apagando o ponto de número 3 e siga a regra. 

A soma dos números dos dois últimos pontos que não foram 
apagados é  

(A) 9. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 12. 

(E) 13. 

23 (NMCB002_09) 

Sobre uma reta, a partir de um ponto inicial, uma pessoa faz a 
seguinte sequência de movimentos: 1 passo para frente, 2 para 
trás, 3 para frente, 4 para trás, e assim por diante. O último 
movimento dessa pessoa foi de 29 passos para frente. 

A distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial é  

(A) 17. 

(B) 14. 

(C) 16. 

(D) 13. 

(E) 15. 

24 (NMCB002_03) 

Antônio e Carlos trabalham em uma mesma empresa de 
segurança e na escala de plantões, em determinado mês, Antônio 
tinha 4 plantões a mais do que Carlos. 

Entretanto, por questões pessoais, Antônio pediu a Carlos que o 
substituísse em 3 plantões. 

É correto concluir que, nesse determinado mês, 

(A) Antônio fez 1 (um) plantão a mais do que Carlos. 

(B) Carlos fez 1 (um) plantão a mais do que Antônio. 

(C) Antônio fez 2 (dois) plantões a mais do que Carlos. 

(D) Carlos fez 2 (dois) plantões a mais do que Antônio. 

(E) Carlos fez 3 (três) plantões a mais do que Antônio. 

25 (NMCB002_01) 

Os amigos Beto, Carlos e Fred participaram de uma corrida de 
longa distância. Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de 
Carlos e 4 minutos e 47 segundos depois de Fred. 

Carlos fez o percurso todo em 1h10min15s. 

Fred fez o percurso todo em 

(A) 1h18min34s. 

(B) 1h02min34s. 

(C) 1h02min56s. 

(D) 1h01min56s. 

(E) 1h01min34s 

26 (NMCB002_02) 

Um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no Ensino 
Médio resolveu formar 2 grupos no WhatsApp: GP1 e GP2. 

Sabe-se que dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar do 
GP1 nem do GP2 e que os números de participantes do GP1 e do 
GP2 são, respetivamente, 41 e 32. 

O número de estudantes que participam simultaneamente dos 
dois grupos é  

(A) 7. 

(B) 13. 

(C) 20. 

(D) 23. 

(E) 32. 

27 (NMCB002_05) 

Em um grupo de 120 pessoas, 50 são adultos (de 21 a 60 anos) e 
para cada 2 jovens (até 20 anos) há 5 idosos (acima de 60 anos).  

Nesse grupo, o número total de vacinados contra a COVID-19 é o 
triplo do número de não vacinados. Além disso, metade dos 
vacinados são idosos e 1/3 dos vacinados são adultos. 

É correto concluir que nesse grupo de pessoas há 

(A) 20 adultos não vacinados. 

(B) 20 jovens vacinados. 

(C) 50 idosos vacinados. 

(D) 10 idosos não vacinados. 

(E) 10 jovens não vacinados. 

28 (NMCB002_04) 

Partindo de um retângulo, Eduardo construiu dois outros 
retângulos, R1 e R2. As dimensões do retângulo R1 são a metade 
das dimensões do retângulo inicial e as dimensões do retângulo 
R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. 

A razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1 é  

(A) 32. 

(B) 16. 

(C) 8. 

(D) 4. 

(E) 2. 

29 (NMCB002_07) 

Os conjuntos A, B e C possuem, cada um, 10 elementos e são tais 
que: A e B possuem elementos em comum, B e C possuem 
elementos em comum, mas A e C não possuem elementos 
comuns. Entre os elementos da união dos três conjuntos sabe-se 
que 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A e 5 elementos 
pertencem apenas ao conjunto C. 

O número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B é  

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) 5. 

30 (NMCB002_06) 

Considere a afirmação:  

“Pedro comprou a moto e não vendeu o carro”. 

Sabendo que essa afirmação é falsa, então 

(A) Pedro não comprou a moto e não vendeu o carro. 

(B) Pedro comprou a moto e vendeu o carro. 

(C) Pedro não comprou a moto e vendeu o carro. 

(D) Pedro comprou a moto ou não vendeu o carro. 

(E) Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. 
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Noções de Direito 

31 (NMCB003_06) 

Sobre direitos sociais, expressamente consagrados na 
Constituição Federal de 1988, analise os itens a seguir: 

I. Direito ao transporte. 

II. Direito de proteção à maternidade. 

III. Direito à renda básica familiar aos brasileiros em situação de 
vulnerabilidade social por meio de programa permanente de 
transferência de renda. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

32 (NMCB003_04) 

José, delegado de polícia do estado Alfa, também com 
licenciatura em Ciências Sociais, prestou concurso público de 
provas e títulos para o cargo de professor de Ensino Médio de 
Sociologia no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado 
Alfa (carga horária de 20h). Obteve o 1º lugar no concurso, mas, 
na hora de tomar posse no cargo de professor, o setor de 
recursos humanos do Colégio de Aplicação negou-lhe a posse. 

Considerando que foi demonstrada a compatibilidade de 
horários, à luz da Constituição Federal de 1988, a negativa do 
setor de recursos humanos foi 

(A) correta, uma vez que o cargo de Delegado de Polícia impede 
acumulação com qualquer outro cargo ou emprego público. 

(B) correta, uma vez que José não poderia acumular dois cargos 
ou empregos públicos no mesmo Estado Alfa. 

(C) correta, uma vez que o cargo de Delegado de Polícia apenas 
permite a acumulação com cargo de professor de nível 
superior. 

(D) incorreta, uma vez que o cargo de Delegado de Polícia é 
acumulável com um cargo de professor, ainda que ambos os 
cargos sejam no mesmo Estado Alfa. 

(E) incorreta, uma vez que o cargo de Delegado de Polícia, por 
compor carreira de Estado remunerada por subsídio, permite 
a acumulação com qualquer outro cargo público. 

33 (NMCB003_05) 

A Constituição Federal de 1988, de modo a distribuir as 
competências para criar leis entre os entes federados, elenca as 
matérias sobre as quais cada ente federado pode legislar. 

Diante disso, assinale, dentre as matérias listadas abaixo, a única 
sobre a qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente. 

(A) Direito eleitoral. 

(B) Direito penitenciário. 

(C) Navegação lacustre. 

(D) Condições para o exercício de profissões. 

(E) Sistemas de consórcios e sorteios. 

34 (NMCB003_09) 

Correlacione os vícios do ato administrativo listados a seguir às 
respectivas situações concretas propostas. 

1. vício de competência 

2. vício de objeto 

3. vício de forma 

4. vício de finalidade 

(   ) remoção de ofício de servidor público por necessidade do 
serviço, em que se comprova que a razão real da remoção foi 
puni-lo por discordâncias com a chefia. 

(   ) ato veiculado sem motivação quando a lei exigia que o ato 
fosse motivado.  

(   ) concessão errônea a um servidor público de uma gratificação 
não prevista em lei.  

(   ) servidor público de nível médio que assina auto de infração 
reservado por lei a fiscais de nível superior. 

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem 
apresentada. 

(A) 1, 2, 3 e 4. 

(B) 2, 1, 4 e 3. 

(C) 3, 4, 1 e 2. 

(D) 4, 2, 3 e 1. 

(E) 4, 3, 2 e 1. 

35 (NMCB003_07) 

Em relação à organização administrativa, é correto afirmar que os 
Tribunais de Contas estaduais são 

(A) dotados de personalidade jurídica própria e componentes da 
Administração Direta estadual. 

(B) desprovidos de personalidade jurídica própria e componentes 
da Administração Direta estadual. 

(C) dotados de personalidade jurídica própria e componentes da 
Administração Indireta estadual. 

(D) desprovidos de personalidade jurídica própria e componentes 
da Administração Indireta estadual. 

(E) dotados de personalidade jurídica própria como entidades 
autárquicas e componentes da Administração Indireta 
estadual. 

36 (NMCB003_10) 

Em 01/04/2021, foi publicada a nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos brasileira (Lei nº 14.133/2021). O novo diploma 
legal traz diferenças significativas em relação à Lei nº 8.666/1993. 

Acerca dessas diferenças, analise as afirmativas a seguir. 

I. A regra geral da Lei nº 14.133/2021 é a de que a fase de 
habilitação precede à fase de julgamento. 

II. As modalidades de licitação “tomada de preços” e “convite” 
não estão mais presentes na Lei nº 14.133/2021. 

III. Foi incluído o “diálogo competitivo” como nova modalidade 
de licitação. 

Está correto o que se afirma em  

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas.  

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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37 (NMCB003_08) 

Mário, servidor público estadual, ao conduzir em serviço 
automóvel pertencente à autarquia estadual em que estava 
lotado, calculou mal o espaço para fazer uma curva e, ainda que 
não estivesse em excesso de velocidade, acabou colidindo contra 
o automóvel de Lucas, que estava corretamente estacionado na 
via pública. 

Acerca desse cenário, a responsabilidade civil do Estado no caso 
descrito é 

(A) aquiliana e objetiva, nos termos da teoria do risco 
administrativo. 

(B) extracontratual e subjetiva, nos termos da teoria do risco 
administrativo. 

(C) contratual e objetiva, nos termos da teoria do risco integral. 

(D) contratual e subjetiva, nos termos da teoria do risco integral. 

(E) aquiliana e objetiva, nos termos da teoria do risco integral. 

38 (NMCB003_03) 

A regra geral para se ocupar cargos públicos em nosso país é a de 
que a pessoa seja brasileira nata ou naturalizada. Contudo, alguns 
poucos cargos públicos são constitucionalmente reservados a 
brasileiros natos. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, assinale, entre os cargos 
listados abaixo, o único que é privativo de brasileiro nato. 

(A) Governador de Estado. 

(B) Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional. 

(C) Ministro de Estado da Defesa. 

(D) Ministro do Superior Tribunal Militar. 

(E) Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. 

39 (NMCB003_01) 

A Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à 
função jurisdicional do Estado, presente tanto no âmbito da 
União como dos Estados-membros da Federação e do Distrito 
Federal. 

Acerca dessa instituição e à luz da Constituição Federal de 1988, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) Compete às defensorias públicas também a defesa 
extrajudicial de direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, dos necessitados. 

(B) Os defensores públicos não têm assegurada a garantia da 
inamovibilidade. 

(C) Cabe ao Governador a iniciativa da proposta orçamentária 
das Defensorias Públicas Estaduais. 

(D) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, 
a divisibilidade e a independência funcional. 

(E) Lei ordinária federal prescreverá as normas gerais para 
organização das Defensorias Públicas Estaduais. 

40 (NMCB003_02) 

Maria, servidora pública estadual com remuneração de 15 mil 
reais, necessita averbar seu tempo de contribuição na iniciativa 
privada junto ao órgão estadual onde está lotada. Necessita 
também cadastrar seu marido como seu beneficiário junto ao 
mesmo órgão. 

A fim de esclarecer essas situações de interesse pessoal, 
requereu certidão de tempo de contribuição ao INSS, bem como 
requereu nova via de sua certidão de casamento junto ao 
delegatário do Registro Civil de Pessoas Naturais (cartório 
extrajudicial). 

Diante desse cenário e à luz da Constituição Federal de 1988, 
Maria 

(A) terá que recolher taxa para a expedição de ambas as 
certidões. 

(B) terá que recolher taxa apenas para a expedição da certidão 
de tempo de contribuição pelo INSS. 

(C) terá que recolher taxa apenas para a expedição de uma nova 
via de sua certidão de casamento. 

(D) terá que requerer gratuidade para a expedição da certidão de 
tempo de contribuição pelo INSS, a ser concedida mediante 
ato discricionário do chefe da repartição. 

(E) não terá que recolher taxa para a expedição das certidões. 

 

Direitos Humanos 

41 (NMCB004_06) 

João está preso provisoriamente em presídio estadual, em cela 
coletiva com mais dois presos, na ala dos presos condenados e 
alimentando-se obrigatoriamente com a refeição fornecida pelo 
estabelecimento prisional a todos os demais presos. 

À luz das Regras Mínimas para Tratamento dos Presos no Brasil 
(Resolução nº 14/1994 do Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária), avalie as afirmativas as afirmativas a seguir. 

I. João tem necessariamente direito a uma cela individual. 

II. João tem necessariamente direito à separação dos presos 
condenados. 

III. João tem necessariamente direito à opção por alimentar-se a 
suas expensas. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

42 (NMCB004_05) 

Uma página das redes sociais, promotora da ideologia nacional 
socialista, está publicando anúncios para comercializar distintivos 
da cruz suástica, a fim de serem colocados em peças de vestuário, 
mochilas, automóveis, objetos de uso pessoal etc. 

Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta. 

(A) Tal conduta é punível com pena de detenção. 

(B) O juiz, ainda antes do inquérito policial, poderá determinar a 
busca e apreensão do material comercializado. 

(C) Embora tal comercialização seja proibida, em razão da 
liberdade de expressão, a publicação na rede social não pode 
ser retirada do ar. 

(D) A cessação da publicação somente pode ser requerida pelo 
Ministério Público, titular da ação penal. 

(E) O material apreendido pode ser destruído após a prolação da 
sentença penal condenatória de 1º grau. 
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43 (NMCB004_07) 

Acerca da “Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes” (Decreto nº 40/1991), 
analise os itens abaixo: 

I. Cada Estado Parte assegurará que o ensino e a informação 
sobre a proibição de tortura sejam plenamente incorporados 
no treinamento do pessoal civil ou militar encarregado da 
aplicação da lei, do pessoal médico, dos funcionários públicos 
e de quaisquer outras pessoas que possam participar da 
custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa 
submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão. 

II. Cada Estado Parte assegurará que nenhuma declaração que 
se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura 
possa ser invocada como prova em qualquer processo, nem 
mesmo contra uma pessoa acusada de tortura como prova de 
que a declaração foi prestada. 

III. Qualquer pessoa detida suspeita de ter cometido crime de 
tortura terá asseguradas facilidades para comunicar-se 
imediatamente com o representante mais próximo do Estado 
de que é nacional ou, se for apátrida, com o representante do 
Estado de residência habitual. 

Está correto o que sem afirma em  

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

44 (NMCB004_10) 

No Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3  
(Decreto nº 7.037/2009), está presente o Eixo Orientador II: 
“Desenvolvimento e Direitos Humanos”. 

Assinale a única diretriz a seguir que pertence a esse Eixo II. 

(A) Promover e proteger os direitos ambientais como Direitos 
Humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de 
direitos. 

(B) Integração e ampliação dos sistemas de informações em 
Direitos Humanos e construção de mecanismos de avaliação 
e monitoramento de sua efetivação. 

(C) Fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento 
transversal das políticas públicas e de interação democrática. 

(D) Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível 
e interdependente, assegurando a cidadania plena. 

(E) Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu 
desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, 
assegurando seu direito de opinião e participação. 

45 (NMCB004_09) 

Com base no Art. 7º da Lei Maria da Penha  
(Lei no 11.340/2016), avalie as formas de violência doméstica e 
familiar contra a mulher listadas a seguir. 

I. A violência física, entendida como qualquer conduta que 
ofenda sua integridade ou saúde corporal. 

II. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 
ou uso da força. 

III. A violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

46 (NMCB004_08) 

Acerca dos direitos das pessoas com deficiência (PcD) e à luz do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), analise 
as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a 
falsa. 

(   ) A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa 
para casar-se e constituir união estável. 

(   ) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento 
prioritário, sobretudo com a finalidade de recebimento de 
restituição de imposto sobre a renda. 

(   ) Nos serviços de emergência públicos e privados, a pessoa 
com deficiência tem direito à prioridade no atendimento 
independentemente dos protocolos de atendimento médico. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) V – V – F. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – V. 

(E) F – F – F. 
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47 (NMCB004_02) 

Nos termos da Convenção Interamericana contra o Racismo, a 
Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (Decreto 
nº 10.932/2022), relacione os conceitos a seguir a suas 
respectivas definições. 

1. discriminação racial indireta 

2. intolerância 

3. racismo 

(   ) ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, 
quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente 
neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem 
particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, 
com base em razões de raça, cor, ascendência ou origem 
nacional ou étnica, ou as coloca em desvantagem, a menos 
que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou 
justificativa razoável e legítima à luz do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos. 

(   ) ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam 
desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, 
convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou 
contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a 
exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da 
participação em qualquer esfera da vida pública ou privada 
ou como violência contra esses grupos. 

(   ) qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que 
enunciam um vínculo causal entre as características 
fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus 
traços intelectuais, culturais e de personalidade. 

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem 
apresentada. 

(A) 1, 2 e 3. 

(B) 1, 3 e 2. 

(C) 2, 1 e 3. 

(D) 2, 3 e 1. 

(E) 3, 2 e 1. 

48 (NMCB004_01) 

À luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência  
(Lei nº 13.146/2015), analise as afirmativas a seguir e assinale V 
para a verdadeira e F para a falsa. 

(   ) No crime de abandonar pessoa com deficiência em hospitais, 
casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, 
existe causa de aumento de pena caso o agente delituoso 
seja tutor ou curador da pessoa com deficiência. 

(   ) O crime de reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 
eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 
destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões 
ou remuneração ou à realização de operações financeiras, 
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para 
outrem, é punido com reclusão. 

(   ) Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) do inventariante que 
apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, 
benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de 
pessoa com deficiência. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – V – V. 

49 (NMCB004_04) 

As lentas conquistas humanitárias ao longo dos séculos quanto 
aos tipos de penas aplicáveis às pessoas humanas tiveram 
influência sobre uma série de Constituições ao redor do mundo. 
A esse respeito, no Brasil, à luz da Constituição Federal de 1988, 
analise os itens a seguir. 

I. É absolutamente vedada a pena de morte. 

II. É absolutamente vedada a condenação a pena de prisão 
perpétua. 

III. É absolutamente vedada a pena de banimento. 

Está correto o que se afirma em  

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

50 (NMCB004_03) 

Suponha que, em 2018, o Presidente da República firmou uma 
Convenção Internacional em matéria de Direitos Humanos. Em 
2020, tal Convenção foi aprovada em votação em turno único em 
cada Casa do Congresso Nacional, por maioria simples dos 
respectivos membros de cada Casa. 

Acerca desse cenário e à luz do texto expresso da Constituição 
Federal de 1988, essa Convenção Internacional 

(A) terá status de emenda constitucional. 

(B) não poderia ser aprovada apenas por maioria simples, 
exigindo-se o quórum de maioria absoluta dos votos dos 
membros de cada Casa do Congresso Nacional. 

(C) não poderia ser aprovada apenas por maioria simples, 
exigindo-se o quórum de três quintos dos votos dos membros 
de cada Casa do Congresso Nacional. 

(D) não poderia ser aprovada em apenas um turno de votação 
em cada Casa do Congresso Nacional. 

(E) não terá status de emenda constitucional. 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS FGV 

 

Agente de Segurança Penitenciário  Tipo  Amarela – Página 11 

 

Legislação Especial 

51 (NMCB005_13) 

Sobre o certificado de Registro de Arma de Fogo, nos termos da 
Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), é correto 
afirmar que 

(A) tem validade apenas no território da comarca em que foi 
requerido, autoriza o seu proprietário a manter a arma de 
fogo exclusivamente no interior de sua residência ou 
domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de 
trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal 
pelo estabelecimento ou pela empresa. 

(B) tem validade em todo o território nacional, autoriza o seu 
proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no 
interior de sua residência ou domicílio, ou dependência 
desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele 
o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou da 
empresa. 

(C) tem validade em todo o território nacional, autoriza o seu 
proprietário a manter a arma de fogo no interior de sua 
residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no 
interior de residência ou domicílio de terceiros, desde que 
expressamente autorizado pelo proprietário do imóvel. 

(D) tem validade em todo o território do Estado da Federação em 
que foi expedido, autoriza o seu proprietário a manter a arma 
de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou 
domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de 
trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal 
pelo estabelecimento ou empresa. 

(E) tem validade em todo o território nacional, autoriza o seu 
proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no 
interior de sua residência ou domicílio, ou dependência 
desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que 
autorizado por seu superior hierárquico. 

52 (NMCB005_12) 

Paulo, André, Tiago, João e Mateus, valendo-se de seus cargos de 
policiais rodoviários federais, organizaram-se para implantar um 
esquema de cobrança de “propinas” de motoristas que 
estivessem com seus veículos em situação irregular. Assim, 
sempre que identificavam um motorista em tal situação, 
solicitavam para si vantagem indevida em vez de aplicar as 
sanções cabíveis contra o motorista, dividindo entre si, ao final do 
mês, o valor arrecadado. 

Em alguns casos, exigiam tais vantagens ameaçando os 
motoristas com uso de arma de fogo. Mateus, mais antigo no 
serviço público, exercia o comando da organização, ainda que 
não praticasse pessoalmente atos de execução. 

Diante desse cenário e à luz da Lei nº 12.850/2013 (Organização 
Criminosa), assinale a opção correta. 

(A) Mateus deverá ter sua pena agravada, ainda que não 
pratique pessoalmente atos de execução. 

(B) As penas correspondentes às demais infrações penais 
praticadas pela organização criminosa são absorvidas pelas 
penas aplicadas ao delito de organização criminosa. 

(C) As penas são aumentadas em até 1/3 (um terço), se na 
atuação da organização criminosa houver emprego de arma 
de fogo. 

(D) A pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade se há 
concurso de funcionário público, valendo-se a organização 
criminosa dessa condição para a prática de infração penal. 

(E) Havendo indícios suficientes de que o servidor público integra 
organização criminosa, poderá o juiz determinar seu 
afastamento cautelar do cargo com prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à investigação ou 
instrução processual. 

53 (NMCB005_15) 

Acerca dos crimes previstos na Lei nº 7.716/1989, assinale V para 
a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Configura crime previsto na Lei nº 7.716/1989 o ato de 
responsável por estabelecimento comercial negar-se a 
atender cliente por motivo de procedência nacional. 

(   ) Desde que exigências específicas para realização de certas 
atividades estejam devidamente justificadas, não ficará 
sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à 
comunidade quem, em anúncios ou qualquer outra forma de 
recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência 
próprios de raça ou etnia. 

(   ) Constitui efeito automático da condenação a perda do cargo 
ou função pública para o servidor público que cometer crimes 
previstos na Lei nº 7.716/1989. 

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, 
respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) V – V – F. 

(C) V – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) F – F – F. 
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54 (NMCB005_14) 

José efetuou em 2022 um roubo no meio da rua, em menos de 1 
minuto, utilizando-se de uma faca de cozinha para ameaçar a 
vítima. Na mesma ocasião, portava ilegalmente arma de fogo de 
uso proibido, que se encontrava fechada em sua mochila, mas 
esta arma não foi mostrada ou anunciado seu porte à vítima do 
roubo. 

Nos termos da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), é 
correto afirmar que 

(A) José não praticou nenhum crime hediondo, já que a  
Lei nº 8.072/1990 somente abarca os crimes contra a vida, 
previstos no Título I, Capítulo I da Parte Especial do Código 
Penal. 

(B) José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, 
já que o crime de roubo, mediante ameaça com faca, é 
enumerado na Lei nº 8.072/1990 como uma das espécies de 
crimes hediondos. 

(C) José praticou duas modalidades de crimes hediondos, 
insuscetíveis de graça ou anistia, mas que admitem a fiança, 
por se tratar de crimes contra o patrimônio. 

(D) José praticou duas modalidades de crimes hediondos, 
insuscetíveis de graça, anistia ou fiança. 

(E) José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, 
já que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 
proibido é enumerado na Lei nº 8.072/1990 como uma das 
espécies de crimes hediondos. 

55 (NMCB005_17) 

José foi contratado como estagiário, por processo seletivo 
simplificado, para atuar numa Delegacia de Polícia. Após ter 
acesso aos autos de certo inquérito policial, divulgou trecho de 
gravação indevidamente, sem relação com qualquer prova que se 
pretendia produzir, expondo a intimidade e a vida privada do 
investigado. 

Sobre o caso apresentado, analise as afirmativas a seguir. 

I. José, em razão de ser estagiário, não pode ser sujeito ativo 
dos crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade. 

II. José praticou crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, 
mas, por haver violação de intimidade do investigado, a ação 
penal será pública condicionada à representação do 
ofendido. 

III. As penas previstas na Lei de Abuso de Autoridade podem ser 
aplicadas a José independentemente das sanções de natureza 
civil ou administrativa cabíveis. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I e II, apenas. 

56 (NMCB005_16) 

A respeito do processo de trânsito externo de preso previsto no 
Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional 
(RenP/MG), assinale a afirmativa correta. 

(A) Em relação ao local de destino da escolta externa, não é 
necessário verificar a proximidade de residências de 
parentes, mas apenas de amigos e comparsas. 

(B) Na sequência de priorização das solicitações de escolta 
externa, a solicitação para comparecer a velório tem 
prioridade sobre a solicitação de Delegacia. 

(C) Na escolta externa, não é possível que o preso seja 
acompanhado por profissional do Núcleo de Saúde. 

(D) Se o preso pertence ao crime organizado, deve-se solicitar a 
realização da escolta externa formalmente ao Diretor do 
Comando de Operação Especiais (COPE). 

(E) Ao chegar ao local de destino da escolta externa, com a 
viatura desligada, deve-se realizar o reconhecimento da área. 

57 (NMCB005_20) 

Acerca da monitoração eletrônica prevista na Lei de Execuções 
Penais (Lei nº 7.210/1984), analise as afirmativas a seguir e 
assinale V para a verdadeira e F para a falsa. 

(   ) O condenado eletronicamente monitorado está obrigado a 
receber visitas do servidor responsável pela monitoração 
eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas 
orientações. 

(   ) O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração 
eletrônica quando conceder o livramento condicional ou a 
suspensão condicional da pena. 

(   ) A violação comprovada dos deveres do condenado quanto à 
monitoração eletrônica poderá acarretar a conversão da pena 
restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – V. 

(E) F – F – F. 
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58 (NMCB005_08) 

Pedro, réu primário, foi condenado, em março de 2020, à pena 
privativa de liberdade de 12 (doze) anos, em regime inicialmente 
fechado, por cometimento de crime hediondo com resultado 
morte. Quando já havia cumprido 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses 
da pena, foi surpreendido por um agente penitenciário, portando 
um aparelho telefônico apto a estabelecer comunicação com o 
ambiente externo. 

Neste caso, nos termos da Lei de Execuções Penais (LEP), é 
correto afirmar que 

(A) Pedro cometeu falta leve, pois a falta grave somente se 
configura quando o detento é flagrado utilizando 
efetivamente o aparelho telefônico ou outro similar para 
estabelecer comunicação com o ambiente externo ou quando 
apresentar reincidência na conduta de portar aparelho 
telefônico ou similar. 

Portanto, deverá ser advertido pela autoridade administrativa 
competente e poderá progredir de regime, quando houver 
cumprido 2/5 (dois quintos) da pena, em razão da natureza 
hedionda do crime cometido. 

(B) Pedro cometeu falta grave, pois a LEP não faz distinção, para 
fins de qualificação da conduta como falta grave, entre os 
atos de portar e utilizar efetivamente aparelho telefônico 
para estabelecer comunicação com o ambiente externo. 

Portanto, deverá ser advertido pela autoridade administrativa 
competente e poderá progredir de regime, quando houver 
cumprido 2/5 (dois quintos) da pena, em razão da natureza 
hedionda do crime cometido. 

(C) Pedro não cometeu falta leve ou grave, pois a LEP não 
qualifica como falta a conduta do detento de, tão somente, 
portar aparelho telefônico, sendo necessário o flagrante de 
efetiva comunicação com o ambiente externo através do 
aparelho telefônico para a configuração da respectiva falta. 

Portanto, Pedro poderá progredir de regime, quando houver 
cumprido 50% (cinquenta por cento) do montante da pena. 

(D) Pedro cometeu falta grave, ainda que não tenha sido 
flagrado, efetivamente, estabelecendo comunicação com o 
ambiente externo. 

Portanto, estará sujeito às sanções disciplinares previamente 
estabelecidas e o prazo para a obtenção da progressão de 
regime de cumprimento da pena será interrompido. Caso em 
que o reinício de sua contagem terá como base a pena 
remanescente. 

(E) Pedro cometeu falta média, pois a falta grave somente se 
configura quando o detento é flagrado utilizando 
efetivamente o aparelho telefônico ou outro similar para 
estabelecer comunicação com o ambiente externo. 

Portanto, estará sujeito às sanções disciplinares previamente 
estabelecidas e o prazo para a obtenção da progressão de 
regime de cumprimento da pena será majorado para 60% 
(sessenta por cento) da pena fixada em sentença. 

59 (NMCB005_18) 

Em certo presídio, foi encontrado um apetrecho que permitia 
aplicar choques, com a inscrição “DIREITOS HUMANOS”. 

Após a devida investigação, por meio de uma câmera do circuito 
interno de televisão, verificou-se que o agente de segurança 
penitenciário Gabriel fez uso do apetrecho contra o preso José, 
para que ele delatasse outros presos que teriam recebido 
celulares no presídio de forma ilícita. Comprovou-se, também, 
que o Diretor Geral do presídio teve conhecimento e detinha 
provas do fato, mas nada fez para apurá-lo e aplicar as devidas 
punições a Gabriel. 

Diante desse cenário e à luz da Lei nº 9.455/1997, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) O crime cometido por Gabriel é insuscetível de fiança, 
embora suscetível de concessão de graça. 

(B) O juiz, caso condene Gabriel, poderá fixar o regime 
semiaberto para início do cumprimento da pena. 

(C) O Diretor Geral incorre nas mesmas penas que Gabriel, em 
razão de sua omissão. 

(D) Gabriel, caso condenado, terá aplicada uma causa de 
aumento de pena, por ser agente público. 

(E) A condenação de Gabriel acarretará a perda do cargo, função 
ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo 
triplo do prazo da pena aplicada. 

60 (NMCB005_19) 

Um momento importante do exercício das funções do agente de 
segurança penitenciário (ASP) do Estado de Minas Gerais é a 
troca de plantão. 

Acerca desse momento, analise as afirmativas a seguir e assinale 
V para a verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Ao final de cada plantão, o ASP que estiver terminando seu 
turno de trabalho deverá conferir se os cadeados e as portas 
estão fechados e trancados, bem como devolver os 
equipamentos de trabalho e as chaves que estão sob sua 
responsabilidade. 

(   ) Ao iniciar o plantão, o ASP que estiver assumindo o serviço 
deverá realizar a contagem e a chamada nominal dos presos, 
mediante contato visual a fim de garantir sua presença. 

(   ) Em caso de suspeita de extravio de armamento ou 
equipamento, o Diretor Geral deverá ser acionado e a 
Unidade Prisional será submetida a uma busca geral. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – V. 

(E) F – F – F. 
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61 (NMCB005_02) 

Paulo é réu em uma ação judicial que tramita junto ao Juizado 
Especial Criminal respectivo, pela prática de delito de menor 
potencial ofensivo. O acusado não foi localizado para ser citado. 

Neste caso, nos termos da Lei nº 9.099/1995, é correto afirmar 
que 

(A) o ofendido deverá, no prazo assinalado pelo juízo, indicar nos 
autos 3 (três) endereços prováveis para a localização do réu. 

(B) o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para 
adoção do procedimento previsto em lei. 

(C) será realizada a citação por edital do acusado, no prazo de  
10 (dez) dias. 

(D) será realizada a citação ficta do acusado, no prazo de  
15 (quinze) dias. 

(E) será determinada a suspensão do processo pelo prazo de até 
1 (um) ano, enquanto as medidas possíveis para a localização 
do réu sejam implementadas. 

62 (NMCB005_01) 

Acerca da suspensão condicional do processo, segundo a  
Lei nº 9.099/1995, no capítulo III referente aos Juizados Especiais 
Criminais, é correto afirmar que 

(A) somente é admitida a suspensão condicional do processo 
para os delitos de menor potencial ofensivo cujas penas 
sejam abrangidas pela Lei nº 9.099/1995. 

(B) a suspensão condicional do processo, quando do 
oferecimento da denúncia, poderá ser proposta pelo Juiz do 
Juizado Especial Criminal, ainda que sem oitiva do Ministério 
Público. 

(C) não correrá o prazo prescricional durante a suspensão 
condicional do processo. 

(D) o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a 
suspensão do processo, pelo prazo equivalente à prescrição 
prevista para o delito cometido pelo denunciado. 

(E) se, no curso do prazo, o beneficiário não efetuar, sem motivo 
justificado, a reparação do dano, a suspensão não será 
revogada, entretanto, o Juiz proferirá advertência e fixará 
prazo para o cumprimento da referida condição. 

63 (NMCB005_03) 

Quanto às funções efetuadas pelos Agentes de Segurança 
Penitenciários (ASP) previstas no Regulamento e Normas de 
Procedimentos do Sistema Prisional (RenP/MG), analise as 
afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a 
falsa. 

(   ) O ASP das muralhas deve, sempre que possível, acautelar 
uma arma com munição não letal e outra com munição letal. 

(   ) O ASP de serviço nos Pavilhões/Alas/Galerias, quando se 
tratar de rebelião, não sendo possível a retirada dos 
servidores e outras pessoas que estejam na área de risco, 
deve sair da área de risco e trancar os acessos. 

(   ) Ao ASP Líder de Equipe, nas atividades da Equipe de 
Segurança, cabe assumir a responsabilidade do plantão antes 
de coordenar e supervisionar o procedimento de conferência 
dos presos. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) V – V – F. 

(C) V – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) F – V – F. 

64 (NMCB005_04) 

Segundo o Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema 
Prisional (RenP/MG), acerca do Conselho Disciplinar, é correto 
afirmar que 

(A) possui a atribuição de apurar a ocorrência das faltas 
disciplinares cometidas por presos, não lhe competindo o 
julgamento e cominação das devidas sanções pelas faltas 
constatadas. 

(B) na impossibilidade de o servidor que presenciou a falta 
integrar o Conselho Disciplinar, a sua posição deve ser 
ocupada pelo servidor que classificou a falta. 

(C) é composto por, no mínimo, 03 (três) titulares, capazes e 
experientes, a saber: Presidente, Secretário e Defesa.  

(D) entre os membros que integram o Conselho Disciplinar, um 
deles, necessariamente, deve ter presenciado a falta 
cometida pelo preso. 

(E) é organizado pelo Diretor Geral da Unidade Prisional e 
destina-se ao processamento e julgamento das faltas 
disciplinares cometidas pelos presos, bem como à cominação 
das devidas sanções administrativas. 

65 (NMCB005_06) 

Com base na Lei de Execuções Penais, avalie as afirmativas a 
seguir. 

I. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou 
semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão 
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando 
houver doença grave de irmão. 

II. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou 
semiaberto poderão obter autorização para saída temporária 
do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a 
curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 
2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução. 

III. O condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo 
com resultado morte terá direito à saída temporária do 
estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a 
curso supletivo profissionalizante na Comarca do Juízo da 
Execução, desde que tenha cumprido, no mínimo, 1/4 (um 
quarto) da pena. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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66 (NMCB005_05) 

Mônica foi condenada a 8 (oito) anos de reclusão, em regime 
inicialmente fechado, tendo a sentença condenatória transitado 
em julgado em 2020, quando se iniciou o cumprimento da pena 
em estabelecimento prisional. Em 2022, a legislação penal sofreu 
modificação, reduzindo a pena máxima do delito cometido por 
Mônica para 5 (cinco) anos de reclusão. 

Nesse caso, competirá ao Juiz da execução 

(A) cientificar o Ministério Público e a defesa da condenada 
acerca do advento da nova lei mais benéfica, a fim de que 
seja ajuizada ação de revisão criminal perante o juízo de 
origem. 

(B) informar ao juízo de origem sobre o advento da nova lei mais 
benéfica, a fim de que proceda à alteração da sentença. 

(C) a aplicação de lei posterior que, de qualquer modo, favoreça 
a condenada, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito 
em julgado da sentença condenatória. 

(D) a aplicação de lei posterior que, de qualquer modo, favoreça 
a condenada. 

(E) a aplicação de lei posterior que, de qualquer modo, favoreça 
a condenada, desde que o crime pelo qual foi condenada não 
seja hediondo com resultado morte, hipótese em que os 
autos devem ser remetidos ao juízo de origem. 

67 (NMCB005_09) 

Marcos é membro de religião que faz uso, em contexto 
ritualístico-religioso, de bebida conhecida como ayahuasca, com 
propriedades psicotrópicas, extraída a partir das plantas 
amazônicas arbusto chacrona e cipó mariri. 

Marcos realiza o cultivo de tais plantas e prepara a referida 
bebida em terreno de sua propriedade, para apenas seu uso 
posterior e dos membros de sua comunidade religiosa nas 
cerimônias de culto. 

Com base no disposto na Lei nº 11.343/2006, o plantio, a colheita 
e a exploração de vegetais e substratos dos quais se podem 
extrair substâncias psicotrópicas são 

(A) proibidos, de modo absoluto, em todo o território nacional, 
ainda que para fins de uso estritamente ritualístico-religioso, 
sendo tal conduta considerada crime. 

(B) permitidos para consumo próprio do cultivador, 
independentemente se com finalidade recreativa ou 
ritualística, não constituindo atualmente conduta tipificada 
como crime. 

(C) permitidos tanto para uso próprio de Marcos em contexto 
estritamente ritualístico-religioso, como para seu 
compartilhamento com os outros membros da mesma 
religião em contexto ritual. 

(D) permitidos apenas para uso próprio de Marcos em contexto 
estritamente ritualístico-religioso, mas configurando crime a 
conduta de compartilhamento dessa bebida com os outros 
membros da mesma religião em contexto ritual. 

(E) permitidos, desde que Marcos obtenha prévia licença do 
estado em que está situado seu imóvel para a confecção 
dessa bebida para uso estritamente ritualístico-religioso. 

68 (NMCB005_07) 

Acerca da atividade laborativa do preso, nos termos da Lei de 
Execuções Penais, é correto afirmar que 

(A) o trabalho do preso poderá ser gerenciado por fundação ou 
empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por 
objetivo a formação profissional do condenado. 

(B) os presos que concordarem em realizar o trabalho externo 
em serviço ou obras públicas estarão sujeitos ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

(C) o trabalho do preso será remunerado, mediante prévia 
tabela, não podendo ser inferior ao salário mínimo. 

(D) o trabalho é obrigatório para todos os presos, em caráter 
definitivo ou provisório. 

(E) o trabalho externo será admissível para os presos em regime 
semiaberto somente em serviço ou obras públicas realizadas 
pela Administração Direta ou Indireta, caso em que o limite 
máximo de número de presos será de 30% (trinta por cento) 
dos empregados da obra. 

69 (NMCB005_11) 

Acerca do abuso de autoridade, à luz da Lei nº 13.869/2019, 
avalie as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F 
para a falsa. 

(   ) O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é somente o 
servidor público estatutário da administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território. 

(   ) A Lei nº 13.869/2019 dispõe sobre sanções civis e 
administrativas aplicáveis aos agentes públicos que cometem 
o crime de abuso de autoridade, não versando sobre os 
crimes praticados por tais agentes, no exercício de suas 
funções, já que o Código Penal tipifica as condutas dessa 
natureza. 

(   ) Segundo a Lei nº 13.869/2019, não é admitida ação penal 
privada em qualquer hipótese. 

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, 
respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) V – V – F. 

(C) V – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) F – F – F. 

70 (NMCB005_10) 

Acerca da Lei das Contravenções Penais, avalie as afirmativas a 
seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. 

(   ) É punível a tentativa de contravenção, na forma do Código 
Penal. 

(   ) No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, 
quando escusáveis, a pena pelo cometimento de 
contravenção penal pode deixar de ser aplicada. 

(   ) Não se verifica a reincidência quando o agente pratica uma 
contravenção depois de transitar em julgado a sentença que 
o tenha condenado, no Brasil, por motivo de contravenção. 

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, 
respectivamente, 

(A) V – V – V. 

(B) V – V – F. 

(C) V – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) F – V – F. 
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