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1. (SEAP-MG – Agente de Segurança Penitenciário –
IBFC-2018)
Leia o texto: PERFIL DO AGENTE PENITENCIÁRIO
O Agente Penitenciário realiza um importante serviço
público de alto risco, por salvaguardar a sociedade
civil; contribuindo através do tratamento penal, da
vigilância e custódia da pessoa presa no sistema prisional
durante a execução da pena de prisão, ou de medida de
segurança, conforme determinadas pelos instrumentos
legais. Desta sorte, existe a necessidade de que os
Agentes Penitenciários apresentem um perfil adequado
para o efetivo exercício da função, requer, pois, um
engajamento e um compromisso para com a instituição
a que pertencem. Devem ter atitudes estratégicas e
criteriosas para corroborar com mudanças no trato do
homem preso e realizá-las em um espírito de legalidade
e ética. Ter a humildade de reconhecer a incapacidade a
respeito dos meios capazes de transformar criminosos em
não criminosos, visto que determinados condicionantes
tendem a impedir essa metamorfose, parecendo
provável que algumas delas favoreçam o aumento do
grau de criminalidade das pessoas. (Thomphson, 1980)
É necessário, finalmente, aos Agentes Penitenciários
reconhecerem as contradições inerentes à própria
função; as possíveis orientações que variam conforme
os pressupostos ideológicos de cada administração, pois
devem transcender a estas questões a fim de contribuir
para a promoção da cidadania e assumir definitivamente
como protagonista de seu papel de ordenador social, de
funcionário público honrado.
Da compreensão, interpretação do texto e significado de
suas palavras é correto afirmar que:
I. Os agentes penitenciários devem assumir um papel de
ordenador social e funcionário honrado.
II. Os agentes devem promover a cidadania.
III. É importante apresentar um perfil condizente,
empenho e compromisso para com a instituição a qual
pertence.
Assinale a alternativa correta.
a) I e II, apenas.
b) II, apenas.
c) I, II e III.
d) II e III, apenas.
e) I e III, apenas.
2. (SEAP-MG – Agente de Segurança Penitenciário –
IBFC-2018)
Leia: O COVEIRO E O BÊBADO
“Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão – coveiro
– era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que
amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova
e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que
sozinho não conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu.
Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar,
cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no

fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fezse o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada
e, na noite escura, não se ouvia um som humano, embora
o cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais
do mato. Só pouco depois da meia-noite é que lá vieram
uns passos. Deitado no fundo da cova o coveiro gritou.
Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu
lá em cima, perguntou o que havia: “O que é que há?”
O coveiro então gritou desesperado: “Tire-me daqui, por
favor. Estou com um frio terrível!” – “Mas, coitado!” –
condoeu-se o bêbado. – “Tem toda a razão de estar com
frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre
mortinho!” E, pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se a
cobri-lo cuidadosamente.
Ao ler esta fábula de Millôr Fernandes deduzimos a
seguinte moral:
a) Nos momentos graves é preciso verificar muito bem
para quem apela.
b) A desgraça de uns é a lealdade de outros.
c) Quem trai os amigos pode estar cavando a própria
cova.
d) Cuidado com aonde se quer chegar.
e) Desprezar o que não se consegue alcançar é fácil.
3. (CGE-RN – Analista Contábil – IBFC-2019)
Eduardo Galeano, escritor uruguaio, faz uma compilação
de histórias trazendo mulheres como protagonistas. Inicia
seu livro intitulado Mulheres com o capítulo “Sherazade”.
Leia abaixo este capítulo e responda à questão.
Para se vingar de uma, que o havia traído, o rei degolava
todas.
No crepúsculo se casava, na alvorada enviuvava.
Uma atrás da outra, as virgens perdiam a virgindade e a
cabeça.
Sherazade foi a única que sobreviveu à primeira noite, e
depois continuou trocando uma história por cada novo
dia de vida.
Essas histórias, por ela escutadas, lidas ou imaginadas,
a salvavam da decapitação. As dizia em voz baixa, na
penumbra do quarto, sem outra luz que a da lua. Dizendo
essas histórias sentia prazer, e dava prazer, mas tomava
muito cuidado. Às vezes, em pleno relato, sentia que o rei
estava examinando seu pescoço.
Se o rei se aborrecesse, estava perdida.
De medo de morrer nasceu a maestria de narrar.
Ref. In: GALEANO, Eduardo. Mulheres. Tradução de Eric
Nepomuceno e Sergio Faraco. Porto Alegre, RS: L&PM,
2017.
Sobre a interpretação do texto acima, assinale a
alternativa incorreta:
a) Sherazade se gaba da sua astúcia por escapar do
destino trágico das outras virgens que a precederam, por
meio de sua habilidosa capacidade de narrar e extrema
beleza.
b) A história de Sherazade conta que as histórias ouvidas,
lidas ou imaginadas por ela foram a real causa dela não
ser decapitada pelo rei.
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c) O rancor do rei foi gerado por ele ter sido traído por uma mulher, e, como resposta, degolava todas as suas esposas
depois da primeira noite, com exceção de Sherazade.
d) O prazer proporcionado e sentido por Sherazade em suas noites com o rei era suscitado pelas narrativas que
ocupavam a madrugada, na penumbra do quarto.
4. (Secretaria de Estado de Saúde-AC – Auxiliar em Saúde Bucal – IBFC-2019) Leia o infográfico (Pinimg) para
responder à questão.

Sobre as informações contidas no infográfico, assinale a alternativa correta.
a) O infográfico informa sobre como hábitos cotidianos produzem certos tipos de neurotransmissores e quais são as
consequências da liberação destas substâncias em nosso corpo e nossa vida.
b) De acordo com o infográfico, a endorfina, produzida pelo consumo de chocolate, é nociva ao nosso organismo e
precisa ser evitada.
c) A coluna central do infográfico aponta todas as vitaminas que precisamos consumir cotidianamente para cultivar
uma vida saudável.
d) De acordo com o infográfico, a troca de afetos produz melatonina que é o neurotransmissor que melhora a qualidade
de nosso sono.
5. (Câmara de Feira de Santana-BA – Procurador Jurídico Adjunto – IBFC-2018-adaptada) Em “Tão explícitas na
rede, essas transações comerciais são, no entanto, proibidas no Brasil.”, o conectivo destacado poderia ser substituído,
sem prejuízo de sentido, por:
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a) portanto.
b) porquanto.
c) todavia.
d) além disso.
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Analisando as orações em sua classificação quanto aos
períodos Simples e Composto, é possível afirmar.
I. As orações 1 e 4 sinalizam um Período Simples, já que
ambas nos apresentam uma oração absoluta.
II. Apenas a oração 2 apresenta um período Composto
por Coordenação.
III. A Oração 3 nos apresenta um período Composto por
Coordenação, sendo uma Oração Coordenada Sindética
Alternativa.
IV. A oração 5 pode ser classificada como período
Composto por Coordenação e Subordinação ou também
período Misto.
V. Entre as orações descritas não há período Composto
por Subordinação ou período Misto.
Assinale a alternativa correta.
a) I e V, apenas.
b) II e V, apenas.
c) III e V, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) III, apenas.
7. (Prefeitura de Cuiabá-MT – Perfil Profissional Nível
Médio – Oficial Administrativo – IBFC-2019) Assinale
a alternativa em que apenas uma palavra segue a mesma
regra de acentuação do vocábulo: automóvel.
a) cascavel, lápis, matemática, Rússia.
b) açúcar, hipótese, metrópole, denúncia.
c) fundamental, língua, período, enciclopédia.
d) níquel, camafeu, incólume, pernóstico.
8. (Prefeitura de Cuiabá-MT – Perfil Profissional Nível
Médio – Oficial Administrativo – IBFC-2019) Assinale
a alternativa em que as palavras estão acentuadas corretamente.
a) Há pesquisas sobre robôs inocuos que instalarão
telescópios na Lua para observar a galáxia.
b) Naquela manhã, Pedro saiu taciturno para a sala
recôndita após a conversa com o pérfido homem de
chapéu.
c) Aproximo-me suavemente do momento em que os
filósofos e os imbecis tem o mesmo destino.
d) A Secretaria de Segurança Pública intervem, sempre
que necessário, em favor da população.

9. (Prefeitura de Cuiabá-MT – Perfil Profissional Nível Médio – Oficial Administrativo – IBFC-2019) Leia a
charge a seguir e assinale a alternativa incorreta.

a) O texto faz uso da prosopopeia, ou seja, da
personificação de objetos inanimados para representar
as mudanças tecnológicas.
b) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão da
direita, é o sujeito da oração.
c) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão da
direita, é o vocativo da oração.
d) O vocábulo “moleque”, que aparece no balão da
direita, alude à novidade tecnológica.
10. (Prefeitura de Cuiabá-MT – Profissional de Nível
Superior – Perfil Administrador – IBFC-2019) Analise
os enunciados e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as lacunas abaixo.
Moça sonhadora que era, adorava ir _____ festas de
casamento com suas primas e amigas.
Fiquem atentos! Todas as atividades de hoje começarão
_____ partir das 8h.
Sair para relaxar _____ noite era algo comum naquele
vilarejo que fica _____ trinta quilômetros da cidade.
a) as / à / a / há.
b) à / à / à / à.
c) as / a / à / há.
d) a / a / à / a.
11. (SEAP-MG – Agente de Segurança Penitenciário –
IBFC-2018)
ATITUDES E CONDUTAS PROFISSIONAIS
NECESSÁRIAS AO AGENTE PENITENCIÁRIO
APTIDÃO: que tenha disposição inata, um dom natural de
lidar com pessoas;
HONESTIDADE: que seja íntegro. Precisa ser parte exemplar da instituição a que pertença e conduta inatacável;
RESPONSABILIDADE: que tenha capacidade de entendimento ético e uma determinação moral;
LEALDADE: que não seja apenas sincero e franco, mas
principalmente fiel aos seus compromissos e honesto
com seus pares;
Analisando morfologicamente as palavras destacadas,
podemos classificar:
I. Todas as palavras destacadas apresentam a mesma
classificação morfológica.
II. As palavras destacadas apresentam distintas
classificações.
III. As palavras destacadas são substantivos femininos.
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6. (SEAP-MG – Agente de Segurança Penitenciário –
IBFC-2018) Observe as orações.
1. A vida nas cidades se tornou difícil.
2. Despertou cedo e começou o árduo trabalho.
3. Vamos ao cinema ou qualquer outro programa.
4. Confesso que não sei a resposta.
5. Ele abriu o envelope e leu a informação de que fora
demitido.
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IV. A palavra aptidão é a única com classificação
diferenciada.
V. As palavras honestidade e responsabilidade fazem parte de uma classificação diferente das palavras aptidão e
lealdade.
Assinale a alternativa correta.
a) II, apenas.
b) IV, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e V, apenas.
e) II e IV, apenas.
12. (Câmara de Feira de Santana-BA – Procurador Jurídico Adjunto – IBFC-2018) Em “Pode, no futuro, pedir
guarda, pensão. São muitas consequências.”, o termo em
destaque encontra-se entre vírgulas uma vez que é um:
a) elemento que compõe uma sequência enumerativa.
b) aposto que explica, na oração, a noção de tempo.
c) adjunto adverbial deslocado da ordem direta da
oração.
d) termo de caráter expletivo com a noção de intensidade.
13. (SEAP-MG – Agente de Segurança Penitenciário –
IBFC-2018) Leia as afirmações.
1. O Agente Penitenciário é, antes de tudo, um cidadão, e
na cidadania deve permear sua razão de ser.
2. Preso é o indivíduo que tem sua liberdade cerceada
mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade
competente, ficando à disposição da justiça.
3. Vigilância é o ato de observar atentamente uma determinada área, com o objetivo de guarnecer pessoas,
objetos e a estrutura física.
Analisando sintaticamente as afirmações, deduzimos:
I. Os sujeitos apresentados nas afirmações são
classificados como Sujeito Simples.
II. O Sujeito na oração 1 deve ser classificado
distintamente, por se tratar de um Sujeito Composto.
III. O verbo “SER” utilizado em todas as afirmações
corresponde a um verbo de ligação ou copulativo, por
ligar o sujeito a suas características.
IV. Os verbos utilizados nas afirmações não podem ser
classificados, por possuírem conjugações distintas e
paradoxais.
V. O verbo “SER” tem classificações distintas para cada
uma das afirmações.
Assinale a alternativa correta.
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a) I, III e V, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e V, apenas.
d) II, apenas.
e) II e IV, apenas.
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14. (Prefeitura de Cuiabá-MT – Perfil Profissional Nível
Médio – Oficial Administrativo – IBFC-2019) Analise o
trecho: “Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos
piores desregramentos futuristas e tanto abusaram que
até caíram de moda”. Assinale a alternativa que apresenta
a classificação sintática da expressão em destaque.
a) aposto.
b) sujeito.
c) predicativo.
d) vocativo.
15. (Prefeitura de Cuiabá-MT – Perfil Profissional Nível Médio – Oficial Administrativo – IBFC-2019) Analise o enunciado: “Todo esforço tem a sua recompensa”.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.
A expressão “todo esforço” funciona como _____ da
oração; o termo “tem” é um _____ que é complementado
com um _____ representado pela expressão “a sua
recompensa”.
a) predicado / verbo intransitivo / complemento nominal.
b) substantivo / verbo de ligação / complemento verbal.
c) predicativo / verbo transitivo indireto / objeto indireto.
d) sujeito / verbo transitivo direto / objeto direto.
16. (SEAP-MG – Agente de Segurança Penitenciário
– IBFC-2018) Assinale a alternativa que apresenta todas
as palavras, retiradas do texto, com equívocos em sua
ortografia.
a) atribuições; diciplina; audiências; desempenham.
b) diciplina; aprensões; ressosialização; pisicólogos.
c) audiências; ilícitos; atribuições; desempenham.
d) perímetro; diciplina; desempenham; ilícitos.
e) aprensões; ressosialização; desempenham; audiências.
17. (Prefeitura de Cuiabá-MT – Profissional de Nível
Superior – Perfil Administrador – IBFC-2019) Desde 1.°
de Janeiro de 2016, o Novo Acordo Ortográfico entrou
em vigor no Brasil. Assinale a alternativa que apresenta
uma regra incorreta, ou seja, que não faz parte deste
acordo.
a) Quando o prefixo terminar com a mesma vogal ou
consoante que inicia o vocábulo posterior, deve-se usar
o hífen. Ex. micro-ondas, sub-bibliotecário.
b) Quando o prefixo terminar em vogal ou r, deve-se
dobrar esta letra ao formar um vocábulo composto. Ex.
contrarregra, interresistente.
c) Vocábulos iniciados com h devem ser precedidos de
hífen quando vierem acompanhados de prefixos. Ex. subhepático, anti-higiênico.
d) Quando o prefixo terminar com vogal diferente da que
inicia o vocábulo posterior, não deve ser utilizado o hífen.
Ex. semiárido, infraestrutura.

