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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SSP/RS 

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS – SUSEPE/RS  
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA 01/2017 
 

 
AVISO Nº 12 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS 

 
A SUPERINTENDENTE DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL torna 
público, por este Aviso, o que segue:  
 

1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões do gabarito preliminar das provas objetivas. 
 
Língua Portuguesa – Nível Escolar Superior 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 

Não foram apresentados recursos condizentes com a questão. 
 
Questão 02 – Gabarito mantido 

A expressão “em cima” tem, no texto, valor de preposição e, por este motivo, deve ser grafada desta maneira. 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 

Todas as aspas que aparecem no texto foram utilizadas para marcar o discurso de outrem, incluindo, neste caso, 
a placa, uma vez que ela apenas é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. 
Sobre a Travessa Cauduro, segundo o texto, ela fica em Porto Alegre e não na Serra. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 

No enunciado da pergunta, cabe ao candidato estabelecer relações de sinonímia. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 

“Segundo” é uma conjunção conformativa e, assim sendo, estabelece ideia de conformidade. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 

Não foram apresentados recursos condizentes com a questão. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 

A) somente as três primeiras possuem dígrafo. 
A palavra “fixada” não possui dígrafo. 

B) a segunda possui dígrafo; a terceira, hiato; e a quarta, encontro consonantal. 
Na palavra “bairro” ocorre um ditongo. 

C) a quarta palavra possui dígrafo e encontro consonantal. 
“Central” possui dígrafo “en” e encontro consonantal “tr”. 

D) na segunda e na quinta, há um encontro consonantal. 
Na palavra “carro”, há um dígrafo. 

E) na primeira, há um dígrafo; na terceira, um ditongo; e, na quinta, uma vogal e uma semivogal. 
Não há dígrafo na primeira palavra e a quinta só tem vogais. 
 
Questão 08 – Gabarito anulado 

A questão apresenta duas alternativas que podem ser consideradas corretas. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 

Não foram apresentados recursos condizentes com a questão. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 

Forma rizotônica é aquela em que a tonicidade está na raiz do verbo ou do nome. Em “Permites”, o radical é 
“permit” e a sílaba tônica é “mi”. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 

O travessão duplo pode substituir a vírgula, sem que ocorra prejuízo à norma culta. Tal afirmação pode ser 
verificada em gramáticas tradicionais, tais como a do autor Cegalla. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 
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A segunda afirmativa é verdadeira conforme verificamos nos parágrafos sexto e sétimo do texto. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 

I – A segunda e a terceira palavra são acentuadas pela mesma regra. 
Sim, regra do hiato, quando a segunda vogal for “i” ou “u”. 

II – Três regras justificam a acentuação das quatro palavras. 
Sim, há proparoxítona, hiato seguido de vogal “i” e oxítona terminada em “a”. 

III – As quatro palavras são acentuadas obedecendo a regras distintas. 
Não, pois a segunda e a terceira obedecem à mesma regra. 

IV – Duas palavras são paroxítonas. 
“Saírem” e “saísse” são paroxítonas. 

V – O acento de, pelo menos, três palavras segue a mesma regra. 
Não, “saírem” e “saísse” são as únicas que seguem a mesma regra. 

VI – Uma palavra é oxítona. 
Sim, “está” é oxítona. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido 

O vocábulo “Ela” funciona como sujeito da oração, retomando – conforme linha 07 – “Marileia Souza”.  
Conforme a análise morfológica (classes de palavras) trata-se de um pronome pessoal do caso reto. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 

“com” – preposição / “que” – conjunção 
“não” – advérbio de negação. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 

A alternativa não diz que todos os moradores tiveram que mudar sua rotina. No texto, há relatos de pessoas que 
tiveram de mudar seus costumes e todas elas são moradoras do Espírito Santo. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido 

O período a ser analisado é “A cidade está parada.”, por ser um período simples, a classificação da oração é 
absoluta. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 

“Bastantes”, no contexto em que se encontra, deve concordar em número com o substantivo a que se refere. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido 

A questão exige do candidato conhecimentos sobre objeto direto e objeto indireto para, assim, realizar a 
substituição com o devido pronome oblíquo. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 

O verbo é transitivo direto, tendo como objeto direto a palavra “nada’. 
 
Informática – Nível Escolar Superior 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 

A questão se refere aos dois componentes da PKI, que está contextualizada na área de concentração da 
criptografia. A questão pergunta inicialmente a que tipo de chave é empregado. Na sequência, quais são os dois 
componentes utilizados para garantir a autenticidade, no caso, o certificado digital e a entidade certificadora. 
Sendo assim, não há motivos para anulação da questão ou para modificação de gabarito. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 

A ULA, ou Unidade Lógica e Aritmética é responsável pela execução de operações relacionadas a portas lógicas 
e pelas operações aritméticas. Dentre as alternativas apresentadas, a única que enquadra-se nessa definição é 
a “soma de dois números”, visto que trata-se de uma operação aritmética. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 

Embora exista mais de uma maneira de executar a operação descrita no enunciado da questão, a única forma 
dentre as alternativas apresentadas é a representada pelo acesso ao menu descrito na alternativa E, a qual está 
baseada na documentação online do Windows 7. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido 

Embora o comando tail apareça em duas alternativas distintas, as opções quando executadas, não realizam 
exatamente a mesma tarefa. No enunciado da questão fica claro que busca-se a forma em que o comando 
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atualiza a saída em tempo real. Sendo assim, sem o parâmetro “-f”, não haverá atualização em tempo real da 
saída, o que torna somente a alternativa D correta. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 

A questão segue o especificado na documentação online da Microsoft, especificamente as informações 
constantes em: https://support.office.com/pt-br/article/Enviar-respostas-automáticas-de-ausência-temporária-do-
Outlook-9742f476-5348-4f9f-997f-5e208513bd67?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR, podendo ser aplicadas na versão 
do Microsoft Outlook que faz parte do pacote Office 365. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 

A questão segue um exemplo da própria Microsoft, disponibilizado na documentação online, disponível em 
https://support.office.com/pt-br/article/Controlar-alterações-no-Word-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 

O modelo cliente/servidor sempre demanda uma rede para comunicação, mesmo que trate-se de uma rede local. 
Isso se aplica, inclusive, quando cliente e servidor estão localizados na mesma máquina, onde pelo menos um 
endereço do tipo loopback precisa ser configurado. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 

Questão elaborada conforme documentação online do Microsoft Office, disponível especificamente em 
https://support.office.com/pt-br/article/PROCV-Função-PROCV-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1?ui=pt-
BR&rs=pt-BR&ad=BR. Particularmente, o item D está incorreto, pois não considera a coluna “A” da tabela, o que 
tornaria a busca incompleta. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 

O exemplo apresenta a configuração de folhetos com 3 slides. Embora seja possível aumentar o número de 
slides no folheto, a questão menciona claramente a figura. Além disso, a impressão de anotações é diferente dos 
folhetos, visto que irá imprimir anotações eventualmente criadas pelo autor da apresentação, não se 
relacionando com a configuração de folhetos. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

A resposta da questão segue a documentação da própria ferramenta, sendo esta parte específica disponível em: 
https://support.mozilla.org/t5/Proteja-a-sua-privacidade/Navegação-Privativa-Use-o-Firefox-sem-salvar-o-

histórico/ta-p/6379. 
 
Raciocínio Lógico – Nível Escolar Superior 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 

Os símbolos lógicos estão englobados nos conceitos básicos de raciocínio lógico dentro de seus respectivos 
significados. Portanto, a questão está de acordo com o Edital. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 

Segundo Sérates (2004), um argumento é toda afirmação de que uma dada sequência finita de proposições 
(premissas) tem como consequência uma proposição final (conclusão). Diante desta definição, o enunciado é 
claro sobre os três argumentos que são apresentados.  
 
Ainda, o mesmo autor diz que um argumento é válido se, e somente se, a conclusão for verdadeira, todas as 
vezes em que as premissas forem verdadeiras. Analisemos então quais dos argumentos apresentados são ou 
não válidos: 
 
Argumento I) Premissas:  

 Um número natural é par ou ímpar. 

 O número 10 é natural e não é ímpar. 

Assumindo as premissas verdadeiras, temos, da segunda premissa, que é verdade que o número 10 é natural e 
não é ímpar. Portanto, como a primeira premissa também deve ser verdadeira, temos que 10 – que é um número 
natural – deve ser par, já que a proposição “10 é um número natural ímpar” é falsa. Afinal, trata-se de uma 
disjunção. Logo podemos afirmar que a conclusão “10 é um número par” é verdadeira.  
 Logo, o argumento I é válido. 
 
Argumento II) Premissas: 

 Se Maria é irmã de Pedro, então Mônica é tia de Maria. 

 Maria não é irmã de Pedro. 

https://support.office.com/pt-br/article/Controlar-alterações-no-Word-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a
https://support.mozilla.org/t5/Proteja-a-sua-privacidade/Navegação-Privativa-Use-o-Firefox-sem-salvar-o-histórico/ta-p/6379
https://support.mozilla.org/t5/Proteja-a-sua-privacidade/Navegação-Privativa-Use-o-Firefox-sem-salvar-o-histórico/ta-p/6379
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Assumimos inicialmente, então, que as premissas são verdadeiras. Note que, da segunda premissa, já sabemos 
que a proposição ~p = “Maria não é irmã de Pedro” é verdadeira, portanto p é uma proposição falsa. Para 
analisar a primeira premissa podemos recorrer a uma tabela-verdade, como a apresentada a seguir, onde q = 
“Mônica é tia de Maria”: 

p q p  q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

 
Como já sabemos que p é falsa, observe que a primeira premissa deve atender a uma das hipóteses entre as 
destacadas.  
Ora, mas a conclusão coincide com a proposição ~q. Temos, então, que a conclusão ~q pode ser V ou F, 
conforme destacado. Segundo o autor referido, temos que este argumento não é válido.  
 
Argumento III) Premissas: 

 Alguns Kox são inteligentes. 

 Alguns inteligentes são bons em matemática. 
Assumimos que as premissas são verdadeiras. Observe o contra-exemplo abaixo onde as premissas são 
verificadas: 
 

 
Portanto, observe que a conclusão “alguns Kox são bons em matemática” é falsa neste caso. Temos, então, que 
a conclusão não é necessariamente verdadeira. Isto é suficiente para concluir que o argumento não é válido.  
 
Diante do exposto acima, temos que apenas o argumento I é válido, enquanto os argumentos II e III não são 
válidos.  
 
Ainda, o conteúdo necessário para a resolução desta questão consta no Edital e nada mais era necessário além 
do que o apresentado para a resolução esta questão.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido 

A negação da proposição lógica “Bruno é agente penitenciário e Maria é policial” é dada por “Bruno não é agente 
penitenciário ou Maria não é policial”. Porém, a questão pede uma equivalência desta proposição, a qual é dada 
por “Se Bruno é agente penitenciário, então Maria não é policial”. 
Ainda, a questão é clara quanto ao solicitado e apresenta apenas uma resposta correta. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

Seja x o número de bolas verdes que devem ser inseridas na urna para que a razão de bolas verdes em relação 
ao número total de bolas na urna seja igual a 52%, temos, então, que 
 

   

    
  

  

   
 

 
Resolvendo a equação, obtemos que x = 20. Portanto, o número de bolas verdes que devem ser inseridas é 
igual a 20. Logo, o gabarito preliminar está correto. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

A questão solicita o cálculo da mediana dos dados apresentados. Colocando os dados em ordem crescente (ou 
decrescente), como o número de dados é par, devemos fazer a média dos dois dados centrais. Sendo assim, a 
mediana é igual à média entre 6,5h e 7h, o que resulta em 6,75h. Portanto, a resposta correta está expressa na 
alternativa E. Ainda, podemos expressar o tempo de estudo como horas, onde 6,75h = 6 horas e 45 minutos.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
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A informação dada antes do enunciado propriamente está clara de que se trata de uma possibilidade do uso da 
aproximação de (1,03)

3
 por 1,1. Em nenhum momento há indução de que o candidato utilize diretamente este 

valor sem raciocínio, o que não haveria sentido. Segundo a fórmula dos juros compostos, temos que: 
 

M = 1200(1+0,03)
6
   1200.(1,03)

6 
= 1200.(1,03)

3
. (1,03)

3
 = 1200.1,1.1,1 = 1452. 

 

Portanto, a questão é clara quanto ao solicitado, fazendo parte da sua resolução utilizar a informação prévia 
dada de maneira conveniente, caso o candidato assim o desejasse. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 

A vasta gama de referências bibliográficas sobre a teoria dos conjuntos denota por   ou por  a operação da 

diferença entre conjuntos, sendo ambos os símbolos considerados e aplicados, fazendo parte do Edital o 
conteúdo relacionado às operações entre conjuntos. Dado que os conjuntos B e C são disjuntos, não cabe outra 
interpretação senão a diferença entre estes respectivos conjuntos no terceiro item do enunciado desta questão.  
 
Sendo assim, a situação descrita pode ser representa pelo seguinte diagrama de Venn: 
 

 
Conclui-se, então, que n(C) = 50.  
 
Além disto, como os conjuntos B e C são disjuntos, temos, pela teoria dos conjuntos, que o número de 
elementos de C poderia ser calculado por  

                                          
onde o terceiro item do enunciado é desprezível.  
 
Portanto, o gabarito deve ser mantido.  
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

Quando se expressa “Pedro e Márcio estarem entre...”, segundo a lógica, temos que é necessário que ocorra 
ambas as participações no conselho de sentença. Portanto, o enunciado está claro e apresenta uma única e 
correta interpretação. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

O conteúdo necessário para a resolução da questão engloba regra de três composta. Portanto, a questão está 
de acordo com o Edital. 
 
Conhecimentos Gerais – Nível Escolar Superior 

 
Questão 41 – Gabarito mantido 

“[...] considerando informações veiculadas pelas Revistas da Susepe, em especial nos “balanços das principais 
ações” de 2011 e 2013”, como estabelece o enunciado da questão, as duas primeiras assertivas são 
Verdadeiras e a terceira é Falsa. A fonte utilizada na elaboração da questão foi “Revista da Susepe – Balanços 
2011 e 2013”. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido 

“De acordo com a Revista da Susepe – Balanço 2011”, como estabelece o enunciado da questão, as assertivas 
I, II e III estão corretas. As referências utilizadas na elaboração da questão foram sites do Estado do Rio Grande 
do Sul, em especial a “Revista da Susepe – Balanço 2011”, prevista no Edital do concurso. 
 
Questão 43 – Gabarito anulado 

A alternativa considerada correta apresenta duas possibilidades de interpretação. 
 
Questão 44 – Gabarito mantido 

A questão aborda elementos que estão presentes no Conteúdo Programático divulgado no Edital, em especial 
“Meio Ambiente. Sustentabilidade. Coleta e reciclagem do lixo. Saneamento Básico. ISO´s”.  



Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria de Segurança Pública – SSP/RS 

Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE/RS 
Edital de Abertura 01/2017 

Aviso nº 12 - Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

 
6 

 

 

Realização: Fundação La Salle 

As referências para a elaboração da questão foram sites do Estado do Rio Grande do Sul, em especial Notícias 
sobre saneamento, coleta e reciclagem de lixo e preservação do meio ambiente. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido 

A afirmação “I” está correta, pois restam somente cerca de 2 mil trabalhadores dentre os 24 mil existentes em 
2013 (pouco mais de 91%). 
A afirmação “II” é falsa, pois não é possível afirmar tal situação de acordo com o texto apresentado. 
A afirmação “III” está incorreta, pois a notícia não permite fazer tal consideração. 
 
Questão 46 – Gabarito mantido 

A questão aborda elementos que estão presentes no Conteúdo Programático divulgado no Edital, em especial: 
“Dados históricos, geopolíticos e socioeconômicos do estado do RS. Dados da SUSEPE.” As referências para a 
elaboração da questão foram sites do Estado do Rio Grande do Sul, em especial notícias e atualizações da SSP 
e SUSEPE. 
 
Questão 47 – Gabarito mantido 

A alternativa apontada está correta e de acordo com o que é preconizado em bibliografias e demais fontes 
indicadas no Edital do concurso. 
 
Questão 49 – Gabarito alterado para D. 

II – Entre as unidades da federação, o Rio Grande do Sul apresenta o “segundo” menor Coeficiente de 
Mortalidade Infantil do Brasil, conforme a referência http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/coeficiente-de-
mortalidade-infantil.  
 
Questão 50 – Gabarito mantido 

A segunda assertiva, de acordo com as informações da bibliografia sugerida no Edital, está correta, (...)“a 
população total do Rio Grande do Sul é de aproximadamente 10.600.000 habitantes. O Estado ocupa o quinto 
lugar entre os mais populosos do Brasil, sendo superado por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.” 
O termo “aproximadamente”, tem o objetivo da facilitar a interpretação e resolução da questão, já que o número 
exato poderá apresentar algumas variações pertinentes a este tipo de consulta. 

 
Legislação Aplicada – Nível Escolar Superior 
 
Questão 51 – Gabarito mantido 

A base legal que justifica a resposta é o art. 96, § 1º do referido Estatuto. 
 
Questão 52 – Gabarito mantido 

A base legal que justifica a resposta está expressamente prevista no Código de Processo Penal, em seu art. 581, 
V. 
Questão 53 – Gabarito mantido 

O art. 126, § 5º da Lei de Execução Penal prevê expressamente o tempo referido na alternativa E. 
 
Questão 54 – Gabarito mantido 

O art. 180 da Lei de Execução Penal contempla a alternativa C, em seu inciso III. As demais assertivas 
constantes na questão, não estão em consonância ao texto legal. 
 
Questão 55 – Gabarito mantido 

A fundamentação legal para a alternativa a ser marcada consubstancia-se no art. 23 da legislação em comento 
(Lei nº 10.098/94). 
 
Questão 56 – Gabarito mantido 

A questão refere-se ao art. 146 do Código Penal, trazendo claramente a redação do tipo penal “constrangimento 
ilegal”. 
 
Questão 57 – Gabarito mantido 

O art. 318 do Código de Processo Penal, em seu inciso I, trata dos maiores de 80 (oitenta) anos e não de 70 
(setenta) como consta na alternativa A. As demais alternativas, de B a E, estão arroladas no referido dispositivo. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido 

O art. 185, § 2º em seus incisos de I a IV não prevê a alternativa D, dentre as finalidades arroladas, sendo que o 
enunciado da questão é taxativo ao mencionar que a alternativa a ser marcada não estava de acordo ao texto 
legal (processual penal). 
 
Questão 59 – Gabarito mantido 

http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/coeficiente-de-mortalidade-infantil
http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/coeficiente-de-mortalidade-infantil
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O art. 340, III do Código de Processo Penal é a base legal da questão que trata da exigência do reforço de fiança 
em se tratando de inovação na classificação do delito. 
 
Questão 60 – Gabarito mantido 

O art. 123 da Lei de Execução Penal, de que trata o enunciado da questão prevê: o cumprimento mínimo de 1/6 
(um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e não prevê a superveniência 
de doença mental, sendo que as afirmações I e III do problema exposto estão elencadas no referido dispositivo 
legal (art. 123, I e III). 
 
Questão 61 – Gabarito mantido 

O art. 26 da Lei de Execução Penal define o egresso de acordo com as afirmações I e II. 
 
Questão 62 – Gabarito mantido 

A resposta justifica-se a partir do art. 6, § 1º-B, da legislação em comento. 
 
Questão 63 – Gabarito mantido 

O art. 397, II do CPP afasta a inimputabilidade penal do agente como causa para absolvição sumária do agente. 
 
Questão 64 – Gabarito anulado 

Existe divergência entre a ADIN 3112 e a disposição legal trazida na questão. 
 
Questão 65 – Gabarito mantido 

Os arts. 19, § 1, 20, § único, 21, 22, V e 25 da legislação em comento são a base legal que sustentam a 
alternativa C. 
 
Questão 67 – Gabarito mantido 

A alternativa B não está contemplada no art. 5º da Resolução em comento, razão pela qual é a incorreta. 
 
Questão 68 – Gabarito mantido 

No art. 2º, § 3º da referida legislação há a previsão expressa da alternativa E, que trata com fidelidade acerca da 
redação legal, em casos de sentença condenatória. 
 
Questão 69 – Gabarito mantido 

O art. 295, § 2º afasta a assertiva II como correta assim como o art. 304, § 2º demonstra que a assertiva III está 
incorreta. Ademais, a alternativa B justifica-se a partir dos arts. 289-A, § 1º e 313, parágrafo único, constantes no 
Código de Processo Penal. 
 
Questão 70 – Gabarito anulado 

Nenhuma das afirmativas apresenta uma falta de natureza grave. 
 
Questão 71 – Gabarito mantido 

O art. 19 da legislação em comento é a base legal da questão. 
 
Questão 72 – Gabarito mantido 

O art. 1º da Lei da Tortura (Lei nº 9455/97) é a base legal da questão, que objetiva que o candidato demonstre 
seu conhecimento acerca do enquadramento típico relativamente à conduta descrita. 
 
Questão 73 – Gabarito mantido 

A leitura atenta do artigo referido na questão, por si só, confirma a alternativa a ser marcada. 
 
Questão 74 – Gabarito mantido 

O art. 2º, § 2º da Lei nº 11464/2007 dispõe acerca do lapso temporal tratado na alternativa D.  
 
Questão 75 – Gabarito anulado 

Existe divergência entre a ADIN 3112 e a disposição legal trazida na questão. 
 
Questão 76 – Gabarito mantido 

O art. 46 do Código Penal ampara a alternativa B como correta. 
 
Questão 77 – Gabarito mantido 

O art. 325, § 1º, III do CPP preconiza o aumento suscitado pela alternativa C. 
 
Questão 78 – Gabarito mantido 
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O art. 83, II do Código Penal é taxativo relativamente à previsão legal de mais da metade do cumprimento de 
pena para a concessão de livramento condicional. 
 
Questão 79 – Gabarito mantido 

O art. 109, II, CP preceitua o prazo prescricional em abstrato ao delito em tela pela pena máxima cominada ao 
tipo penal. 
 
Questão 80 – Gabarito mantido 

A alternativa correta está alicerçada no art. 39, § 5º do Código de Processo Penal. 
 
 

Porto Alegre/RS, em 25 de abril de 2017. 

 
 
 

Marli Ane Stock 
Superintendente dos Serviços Penitenciários do 

Estado do Rio Grande do Sul 
 


