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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2017 - SUSEPE 
 

AVISO Nº 13 – RESPOSTAS AOS 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 CONTESTADAS DO 

GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 
DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Questão 01 – Gabarito mantido 

A alternativa C é a única em que todas as lacunas são preenchidas corretamente: às alturas – locução adverbial 
com crase; apontam a falta – a é apenas artigo; leva à criminalidade – em “levar à” ocorre preposição mais artigo; 
há falta de efetivo – verbo haver com sentido de existir. 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 

A mudança de classe morfológica ocorre entre o nome número e o verbo numerar. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 

A única alternativa incorreta, de acordo com o texto, é a letra B. O texto não fala que o governo do Estado do Rio 
Grande do Sul está tomando medidas prementes para resolver o problema da falta de segurança, solicitando 
inclusive auxílio de outras regiões do país. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 

Apenas o verbo e o adjetivo (portanto, duas palavras) sofreriam alteração no caso da mudança para um sujeito 
composto. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 

O texto não foi escrito em linguagem coloquial, nem sequer utiliza linguagem metafórica. A alternativa III é a única 
correta. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 

A alternativa A é a única que apresenta a correta grafia da palavra referida. Nos demais casos, ou o termo em 
questão foi indevidamente unido ou segmentado, ou ainda apresenta erro de acentuação gráfica. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 

A expressão “Além disso” (linha 16) NÃO expressa a mesma ideia que a expressão adversativa “Contudo”. As 
demais possibilidades de alteração sugeridas na questão estão adequadas. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 

A partir da adequada e proficiente leitura do texto – sem que se façam quaisquer inferências de cunho meramente 
interpretativo – pode-se concluir que: As Forças Armadas passarão a fazer inspeções dentro de presídios 
brasileiros a fim de localizar drogas, armas e celulares – informação verdadeira; O controle de presos e a 
segurança dos presídios passa a ser função das Forças Armadas a partir de 2017, conforme afirmou o Presidente 
da República à imprensa – informação falsa; Os secretários estaduais de Segurança, Justiça e Assuntos 
Penitenciários se reuniram em Brasília com o ministro da Justiça a fim de solicitar a liberação de R$ 295 milhões 
para compra de equipamentos de segurança e reajuste de salários – informação falsa; Segundo o ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, nossos presídios hoje são legítimos escritórios do crime organizado – informação 
verdadeira. 

 
Questão 15 – Gabarito mantido 

Após a expressão “Durante o trabalho” (linha 18), estaria incorreto o emprego do ponto e vírgula. As demais 
alternativas estão corretas. 
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Questão 16 – Gabarito mantido 

Vão fazer” (linha 01) é uma locução verbal que expressa uma forma verbal no futuro do presente do indicativo. – 
alternativa correta. Essa locução substitui a forma simples do verbo no mesmo tempo verbal. “Reuniram” (linha 24) 
está no pretérito imperfeito do indicativo e indica uma ação inconclusa - alternativa incorreta.  “Vencerá” (linha 21) 
está no futuro do pretérito do indicativo - alternativa incorreta. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido 

Excetuando-se a letra B (corretamente pontuada), todas as demais apresentam problemas seja de emprego de 
vírgula, seja de emprego de ponto e vírgula, ou ainda de fragmentação frasal. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 

A palavra em que foneticamente ocorre uma omissão de segmento fônico – processo denominado, em Fonologia, 
de “monotongação” – é tornozeleiras. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido 

É preciso atentar para a seguinte colocação, exposta no enunciado: “mantendo-se o sentido original do texto”. 
Nesse sentido, apenas a alternativa C está correta. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 

As alternativas I e III estão corretas. As demais apresentam erro de pontuação e emprego indevido de letra 
maiúscula, além de conetivo mal empregado (pois). 
 
 
DISCIPLINA DE INFORMÁTICA  
 
Questão 24 – Gabarito mantido 

A questão trata sobre e-mail e backup, ambos assuntos constam no edital como conteúdos a serem cobrados na 
prova. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 

A questão versa sobre o serviço de nuvem oferecido pela Microsoft e não a outros serviços de computação em 
nuvem. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 

A questão versa sobre o sistema operacional Windows 7 e não sobre sistema para dispositivos móveis. Com 
conhecimento sobre o sistema operacional é possível responder corretamente à questão. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 

Embora haja mais de uma maneira de apagar os cookies, apenas uma está representada nas alternativas. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

A função NÃO recebe um parâmetro/argumento e inverte o valor lógico resultante. A documentação relativa a esta 

função está disponível em https://support.office.com/pt-br/article/Funções-do-Excel-por-
categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb . 

 
 
DISCIPLINA DE RACIOCÍNIO LÓGICO  
 
 

Questão 33 – Gabarito mantido 

A questão é sobre média, conteúdo cobrado por este edital, e não apresenta nenhum erro. O correto seria calcular 
a nova média do grupo como sendo: 
 

 
 
Portanto, o gabarito preliminar está correto e deverá ser mantido. Observação: A questão pode ser resolvida 
apenas com os conhecimentos sobre média aritmética, não sendo necessário a aplicação da fórmula de média 
aritmética ponderada, não havendo nenhum problema, então, na sua formulação.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido 

A situação apresentada pelo enunciado resulta em um diagrama de Venn dado unicamente por: 
 

https://support.office.com/pt-br/article/Fun��es-do-Excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/pt-br/article/Fun��es-do-Excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
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Portanto, 50 pessoas leram “O Alquimista”, mas não leram os outros dois livros.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido 

O conteúdo de análise combinatória engloba o cálculo fatorial, portanto está de acordo com o proposto. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

A questão trata de uma situação que pode ser representada por um sistema de equações do primeiro grau. 
Resolvendo este sistema, obtemos que o valor de uma dúzia de ovos é igual a R$ 6,50 e um quilo de arroz custa 
R$ 4,50. Portanto, o gabarito está correto e deve ser mantido. 
 
DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS GERAIS  

 
Questão 41 – Gabarito mantido 

Apenas a assertiva “I” está correta, conforme argumentação apresentada. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido 

A questão trata do acondicionamento de resíduos sólidos para a coleta seletiva. Para esse procedimento há 
orientação, por resolução CONAMA, que estabelece as cores dos recipientes e coletores para descarte de cada 
tipo de resíduo. De acordo com essa legislação “os resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde” devem ser 
descartados em recipientes de cor branca (leitosa). Ainda que no âmbito interno de determinados 
estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), possam ser produzidos resíduos que necessitem de 
acondicionamentos diferenciados, com uso de cores diversas, o acondicionamento, com o objetivo apresentado no 
enunciado da questão, de resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde deve ser branco (e não vermelho). 
Portanto, a assertiva está incorreta. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido 

A assertiva II está correta. De acordo com a Legislação que regulamentou o tema, a renovação das licenças de 
operação de empreendimentos passou a ser realizada de forma automática. Com a implantação desse sistema, a 
renovação passou a ser imediata, conforme a afirmação do “acordo de resultados” da área responsável pela 
implantação do sistema no RS, bem como notícias da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) em sua 
página. Em análise à Legislação é claro que houve a implantação de um sistema que permite a renovação 
automática das licenças de operação para empreendimentos. A Portaria da Fepam que trata do assunto , em seu 
Art 1º resolve: ”Instituir o procedimento de renovação automática de Licenças Ambientais e Certificados, no âmbito 
de competências da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM [...]” Por certo, a 
mesma Legislação estabelece limites, apontando os casos em que tal renovação não se dará de forma 
automática, ou seja, são exceções à regra geral. A existência de requisitos (ou exceções) para a renovação 
automática da licença não nega que houve a implantação do sistema automático, como refere a assertiva, o que 
está explicitado na Portaria 46 de 07/05/2015. A assertiva não afirma que a renovação se dará de forma 
automática em qualquer situação ou independentemente da existência de irregularidades. 
 
Questão 44 – Gabarito mantido 

O que é preconizado nas bibliografias e demais fontes indicadas no edital do concurso, locais onde fica evidente 
que a superlotação nas prisões é agravada pelas más condições sanitárias e o ambiente de violência e não que 
estas sejam motivo da superlotação. 
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Questão 45 – Gabarito mantido 

A alternativa “A” está incorreta uma vez que foi o setor agropecuário que aumentou em 2% a participação no PIB 
brasileiro.  A alternativa “B” também é falsa, pois não se trata somente de gado vivo.  A alternativa “C” é a correta.  
A alternativa “D” é falaciosa, já que restringe a situação ao norte gaúcho. Finalmente, a alternativa “E” está 
incorreta, pois afirma que ocorreu um incremento em 2% nas exportações brasileiras em função do envio de 270 
cabeças de gado vivo, o que não condiz com o texto. 
 
Questão 46 – Gabarito mantido 

O que é preconizado nas bibliografias e demais fontes indicadas no edital do concurso, locais onde fica evidente 
que o ofício artístico praticado no Presídio Central contribui com a socialização dos detentos durante o processo 
de cumprimento da pena, aprendendo a se profissionalizar. 
 
Questão 47 – Gabarito anulado 

Embora a questão abrangesse o conteúdo programático: fatos relevantes da atualidade no Brasil e suas 
vinculações histórias, esse conteúdo não abrange o solicitado sobre o Bloco Econômico do NAFTA. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido 

A afirmação “I” é falsa, uma vez que sua explanação é contraditória; A afirmação “II” é falsa, pois o artigo transcrito 
não permite fazer tal afirmação. A afirmação “III” é verdadeira de acordo com o descrito pelo texto. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido 

A questão trata de temas relacionados a características socioeconômicas do Estado do Rio Grande do Sul. As 
assertivas tratam do clima, hidrografia e logística de transportes. As assertivas I e II estão corretas e a assertiva III 
está incorreta, todas de acordo com as informações presentes no Atlas Socioeconômico do Estado do Rio Grande 
do Sul, bem como outras publicações oficiais do RS. Em especial: I – informações sobre “grandes padrões de 
paisagem – biomas”. II – informações sobre “meio ambiente – recursos hídricos”. III – informações sobre 
“infraestrutura – redes modais”. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido 

O que é preconizado nas bibliografias e demais fontes indicadas no edital do concurso, locais onde fica evidente 
que na antiga “Casa de Correção” de Porto Alegre usava-se a mão de obra dos próprios apenados em reformas e 
ampliações no prédio, sendo que a escolha de qualquer outra alternativa demonstra erro de interpretação e 
desconhecimento de circunstâncias e processos na análise histórica. 

 
 

DISCIPLINA DE LEGISLAÇÃO APLICADA  
 
Questão 51 – Gabarito mantido 

O art. 107 do Código Penal que contempla as causas de extinção da punibilidade não elenca o casamento com a 
vítima nos crimes sexuais. 
 
Questão 52 – Gabarito mantido 

A legislação de que trata a matéria, prevê suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e 
oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens, de acordo com o art. 6º, parágrafo 1º, c. 
 
Questão 53 – Gabarito mantido 

O art. 6º da legislação em comento não prevê as doenças sexualmente transmissíveis, por isso, a alternativa B 
está incorreta. 
 
Questão 54 – Gabarito mantido 

O art. 28 da Lei de Tóxicos não prevê a proibição de frequentar determinados lugares como pena, ao contrário das 
demais afirmações que estão expressamente dispostas no referido artigo. 
 
Questão 55 – Gabarito mantido 

O art. 1º da Lei dos crimes hediondos trata do homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo 
de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, 
VI e VII), restando incorreta a alternativa C. Os demais crimes estão elencados na legislação em comento. 
 
Questão 56 – Gabarito mantido 

O art. 2º, parágrafo único da legislação em tela é a base legal da questão. 
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Questão 58 – Gabarito mantido 

O art. 50, parágrafo 12º do Estatuto da Criança e do Adolescente é o embasamento legal da questão. 
 
Questão 59 – Gabarito mantido 

O art. 157, parágrafo 2º do Código Penal não contempla a alternativa B, razão pela qual é a incorreta. A alternativa 
B contempla o furto qualificado (art. 155, parágrafo 4º, I, CP). 
 
Questão 60 – Gabarito mantido 

Os arts. 6º, 16, 20 e 19, parágrafo 3º, respectivamente, demonstram que as alternativas de A a D estão em 
dissonância ao texto legal referido no enunciado. O art. 10 corrobora a alternativa E como a correta, que está 
consoante à legislação.  
 
Questão 61 – Gabarito mantido 

O art. 181, parágrafo 1º, da Lei nº 7210/84 elenca as hipóteses de A a D, excetuando-se a alternativa E, que não 
está prevista. 
 
Questão 63 – Gabarito mantido 

O art. 186 da legislação em comento é o enquadramento legal da questão. 
 
Questão 64 – Gabarito mantido 

O art. 9º, VII da Lei nº 8429/92 é o fundamento legal da questão. 
 
Questão 65 – Gabarito mantido 

O art. 15 do Código Penal é a base legal da questão. 
 
Questão 66 – Gabarito mantido 

O art. 28, parágrafo 1º, é a base legal do enunciado. 
 
Questão 67 – Gabarito mantido 

O art. 181 do Código Penal justifica a isenção de pena pelo Cônjuge que subtrai de outro, importância em dinheiro, 
relativamente ao título “dos crimes contra o patrimônio”.  
 
Questão 68 – Gabarito mantido 

O art. 69 do Código Penal é o enquadramento legal da questão.  
 
Questão 69 – Gabarito mantido 

Os arts. 34, parágrafo 3º, 36, parágrafos 1º e 2º dizem com as assertivas I, II e IV demonstrando que estão em 
desacordo ao texto legal. A assertiva III está amparada no art. 35, parágrafo 2º, todos do Código Penal. 
 
Questão 70 – Gabarito mantido 

A alternativa C está amparada expressamente no art. 61, e e h, do Código Penal. A questão exigia do candidato 
conhecimento acerca das circunstâncias agravantes previstas no Código Penal demonstrando domínio 
relativamente ao cálculo da pena, restando claro o enunciado no que tange à dosimetria da pena, constante na 
Parte Geral do Código Penal. 
 
Questão 71 – Gabarito mantido 

O art. 319-A do Código Penal é o enquadramento típico da questão. 
 
Questão 73 – Gabarito mantido 

O art. 34 da referida legislação é o embasamento legal da questão. 
 
Questão 74 – Gabarito mantido 

O art. 29, I é o fundamento legal da questão. 
 
Questão 75 – Gabarito mantido 

O art. 109 da legislação em comento é a base legal da questão. 
 
Questão 76 – Gabarito mantido 

O art. 44 da Lei de Tóxicos não traz a conduta em tela como insuscetível de progressão de regime, tanto que os 
crimes hediondos e equiparados são suscetíveis de progressão de regime (Lei 11464/07, em seu art. 2º, parágrafo 
2º), incluindo entendimentos jurisprudenciais.   
 
Questão 78 – Gabarito mantido 



Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria da Segurança Pública – SSP-RS 

  Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE/RS 
Concurso Público Edital de Abertura nº 02/2017 

Aviso nº 13 - Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

 
6 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

O art. 25 do Código de Processo Penal é o fundamento legal da questão. 
 
Questão 79 – Gabarito mantido 

O art. 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal confirma a alternativa A como a correta. 
 
Questão 80 – Gabarito mantido 

O art. 144, parágrafo 4º torna incorreta a questão. As demais estão amparadas pelo art. 144, parágrafos 5º, 6º, 1º, 
III e parágrafo 3º, respectivamente, justificam as demais alternativas como corretas. 

 
 
 

Porto Alegre-RS, 09 de maio de 2017. 

 
 
 

Marli Ane Stock 
Superintendente dos Serviços Penitenciários 

do Estado do Rio Grande do Sul 


