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C De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10

Os dados do Censo Escolar 2007 confirmaram a1

redução em mais de 2 milhões no número de alunos
matriculados nas escolas de ensino fundamental do sistema
público brasileiro. A queda, mais do que significar uma4

diminuição no atendimento, confirma que, por muito tempo,
estados e municípios incharam o número de alunos
declarados ao governo federal. Contudo, já há secretarias7

questionando os números. Segundo alguns órgãos
municipais, não houve a queda anunciada e será necessária
a revisão dos dados. Se, ainda assim, a queda se confirmar,10

o Ministério da Educação (MEC) afirma que os 400 milhões
usados para merenda, livro didático, transporte escolar e
outros programas poderão, agora, ser mais bem utilizados.13

Esse foi o primeiro ano em que o MEC colocou em
prática o Educação-Censo, sistema online de preenchimento
de dados. Antes, a escola passava à Secretaria de Educação16

uma planilha com o número de alunos existentes, aprovados,
reprovados e algumas informações, como, por exemplo, raça.
Era a Secretaria, então, que preenchia os arquivos de19

computador e enviava ao MEC. O sistema atual prevê que
cada escola preencha, pela Internet, uma planilha em que
constam nome, série, data de nascimento, nome dos pais,22

endereço e número de documento do aluno matriculado. A
necessidade de tantos dados tornou difícil a criação de alunos
fantasmas e também eliminou a duplicidade. A alteração na25

forma fez com que alguns municípios tivessem quedas
impressionantes no número de alunos. 

No total, o número de alunos no ensino fundamental28

caiu pouco mais de 3 milhões entre 2006 e 2007,
considerando-se também a rede privada. No geral, dois
níveis tiveram as maiores quedas: educação de jovens e31

adultos e pré-escola. Nesse caso, a causa é a migração das
crianças para o fundamental de nove anos, que agora aceita
matrículas de alunos aos 6 anos.34

O Estado de S. Paulo, 10/1/2008, p. A16 (com adaptações).

Com referência a aspectos gramaticais do texto, julgue os itens
seguintes.

1 Na linha 1, a correção gramatical do texto seria mantida se
a forma verbal “confirmaram” fosse substituída por
confirmou, concordando com a expressão “Censo Escolar
2007”.

2 As palavras “público”, “números” e “didático” são
acentuadas por terminarem em vogal, seguida ou não de s.

3 Na expressão “a escola passava à Secretaria de Educação
uma planilha” (R.16-17), o emprego do sinal indicativo de
crase justifica-se pela contração da preposição e do artigo
feminino singular, que antecede o substantivo “Secretaria”.

4 Na seqüência “existentes, aprovados, reprovados” (R.17-18),
a vírgula foi empregada para separar, em uma enumeração,
elementos que exercem a mesma função sintática.

Julgue os itens a seguir, relativos às idéias do texto.

5 De acordo com o texto, muitos alunos desistiram de estudar

nas escolas públicas brasileiras, no ano de 2007.

6 Infere-se do texto que as secretarias estaduais e municipais,

caso sejam confirmados os dados do Censo Escolar de 2007,

se comprometeram a utilizar melhor os 400 milhões de reais

que recebem do Ministério da Educação.

7 Depreende-se do texto que, nos anos anteriores a 2007, o

Educação-Censo não detectava alteração no número de

alunos matriculados porque as escolas apresentavam ao

MEC uma planilha de alunos aprovados e reprovados. 

8 Infere-se do texto que o MEC recebia dados de “alunos

fantasmas”.

9 De acordo com o último parágrafo do texto, houve

diminuição de pouco mais de 3 milhões de alunos nas

escolas da rede privada, em dois anos.

10 Subentende-se do último parágrafo do texto que a queda no

número de alunos da pré-escola ocorreu devido à mudança

no tempo de duração do ensino fundamental.

Eu tinha onze anos, Joel, treze, o que, além do1

tamanho, lhe bastava para se atribuir definitivamente

autoridade sobre mim. Na realidade, Joel era meu

comandante. Já exercia o comando na cidadezinha onde4

crescêramos amigos inseparáveis; diante do espetáculo da

“cidade grande”, minha timidez xucra apoiava-se na sua

capacidade de resolver, dirimir e providenciar, atributos que7

sempre me faleceram. Quando meu pai se decidira a internar-

me naquele colégio distante, o pai de Joel considerou que

devia fazer o mesmo com seu filho. O prazer que isso10

me causou não vinha somente de que eu teria ao meu lado

o amigo mais agradável e com quem me entendia melhor; era

ainda como se eu vagamente considerasse Joel um protetor,13

um guia cômodo (...).

Carlos Drummond de Andrade. O sorvete. In: Antologia de

contos brasileiros, 8.ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, p. 103.

Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, julgue os

itens de 11 a 15.

11 De acordo com o texto, Joel possuía atributos de

comandante, que faltavam ao seu amigo.
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12 Subentende-se do texto que a decisão do pai de Joel de
interná-lo em um colégio distante foi tomada de forma
inesperada, apesar de ser recebida com prazer por Joel.

13 Na linha 6, o pronome “minha” concorda em gênero e
número com a palavra “timidez”.

14 A correção gramatical do texto seria mantida se o trecho
“apoiava-se na sua capacidade” (R.6-7) fosse substituído
pelo seguinte: apoiava-se em sua capacidade. 

15 A expressão “o amigo mais agradável” (R.12) complementa
a forma verbal “teria” (R.11).

A respeito das normas de correspondência oficial, julgue os itens
que se seguem.

16 A redação de correspondência oficial caracteriza-se, entre
outros aspectos, pela exigência do uso das regras do padrão
culto da língua portuguesa, de padronização, clareza e
concisão. 

17 Os pronomes de tratamento exigem o uso dos verbos na
terceira pessoa do singular e os pronomes possessivos na
segunda pessoa do singular ou do plural.

18 Ofício e requerimento são correspondências oficiais que se
assemelham na estrutura e na finalidade e são encaminhadas,
nas repartições públicas, a subalternos.

19 Considera-se apropriado, nas correspondências oficiais, o
emprego de preciosismos, neologismos e regionalismos,
quando o redator tenciona distinguir o nível de formalidade
do documento e do receptor.

20 O fecho de um requerimento compõe-se de expressões
canônicas — que podem ser grafadas por extenso ou
abreviadas — local, data e assinatura.

Com relação à figura acima, que mostra uma janela do Windows
Explorer, executada em um computador cujo sistema operacional
é o Windows XP, julgue os itens de 21 a 25.

21 O item  é uma subpasta da pasta

.

22 A opção  permite configurar diversas

características do computador, como aparência e sons.

23 A pasta permite recuperar todos os arquivos
excluídos de qualquer disco.

24 Ao se arrastar a pasta  para a pasta

, a primeira se tornará uma subpasta da

segunda.

25 O item permite realizar a leitura

de CDs e DVDs.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do

navegador Internet Explorer 6 (IE6), com a página da Secretaria

de Administração do Acre, julgue os itens que se seguem.

26 Considerando que uma nova página é apresentada ao se

clicar o texto , é

correto afirmar que o referido texto é um link.

27 Ao se clicar a ferramenta , a página será atualizada.

28 Uma desvantagem do IE6 é a impossibilidade de copiar o

texto para o Word 2003.

29 Ao se clicar a ferramenta , o arquivo com o texto

será encaminhado por e-mail. 

30 Utilizando-se o menu , é possível alterar o conteúdo

da página e republicá-la.
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Considerando a figura acima, que mostra uma planilha contendo as
quantidades de alunos de quatro turmas de uma escola, julgue os itens
subseqüentes, acerca do Excel 2003.

31 Sabendo que a quantidade de alunos de inglês da escola em
questão é metade da quantidade de alunos da turma A, a fórmula
utilizada para calcular o total de alunos de inglês é =B2/50%.

32 A média de alunos por turma pode ser calculada usando-se a
fórmula =(B2+B3+B4+B5)/4. 

33 A ferramenta   permite colocar bordas na planilha.

34 Para formatar os títulos das colunas com negrito é suficiente

selecioná-los e clicar a ferramenta .

35 O menu  possibilita visualizar quebra de página.

A produção da primeira safra de feijão pode ser a primeira
afetada pelo fenômeno climático La Niña. As chuvas irregulares estão
ocorrendo justamente em áreas onde o grão é semeado. Segundo
meteorologistas, a partir de agora, a fase torna-se crítica para as
principais lavouras brasileiras, pois boa parte da safra encontra-se na
chamada floração. Cerca de 18,1% das áreas de milho estão em
floração. No caso da soja, o índice é de 60%. Já existem indícios de
problemas nas lavouras de feijão localizadas em partes de Goiás e de
Minas Gerais. Nesses estados, há regiões com umidade de 100%,
enquanto outras estão com, no máximo, 60%.

Gazeta Mercantil, 15/1/2008, p. C8 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando aspectos
significativos do atual cenário brasileiro e mundial, julgue os itens de
36 a 45.

36 O aquecimento global é fenômeno de crescente

intensidade e fonte de preocupação para todos os que

temem seus efeitos sobre a vida no planeta.

37 O aumento da temperatura no planeta amplia o risco de

degelo nos pólos, o que causaria, entre outras

conseqüências, a elevação do nível dos mares.

38 Mudanças climáticas podem ocasionar estragos na vida

animal, mas não conseguem influir nas atividades

agrícolas.

39 Pelas leis do mercado, se houver quebra na safra de

feijão, a tendência é que o produto fique caro para o

consumidor.

40 Em Goiás e em Minas Gerais, a falta de chuvas ocorre

em todas as regiões de maneira uniforme e com a mesma

intensidade, ocasionando problemas para as lavouras de

feijão.

41 Na atualidade, a soja é um dos mais importantes

produtos de exportação do Brasil.

42 A agricultura brasileira é pouco lucrativa justamente

porque não conseguiu adotar técnicas, tecnologias e

equipamentos modernos.

43 Segundo o texto, o risco atual de quebra da safra de

milho é maior do que a da soja porque é maior a área de

milho em floração.

44 Há relação entre fenômenos climáticos e irregularidade

das chuvas.

45 Deduz-se do texto que o excesso de chuva está

colocando em risco a safra agrícola brasileira.

Texto para os itens de 46 a 49

Uma proposição é uma afirmação que pode ser

julgada como verdadeira — V —, ou falsa — F —, mas não

como ambas. Uma proposição é denominada simples quando

não contém nenhuma outra proposição como parte de si

mesma, e é denominada composta quando for formada pela

combinação de duas ou mais proposições simples.

De acordo com as informações contidas no texto, julgue os

itens a seguir.

46 A frase “Você sabe que horas são?” é uma proposição.

47 A frase “Se o mercúrio é mais leve que a água, então o

planeta Terra é azul”, não é considerada uma proposição

composta.
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Uma proposição simples é representada, freqüentemente, por

letras maiúsculas do alfabeto. Se A e B são proposições simples,

então a expressão AwB representa uma proposição composta, lida

como “A ou B”, e que tem valor lógico F quando A e B são

ambos F e, nos demais casos, é V. A expressão ¬A representa

uma proposição composta, lida como “não A”, e tem valor lógico

V quando A é F, e tem valor lógico F quando A é V. Com base

nessas informações e no texto, julgue os itens seguintes.

48 Considere que a proposição composta “Alice não mora aqui

ou o pecado mora ao lado” e a proposição simples “Alice

mora aqui” sejam ambas verdadeiras. Nesse caso, a

proposição simples “O pecado mora ao lado” é verdadeira.

49 Uma proposição da forma (¬A)w(Bw¬C) tem, no máximo,

6 possíveis valores lógicos V ou F.

Com relação às operações com conjuntos, julgue o item abaixo.

50 Considere que os candidatos ao cargo de programador

tenham as seguintes especialidades: 27 são especialistas no

sistema operacional Linux, 32 são especialistas no sistema

operacional Windows e 11 desses candidatos são

especialistas nos dois sistemas. Nessa situação, é correto

inferir que o número total de candidatos ao cargo de

programador é inferior a 50.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito do direito constitucional, julgue os itens de 51 a 75.

51 Um brasileiro nato que possua envolvimento comprovado

em crime de tráfico ilícito de entorpecentes pode ser

extraditado, desde que cumpridas as formalidades

estabelecidas na lei.

52 O uso de algemas, apesar de não estar expressamente

previsto na Constituição ou em lei, tem como balizamento

jurídico os princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade.

53 A liberdade de expressão é um direito fundamental do

cidadão, envolvendo o pensamento, a exposição de fatos

atuais ou históricos e a crítica.

54 A Convenção de Varsóvia (tratado internacional ratificado

pelo Brasil) prevê que é cabível indenização tarifada por

danos materiais em casos de extravio de bagagem. Nesse

caso, como não existe previsão expressa, não se pode

pleitear também a indenização por danos morais.

55 O sigilo bancário, espécie de direito de privacidade

protegido pela Constituição Federal, é absoluto em qualquer

caso.

56 A prisão de um traficante em sua residência, durante o

período noturno, não constitui ato ilícito, já que o tráfico de

drogas é crime de natureza permanente.

57 Um agente de polícia pode adentrar em quarto de hotel

ocupado para realizar a busca e apreensão de objeto

constitutivo de crime, mesmo sem mandado judicial, durante

o dia, já que quarto de hotel não pode ser considerado como

casa.

58 O direito de edificar é relativo, uma vez que está

condicionado à função social da propriedade.

59 Se um clube recreativo contratar uma banda de músicos

amadores para tocar em um evento, nessa situação, será

devido o pagamento de direitos autorais.

60 A garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência

do depósito recursal como pressuposto de admissibilidade de

recurso administrativo.

61 A Constituição Federal estabelece que a competência para

julgar os crimes dolosos contra a vida é do tribunal do júri.

Sendo assim, compete ao referido tribunal o julgamento de

crimes de latrocínio.
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62 O relatório do delegado é a peça final do inquérito policial

e o Ministério Público somente pode oferecer a denúncia

após o relatório, ou seja, após a conclusão da investigação,

para que fique assegurado o devido processo legal.

63 O Supremo Tribunal Federal (STF) expressou entendimento

no sentido de considerar inadmissível o interrogatório do

acusado por videoconferência por violar, entre outros, o

princípio da ampla defesa.

64 Um acusado somente poderá ser declarado culpado após o

trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

65 Salvo renúncia, é absoluta a imunidade de Estado estrangeiro

à jurisdição executória.

66 A Constituição Federal estabelece o Ministério Público

como um dos poderes da União.

67 A mera instauração de inquérito, quando evidente a

atipicidade da conduta, constitui meio hábil a impor violação

ao princípio da dignidade da pessoa humana.

68 O princípio da livre iniciativa pode ser invocado para afastar

regras de regulamentação do mercado e de defesa do

consumidor.

69 O direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da

pessoa humana.

70 O repúdio ao terrorismo e ao racismo constitui um princípio

referente às relações internacionais do Brasil.

71 Uma constituição estadual pode criar órgão de controle

administrativo do Poder Judiciário, do qual participem

representantes de outros poderes ou entidades.

72 Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do

Brasil é a redução das desigualdades sociais e regionais.

73 O Poder Executivo não pode realizar nenhum ato de

competência do Poder Legislativo.

74 O Ministério Público pode deflagrar o processo legislativo

de lei concernente à política remuneratória e aos planos de

carreira de seus membros e servidores.

75 A Constituição estabelece que todo o poder emana do povo,

que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma

direta. Os representantes do povo no Congresso Nacional

são os senadores.

Julgue os itens a seguir, relativamente ao disposto no Código

Penal.

76 Considere que um funcionário público tenha sido

denunciado por ter cometido crime de peculato culposo.

Nessa situação, se o funcionário reparar o dano antes da

sentença criminal definitiva, sua punibilidade será extinta.

77 Diferem os crimes de concussão e de corrupção passiva

porque naquele o sujeito ativo do delito exige, enquanto

neste o sujeito ativo solicita ou recebe, para si ou para

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

78 Pratica o crime de condescendência criminosa o diretor de

penitenciária ou agente público que deixa de cumprir seu

dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de

rádio ou similar, que permita a comunicação com outros

presos ou com o ambiente externo.

À luz da Lei dos Crimes de Tortura — Lei n.º 9.455/1997 —,

julgue os itens que se seguem.

79 O condenado em face da prática de crime de tortura perderá

o cargo, função ou emprego público e ficará interditado para

seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

80 Sendo a vítima brasileira, não se aplica a Lei dos Crimes de

Tortura quando o crime não tenha sido cometido em

território nacional.

Em relação aos crimes de abuso de autoridade e a respeito da

legislação correlata, julgue os itens a seguir.

81 Pratica crime de abuso de autoridade o agente que,

intencionalmente, prolonga a execução de prisão temporária.

82 Para averiguar se há a prática de crime de abuso de

autoridade, é necessário que o sujeito ativo se enquadre no

conceito de autoridade, assim não se considerando quem

exerce função pública, de natureza civil, transitoriamente e

sem remuneração.



UnB/CESPE – SGA/AC / Nome do Candidato:   

Cargo 23: Agente Penitenciário – 6 –

Julgue os itens subseqüentes, acerca do sistema nacional de

políticas públicas sobre drogas.

83 A simples advertência sobre os efeitos das drogas é uma das

penas possíveis previstas em relação àquele que trouxer

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou

em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

84 O único critério previsto na legislação para que o juiz possa

determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal é a

quantidade da substância apreendida.

85 Os crimes previstos na lei que instituiu o sistema nacional de

políticas públicas sobre drogas são imprescritíveis.

86 O crime de tráfico ilícito de entorpecentes caracteriza-se

apenas se ficar inequívoco o intuito de lucro do agente.

A respeito da execução penal, julgue os próximos itens com base

na lei de execução penal e suas alterações e nas regras mínimas

para o tratamento do preso no Brasil.

87 As algemas poderão ser utilizadas como medida de

precaução contra fuga, durante o deslocamento do preso,

devendo ser retiradas quando do comparecimento em

audiência perante autoridade judiciária ou administrativa.

88 O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia

tabela, não podendo ser inferior a três quartos do salário

mínimo nem se destinar ao ressarcimento ao Estado das

despesas realizadas com a sua manutenção.

89 Se todos os presos de determinada ala do presídio praticarem

em conjunto falta grave, poderá haver sanção coletiva. 

90 No regime especial assegurado ao preso provisório, deve ser

observada a possibilidade de sua opção por alimentar-se às

suas expensas.

À luz das regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil,

julgue os itens seguintes.

91 Excepcionalmente, uma pessoa pode ser admitida em

estabelecimento prisional sem a respectiva ordem legal de

prisão, que, nesse caso, deverá ser encaminhada ao diretor

do presídio em, no máximo, 48 horas.

92 Os dados relativos a identificação, motivo da prisão, nome

da autoridade que a determinou e antecedentes penais

somente serão comunicados ao Programa de Informatização

do Sistema Penitenciário Nacional (INFOPEN) após o

trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

93 Quando da utilização de dormitórios coletivos, admitida

apenas em situações especiais, deverão os dormitórios ser

ocupados por presos cuidadosamente selecionados e

reconhecidos como aptos a serem alojados nessas condições.

94 Aos menores de até 6 anos de idade, filhos de preso, será

garantido o atendimento em creches e em pré-escolas.

95 O preso que não se ocupar de tarefa ao ar livre deverá dispor

de, pelo menos, uma hora ao dia para a realização de

exercícios físicos adequados ao banho de sol.

Julgue os itens subseqüentes, acerca da Lei de Execução Penal

(LEP) e suas alterações.

96 O poder disciplinar, na execução da pena privativa de

liberdade, somente poderá ser exercido pela autoridade

judiciária, desde que haja manifestação do Ministério

Público.

97 As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e

graves, todas elas previstas na LEP, sendo vedada à

legislação local a especificação ou criação de sanções.

98 Comete falta grave o condenado a pena privativa de

liberdade que não cumpre o dever de obediência ao servidor

e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

99 A advertência verbal não constitui espécie de sanção

disciplinar, mas mero procedimento interno de manutenção

da disciplina.

100 É vedado o isolamento do preso provisório ou condenado, na

própria cela, como forma de sanção disciplinar.

101 Os condenados podem ser agraciados com recompensas,

entre elas a concessão de regalias, tendo em vista o bom

comportamento, a colaboração com a disciplina e a

dedicação ao trabalho.
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Acerca do regime disciplinar diferenciado, e com base na LEP,

julgue os itens a seguir.

102 A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta

grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina

internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem

prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

103 O preso em regime disciplinar diferenciado terá direito a

visitas semanais de duas pessoas, incluídas nesse número as

visitas de crianças, com duração máxima de três horas.

104 Sujeitar-se-á ao regime disciplinar diferenciado o preso

provisório sob o qual recaiam fundadas suspeitas de

envolvimento ou participação, a qualquer título, em

organizações criminosas, quadrilha ou bando.

105 Referido regime disciplinar terá a duração máxima de

360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta

grave da mesma espécie, até o limite de um sexto da pena

aplicada.

Com base na LEP, julgue os itens seguintes relativos ao juízo da

execução.

106 Não havendo vara de execuções penais específica na

comarca, a execução penal competirá ao juiz que prolatou a

sentença penal condenatória.

107 Compete ao juiz da execução decidir sobre suspensão

condicional da pena.

108 O juiz da execução deverá emitir anualmente atestado de

pena a cumprir de cada condenado.

Com base na LEP, julgue os itens que se seguem.

109 As penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de

uma unidade federativa não podem ser executadas em outra.

110 A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão,

em regime fechado ou semi-aberto.

111 A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao

cumprimento da pena em regime aberto.

112 O condenado a quem sobrevier doença mental será

imediatamente posto em liberdade.

113 O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por

acidente, continuará a beneficiar-se com a remição.

A respeito do procedimento disciplinar previsto na LEP, julgue

os itens subseqüentes.

114 A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento

preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias,

independentemente de prévia decisão judicial.

115 A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no

interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá

de despacho do juiz competente.

116 Como o procedimento para a apuração de falta disciplinar

não é um feito judicial, não há necessidade de se assegurar

ao faltoso o direito de defesa.

Cada um dos itens subseqüentes contém uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas regras

mínimas para o tratamento do preso no Brasil.

117 Otávio, condenado definitivamente pela prática de roubo

qualificado pelo emprego de arma de fogo, no curso do

regime fechado, ficou gravemente doente, não estando o

estabelecimento prisional suficientemente aparelhado para

prover a assistência médica necessária a ele. Nessa situação,

Otávio poderá ser transferido para unidade hospitalar

apropriada.

118 Henrique, condenado definitivamente pela prática de

latrocínio, praticou, no curso do regime fechado, fato

definido como crime, isto é, matou seu companheiro de cela

no interior do presídio. Nessa situação, independentemente

da sanção penal, Henrique poderá ser sujeitado, pelo diretor

do estabelecimento prisional, à sanção disciplinar de

clausula em cela escura, até o limite de seis horas por dia.

119 Roberta foi presa provisoriamente pela prática de tráfico de

entorpecentes. Designado o interrogatório judicial, será ela

escoltada ao fórum da comarca, onde será ouvida pelo juiz

competente. Nessa situação, sua escolta poderá ser integrada

apenas por homens.

120 Augusto foi preso provisoriamente pela prática de crime de

furto. Nessa situação, deverá ser assegurada a Augusto a

opção por alimentar-se às suas expensas.


