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PROVA CURSO DE FORMAÇÃO ASP 

Obs.: A prova possui 40 (quarenta) questões, para escolha de 1(uma) única resposta correta;  Será anulada a questão 

que tiver rasura e não será permitida qualquer tipo de consulta (prova é individual). Para aprovação o aluno deverá 

alcançar no mínimo 50% de acerto. 

 

ALUNO(A):  _______________________________________________________  DATA:    _____/_______/______ 

 

HISTÓRIA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL 

 

1- A história da execução penal no Estado de teve seu inicio com a criação de uma autarquia 

no governo Mauro Borges pela Lei nº 4.191, 22 de outubro de 1962, entretanto desde 

maio de 1961 o “Antigo CEPAIGO já funcionava. No complexo prisional existem vários 

unidades prisionais que abrigam presos provisórios, condenados e presas mulheres. 

Contudo qual dessas unidades é considerada a maior Penitenciária do Estado, com 

aproximadamente 2.000 presos condenados onde aconteceram duas grandes rebeliões 

sendo a primeira em 1996 sobre comando de “Pareja” e outra em 2017. 

 

a) Colônia Agro industrial  Semi aberto 

b) Casa de Prisão Provisória /CPP 

c) Núcleo de custódia 

d) Presídio Feminino Consuelo Nasser 

e) Central de Triagem 

 

2- A execução penal em Goiás hoje representa pela Diretoria Geral de Administração 

Penitenciaria na Lei nº 19.962, de janeiro de 2018 tem em seu Art. 4 como estrutura 

BÁSICA os seguintes integrantes. 

 

a) Diretoria-Geral Adjunta; Advocacia Setorial;Comunicação Setorial. 

b) Gerência da Secretaria - Geral e Ouvidoria;Gerência de Inteligência e 

Observatório;Gerência de Ensino; Gerência da Corregedoria;Gerência de 

Assistência Policial Militar;Gerência de Recursos Humanos; Gerência de 

Engenharia 

c) Gerência da Secretaria-Geral e Ouvidoria;Gerência de Inteligência e 

Observatório; Gerência de Ensino;Diretoria-Geral Adjunta. 

d) Diretoria-Geral Adjunta; Advocacia Setorial; Comunicação Setorial; Gerência da 

Secretaria- Geral e Ouvidoria; Gerência de Inteligência e Observatório; 

e) Nenhuma das outras opções. 
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3- O Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia hoje com 20 alqueires que restaram 

da área original que eram de 100 alqueires, que contam com varias subseções de 

gerencias, um batalhão da policia militar e com as bases dos grupos operacionais 

GOP e GTAE com unidades prisionais de todos os regimes. Qual unidade prisional 

e considerada o sexto estabelecimento penal do Complexo Prisional e destina-se ao 

cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de 

limitação de fim de semana: 

a) CIAP 

b) CAP 

c) Central de triagem 

d) Núcleo de custodia 

e) Casa do albergado 

 

GERENCIAMENTO DE CRISES NO SISTEMA PRISIONAL 

 

4- Marque a relação não correta a respeito da diferença entre conflito e briga 

a) Conflitos não são sinônimos de intolerância ou desentendimento, nem se 

confundem com briga. 

b) A briga já é uma resposta ao conflito. Um conflito pode ser definido como a 

diferença entre duas metas sustentadas por agentes de um sistema social.  

c) Podem ser organizados em três níveis: pessoais, grupais ou entre nações.  

d) Frente às brigas, podem ser assumidas três atitudes básicas:  Ignorar os conflitos 

da vida;  Responder de forma violenta aos conflitos, e;  Lidar com os conflitos 

de forma não violenta, por meio do diálogo.   

e) É justamente a não aceitação dos conflitos que provocam a briga. Busca resolver 

o conflito, negando o outro. Todavia, quando se aprende a lidar com o conflito 

de forma não violenta, ele deixa de ser encarado como o oposto da paz e passa a 

ser visto como um dos modos de existir em sociedade. 

 

5- A mudança de foco na evolução da resolução de conflitos reforça que não há uma 

receita única para resolvê-los, contudo, os autores que estudam o tema destacam 

aspectos importantes que devem ser observados no manejo de conflitos, ou seja, na 

forma de abordá-los. Marque a alternativa correta que apresenta manejo de 

colaboração: 

a) Comunicação com informações escassas, com os participantes negando a fala 

um do outro , sendo interessados em mostrar que o outro é errado. 

b) Preocupação em verificar quais são os interesses comuns estimulando as 

convergências, deixando claro as suas crenças e valores. 
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c) Atitude amistosa havendo preocupação em responder as dúvidas do outro de 

forma amigável 

d) Os resultados serem analisados mutuamente, utilizando a colaboração para 

auxiliar diante de percepções divergentes. 

e) Comunicação clara com informações abertas, com os participantes trocando 

informações um com o outro. 

 

6- Marque a questão que não possui características e princípios da mediação: 

a) Voluntariedade / Liberdade das partes  

b) Confidencialidade / Privacidade  

c) Participação de mediador do ambiente de crise  

d) Economia financeira e de tempo 

e) Fluidez de comunicação 

 

LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

 

7- De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a assertiva INCORRETA: 

a)  O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho; 

b)  É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a 

divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos 

estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente notoriedade, 

durante o cumprimento da pena; 

c) Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou 

certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, 

qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo 

pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei; 

d) O emprego de algemas será disciplinado por lei estadual; 

e)  A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado. 

 

8- De acordo com a Lei de Execução Penal, podemos afirmar que são Órgãos da 

Execução Penal, EXCETO: 

a) Defensoria Pública; 

b) Conselho da Comunidade; 

c) Polícia Federal; 

d) Ministério Público; 

e) Juízo da Execução. 
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9- De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a assertiva INCORRETA: 

a) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime 

fechado; 

b) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios; 

c) A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena restritiva de 

direitos, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana. 

d) A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da 

pena em regime semi-aberto. 

e) O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, 

aparelho sanitário e lavatório. 

 

10-  De acordo com a Lei de Execução Penal, marque a assertiva INCORRETA: 

a) A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que 

elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade 

adequada ao condenado ou preso provisório; 

b) Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 

atingidos pela sentença ou pela lei. 

c) Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão 

legal ou regulamentar. 

d) O Ministério Público fiscalizará apenas a execução da pena, não sendo o 

responsável pela fiscalização da medida de segurança. 

e) O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, 

aparelho sanitário e lavatório. 

 

ÉTICA PROFISSIONAL 

 

11- O Agente de Segurança Prisional deve ser um profissional qualificado, 

simbolicamente um referencial para o bem estar da sociedade; Reconhecer a 

importância de seu papel social, com a consciência da nobreza e da dignidade da 

sua função. 

I - Respeitar os direitos humanos, asegurança, a vida, a integridade física e 

moral. 

II – Resguardara visibilidade moral como forte argumento de sua 

responsabilidade, ter uma dimensão pedagógica no agir, inserindo a com 

primazia no rol de suas atividades;  

III - Manter atitudes coerentes e moralmente retas no ambiente profissional, 

não permitindo atitudes perversas. 
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IV - Caracterizar-se pela honestidade e probidade no exercício das atividades; 

Intervir preventivamente ou repressivamente com responsabilidade técnica em 

momentos de crise, sempre fundamentado na moralidade. 

V –Intervir pelo uso de meios de contenção física e da autoridade, na exata e 

necessária medida, devendo estas cessar ao atingir o objetivo da ação; Guardar 

sigilo sobre toda e qualquer comunicação que possa causar prejuízos ou 

embaraços à administração em geral. 

Julgue a(s) alternativa(s)  correta(s): 

a) Somente I e II são verdadeiras (     ) 

b) Somente I e III são verdadeiras (     ) 

c) Somente II e IV são verdadeiras (     ) 

d) Somente III e V são verdadeiras (     ) 

e) Todas alternativas são verdadeiras (     ) 

 

12- "Ética: Valores que definem o que: 

Posso 

Devo 

Quero 

Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo e nem tudo que 

eu devo eu quero". 

Thayane Almeida de Queiroz 

 

Pode-se afirmar que as características de ser ético é: 

 

a) Personalidade integrada, força de caráter, maturidade emocional, gerenciar 

crises, bom grau de adaptação a realidade. 

b) Personalidade integrada, força de caráter, maturidade emocional, ser 

proativo, solucionar rápido as situações. 

c) Personalidade integrada, força de caráter, equilíbrio interior, maturidade 

emocional, capacidade de lidar com conflitos, bom grau de adaptação a 

realidade. 

d) Personalidade integrada, força de caráter, maturidade emocional, capacidade 

de lidar com conflitos, adaptação ao ambiente de trabalho de acordo com o 

POP. 

e) Personalidade integrada, força de caráter, maturidade emocional, capacidade 

de lidar com conflitos, posicionar entre a emoção e a razão. 

 

13- “Os homens não são maus, mas submissos aos seus interesses... Portanto, não é da 

maldade dos homens que é preciso se queixar, mas da ignorância dos legisladores 

que sempre colocam o interesse particular em oposição ao geral. […] Até hoje, as 

mais belas máximas morais não conseguem traduzir nenhuma mudança nos 
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costumes das nações. Qual é a causa? É que os vícios de um povo estão, se ouso 

falar, escondidos no fundo de sua legislação.”Helvetius 

 

Assinale a questão correta: 

a) As regras morais não variam, depende da cultura e do período histórico. 

b) As palavras “ética” e “moralidade” são sinônimas e correspondem à mesma 

ideia. 

c) Moral é o exercício da Ética no nosso dia a dia. 

d) Não há nenhuma interação entre as leis e os costumes, pois são os homens 

que produzem as leis que os beneficiam. 

e) Ética profissional é o conjunto de normas de conduta que deverão ser postas 

em prática no exercício de qualquer profissão. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DE DROGAS DE ABUSO 

 

 

14- As drogas de abuso são classificadas em 3 (três) grandes grupos principais, são 

eles: 

a) Drogas lícitas, perturbadoras e de venda livre; 

b) Drogas perturbadoras, depressoras e estimulantes; 

c) Drogas alucinantes, viciantes e psicotrópicas; 

d) Drogas permitidas, lícitas e ilícitas; 

e) Drogas permitidas, ilícitas e depressivas. 

 

 

15- Sobre as Drogas Estimulantes, marque a alternativa CORRETA: 

a) São exemplos de Drogas Estimulantes: cocaína, morfina e nicotina; 

b) Drogas estimulantes diminuem o estado de vigília; 

c) Drogas estimulantes causam um estado excitatório elevado, estimulam a 

atividade do SNC e atividade motora; 

d) O êxtase não é considerado uma droga estimulante; 

e) Drogas estimulantes tem como característica principal a sedação do usuário. 

 

 

16- Sobre Drogas de Abuso marque a alternativa INCORRETA: 

a) Abstinência é o ato de privação da droga que acarreta alguns sintomas 

característicos de acordo com a droga abstida; 

b) A Dependência advém do consumo repetido de droga Psicoativa em 

consonância ao forte desejo de utilizar a substância; 

c) A Tolerância tem como uma de suas características a diminuição dos efeitos 

quando se é utilizada a mesma quantidade repetitivamente de uma droga; 

d) Drogas Psicotrópicas compreendem a classe de substâncias que atuam no 

Sistema Nervoso Central e no Sistema Digestivo, alterando funções de 

ambos sistemas necessariamente; 

e) O uso repetido das drogas de abuso causam a Dependência e com o passar 
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do tempo de uso desenvolve-se a Tolerância. 

 

 

ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA 

 

17- Entre as ações de busca apresentadas, assinale a alternativa correta.  

a) Vigilância, infiltração e disfarce.  

b) Reconhecimento, entrevista e logística.  

c) Entrevista, desinformação e vigilância.  

d) Observação, memorização e descrição.  

e) Leitura da fala, disfarce e entrevista.  

 

 

18- As operações de inteligência são realizadas quando:  

a) Os dados estão disponíveis para coleta em fontes abertas.  

b) É necessário apoio de pessoal técnico especializado em situações de crise.  

c) Há a necessidade de salvaguarda de dados e informações sigilosas.  

d) Quando há o comprometimento das informações da Agência de Inteligência.  

e) Quando os dados a serem obtidos estão protegidos por rígidas medidas de 

segurança.  

 

 

19- Dentro do ramo da Contra-inteligência a Segurança Ativa é o conjunto de medidas 

de caráter eminentemente ofensivo destinadas a detectar, identificar, avaliar e 

neutralizar as ações adversas de elementos ou grupos de qualquer natureza, 

dirigidas contra o Sistema Penitenciário. É considerada medida de segurança ativa:  

a) Plano de segurança orgânica.  

b) Contrapropaganda.  

c) Monitoramento ambiental.  

d) Segurança das instalações.  

e) Análise de veracidade. 

 

ATENÇÃO ÀSAÚDE DO SERVIDOR 

20- Julgue as afirmativas:  V para verdadeiro e F para falso: 

I – (  )  Qualidade de vida não é o mesmo que padrão de vida. 

II - (  )  Qualidade de vida de uma pessoa é determinada por elementos objetivos 

e não subjetivos. 

III - (  ) Walton entende que a Qualidade de Vida no Trabalho – QVT – deve ter 

como meta gerar uma organização mais humanizada. 
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IV -  (  ) Bergeron, sugere que a QVT perpassa os métodos participativos nas 

relações de trabalho, que promove a insatisfação e aumenta a produtividade 

a) F, V, F, F 

b) V, F , F, V 

c) V, V, F, V 

d) F, V , F, F 

e) V, F, V, F 

 

21- Chiavenato (2005) traz para a contribuição teórica o entendimento de que a QVT 

envolve aspectos físicos, ambientais e psicológicos e provém de reivindicações dos 

trabalhadores para aumentar o bem-estar e de objetivos da organização em 

conseguir maior produtividade com qualidade. Esse enfoque biopsicossocial, 

apresentado pelos teóricos mais recentemente, diz respeito a três dimensões, 

marque a alternativa correta: 

a) Social, Ambiente de Trabalho, Saúde. 

b) Biopsicossocial, Psicológica e Ambiente de Trabalho. 

c) Biológica, Psicológica e Social.   

d) Psicológica, Social e Biopsicossocial. 

e) Familiar, Social e Profissional. 

 

22- Qual das alternativas a seguir é incorreta. 

a) Transtornos neuróticos: são dificuldades psicológicas devidas a um mal-

estar que nem sempre pode ser definida como “enfermidade”. 

b) Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação:  é uma reação do 

organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais que 

ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou 

situação de importância 

c) Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional: Sensação 

de estar acabado ou síndrome do esgotamento profissional é um tipo de 

resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no 

trabalho. 

d) Esquizofrenia dificuldades psicológicas devidas a um mal-estar que nem 

sempre pode ser definida como “enfermidade” ou deficiência orgânica. 

e) Transtorno afetivo bipolar  Nestes distúrbios a característica principal 

constitui-se pela modificação do humor e uma aceleração generalizada da 

conduta (mania) alternada com fases depressivas 

CUIDADOS COM A SAÚDE EM AMBIENTE PRISIONAL 
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23- Sobre Tuberculose é incorreto afirmar: 

 

a) A tuberculose pulmonar é tipo mais comum da doença; 

b) Tosse produtiva (com secreção), febre e perda de peso são sintomas da 

Tuberculose; 

c) A Tuberculose não tem cura e é transmitida durante todas as fases da 

doença, inclusive quando o paciente está em tratamento; 

d) O tratamento de Tuberculose é disponibilizado pelo SUS; 

e) A Tuberculose é considerada uma Doença Sexualmente Transmissível 

(DST). 

24- Sobre Hanseníase assinale a alternativa correta: 

a) A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo 

de Hansen; 

b) É transmitida exclusivamente por contato sexual; 

c) Todo caso de Hanseníase é imprescindível a internação do paciente para o 

tratamento; 

d) É uma doença extinta no Brasil; 

e) O bacilo causador da doença tem como hospedeiro intermediário os felinos 

(gatos). 

 

25- Sobre cuidados com a Saúde em Ambiente Prisional, marque a alternativa 

CORRETA; 

a) Pelo fácil acesso da população carcerária aos serviços de saúde, não é 

motivo de preocupação, por parte do Servidor Penitenciário, a sua 

contaminação por qualquer tipo de doença; 

b) O compartilhamento de toalhas, roupas e calçados pode ser um meio de 

contaminação de fungos que poderão desenvolver micoses; 

c) Para se evitar o contágio de algum patógeno que causa conjuntivite basta 

apenas utilizar óculos escuros durante o trabalho; 

d) Hepatites são causadas por infecções pelo vírus HIV; 

e) O uso de preservativo feminino (camisinha feminina), não consiste em um 

método para evitar o contágio do vírus HIV. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

26- Quanto ao Poder de Polícia, julgue as afirmativas: 

 

I- Atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato.  

II- Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 

observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 

discricionária, sem abuso ou desvio de poder.  

III- Se materializa por atos gerais e não por atos individuais.  

IV- A característica da Presunção de Legitimidade significa que pode-se 

executar o ato sem a autorização do Poder Judiciário, por conta do interesse 

público.  

 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas uma está correta. 

c) Todas estão incorretas.  

d) Apenas uma está incorreta.  

e) Apenas duas estão corretas. 

 

        

27- São deveres do funcionário segundo o artigo 294 da Lei Nº 10.460, de 22 de 

fevereiro de 1988, assinale a opção INCORRETA. 

a) Residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições inerentes 

ao seu cargo, ou em localidade vizinha, se disto não resultar inconveniência 

para o serviço público.  

b) Apresentar-se decentemente trajado ao serviço;  

c) Atender, sem preterição de qualquer outro serviço o público em geral   

d) Assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade  

e) Atender, com preterição de qualquer outro serviço as requisições para 

defesa da Fazenda.   

 

28- Qual alternativa todas as opções tratam de penas disciplinares segundo o artigo 311 

da Lei 10.460/88: 

a) Repreensão, suspensão, multa, cassação de mandato. 

b) Destituição de mandato, demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e multa. 

c) Cassação de mandato, demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e multa. 
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d) Repreensão, suspensão, multa, cessação de mandato. 

e) Cessação de mandato, suspensão, multa e demissão. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

29- Em relação a doutrina que trata sobre os Direitos Humanos é correto afirmar: 

a) são aqueles previstos no plano interno dos Estados pelas Constituições. 

b) são aqueles que ainda não estão expressamente previstos no direito interno 

ou no direito internacional. 

c) podem sofrer limitações em razão de interesse dos Estados.  

d) são menos amplos que os direitos fundamentais quanto à proteção dos 

direitos individuais.  

e) são aqueles protegidos pela ordem internacional. 

 

30- A Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que: 

I - Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 

culpado até que a sua inocência tenha sido provada de acordo com a lei. 

II - Todo ser humano em julgamento público pode ter asseguradas todas as 

garantias necessárias à sua defesa dependendo do delito praticado.  

III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

IV - Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 

audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus 

direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

V - Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido 

como pessoa perante a lei. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II, V apenas 

b) III, IV, V apenas 

c) II, IV apenas 
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d) III apenas 

e) I, II, III apenas 

 

31- Em relação aos Direitos Fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, 

que contemplam pessoas presas, tem-se que: 

I. É assegurado aos presos o _______ à integridade física e moral. 

II. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer 

com seus filhos durante o período de ________. 

 

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. 

a) direito, alimentação 

b) respeito, amamentação 

c) preço, alimentação 

d) direito, amamentação 

e) respeito, alimentação 

 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

32- Seidel (D. Seidel, 2007) Afirma que: “Atuar na perspectiva da mediação de 

conflitos pressupõe uma visão de mundo e o desejo de se construir uma sociedade 

de paz.” 

Com base neste conceito, assinale a alternativa correta. 

a) A paz, como bem reforça o senso comum, é a ausência de guerras e a 

submissão calada à ordem instituída. 

b) Mediar conflitos e fazer calar a parte mais fraca, para garantir a palavra 

daquele que está com a razão. 

c) A cultura da paz, na perspectiva da mediação, é conviver com os conflitos 

ou até provocá-los, se for o caso, para fazer que cada um assuma seus 

compromissos na efetivação da ordem social. 
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d) Dialogar significa reconhecer a outra pessoa como um ser humano, capaz de 

pensar, mas o mediador reconhece que as pessoas em conflito são incapazes 

de fazer acordos e cumpri-los dentro do prazo determinado. 

e) Mediação é necessariamente conciliação. 

 

33- Os benefícios Primários da Mediação de Conflito são, EXCETO: 

a) Celeridade; 

b) Efetividade de resultados; 

c) Preservação de Autoria; 

d) Alinhamento do interesse mútuo; 

e) Prevenção na formação de conflitos. 

 

34- Em se tratando de mediação de conflitos, é INCORRETO afirmar: 

a) A mediação apresenta amplas possibilidades de aplicação nas mais diversas 

áreas, como a familiar, comercial, trabalhista, comunitária e Segurança 

Pública. 

b) Em se tratando de técnicas gerais de resolução de conflitos temos a “retirada 

estratégica”; “abordagem de apaziguamento”; “negociação e barganha” e 

“uso escalonado da força”. 

c) São características e princípios da mediação: voluntariedade, liberdade das 

partes, confidencialidade, privacidade, participação de terceiro imparcial, 

economia financeira e de tempo, informalidade, oralidade, reaproximação 

das partes, autonomia das decisões, auto composição e não competitividade. 

d) A escuta ativa é uma técnica de abordagem em que o mediador, através da 

linguagem verbal e não verbal dos participantes, procura decodificar várias 

informações. Esta técnica possibilita uma compreensão ainda maior das 

principais causas do conflito, além de propiciar a quem está falando a 

sensação de está sendo ouvido e entendido  

e) Dentre os benefícios da mediação é possível destacar como benefícios 

primários a celeridade, a efetividade de resultados e o alinhamento do 

interesse mútuo. Já como benefício secundário destacam-se a prevenção na 

formação de conflitos e a melhoria no relacionamento inter/intragrupal. 
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

 

35- Durante o primeiro plantão de um Agente de Segurança Prisional um preso saltou 

da tela de proteção do presídio após amarrar um colega de cela e usá-lo como apoio 

para pular. Diante da situação o ASP perseguiu o preso em fuga na parte externa 

logrando êxito em alcançá-lo. Conforme os fatos narrados é possível inferir que o 

preso foragido 

 

a) Cometeu somente falta grave. 

b) Cometeu o crime de Evasão mediante violência contra pessoa. 

c) Cometeu falta grave e crime.  

d) Não cometeu falta grave pois o preso tem o direito de fugir. 

e)  Não cometeu falta grave pois o crime absorve a transgressão 

administrativa. 

 

36- No caso do crime de peculato culposo, em qual situação a pena pode ser reduzida 

pela metade? 

 

a) Mediante reparação do ano antes da sentença irrecorrível. 

b) Mediante confissão espontânea no acusado. 

c) Mediante reparação do dano em sede de apelação. 

d) Mediante reparação do dano após sentença irrecorrível. 

e) Regime inicialmente fechado podendo usufruir de progressão com três 

quintos da pena. 

 

37- “Nelson”, advogado criminalista, em entrevista com seu cliente “Mateus” no 

presídio, informa ao sentenciado que será cobrado o valor de cinquenta mil reais 

para que “Nelson” influencie o diretor da penitenciária conseguindo que o 

custodiado saia do isolamento imediatamente. Diante dos fatos narrados o 

advogado “Nelson” cometeu 

 

a) O crime de tráfico de influência. 

b) O crime de advocacia administrativa. 

c) O crime de corrupção passiva. 

d) O crime de corrupção ativa. 

e) O crime de extorsão. 
 

 

REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
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38- São diversos os benefícios de um sistema prisional que promova a cidadania e 

garanta a dignidade humana com a oferta de serviços e assistências. De acordo com 

essa afirmativa julgue as alternativas: 

 

I- Auxilia na construção de um novo projeto de vida para as pessoas 

privadas de liberdade; 

II- Previne a reincidência, contribui para a prevenção de delitos e reduz a 

taxa de criminalidade; 

III- Reduz o déficit carcerário, pela remição da pena e pela redução da 

reincidência; 

IV- Diminui o índice de violência carcerária, pois o uso da força passa a ser 

pontual; 

V- Aumenta o número de fugas e rebeliões. 

 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, II, IV e V são verdadeiras. 

c) Somente II, III e IV são verdadeiras. 

d) Somente I, II, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

39- De acordo com a Portaria do Ministério da Justiça nº 495, de 28/04/2016, bem 

como no Acordo de Cooperação nº 6, de 9 de abril de 2015, celebrado entre 

Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, as alternativas penais 

abrangem: 

 

I- penas restritivas de direitos; 

II- transação penal e suspensão condicional do processo; 

III- suspensão condicional da pena privativa de liberdade; 

IV- conciliação, mediação e técnicas de justiça restaurativa; 

V- medidas cautelares diversas da prisão; 

VI- medidas protetivas de urgência. 

 

a) Somente I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente I, II, IV e VI são verdadeiras. 

c) Somente II, III e IV são verdadeiras. 

d) Somente I, II, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

40- A missão da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária é garantir a execução 

penal com segurança e humanização, promovendo a reinserção social do 
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recuperando através de processos laborais e socioeducativos, buscando a 

participação e compromisso da sociedade. A assistência ao preso e ao internado é 

dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência 

em sociedade. De acordo com o Artigo 11 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) 

a assistência será: 

 

I- material; 

II- à saúde; 

III- jurídica; 

IV- educacional; 

V- social; 

VI- religiosa; 

VII- ao trabalho. 

 

a) Somente I, II, III, VI e VII são verdadeiras. 

b) Somente I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras. 

c) Somente II, III, IV e V são verdadeiras. 

d) Somente I, II, IV, V e VI são verdadeiras. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 


