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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:    _______/________/________

Questão 1 - Sobre a estrutura de participação dos internos na gestão nos Módulos de 
Respeito, é correto afirmar que:

I Reunião Diária: essa reunião se dá todas as segundas-feiras e tem como atribuição avaliar o 
desempenho dos indivíduos e dos grupos, tendo caráter global e subjetivo ainda que 
determinados pelos dados objetivos anotados durante a avaliação diária da semana passada.

II Assembléia de Responsáveis: se reúnem uma vez por semana e é formada apenas pelos 
internos tendo como objetivo abrir espaços para se expressarem livremente, sem as possíveis 
coações que suponha existirem na presença de um profissional carcerário; 

III Comissão de Convivência: integrado por 3 ou 4 internos, normalmente eleitos na reunião 
semanal de responsáveis e sua função consiste em mediar todo tipo de conflito que surja entre
os residentes; 

IV Comissão de acolhida: todos os internos do módulo com um membro da equipe técnica seja
um agente, um assistente social

V Avaliação Semanal pela Equipe Técnica: tem como objetivo facilitar a adaptação dos recém-
chegados ao módulo durante os primeiros dias, informando-lhes sobre as peculiaridades e os 
critérios normativos adotados;

a) I, II e III estão corretas
b) I, II, IV estão corretas
c) III, IV, e IV estão corretas
d) II, III e V estão corretas
e) Somente II e III estão corretas

Questão 2 – O anteprojeto de lei do Sistema Nacional de Alternativas Penais – SINAPE 
apresenta as modalidades de alternativas penais no âmbito da política, práticas já existentes 
no mundo jurídico ou consolidadas como experiências não punitivas, sendo elas:

a) Conciliação, restritivas de direitos e suspensão temporária do processo
b) Conciliação, suspensão temporária da pena privativa de liberdade e medidas 

protetivas de urgência
c) Conciliação, suspensão condicional do processo e medidas protetivas de urgência
d) Conciliação, medidas protetivas de urgência e suspensão temporária do processo
e) Conciliação, restritivas de liberdade e medidas protetivas de urgência
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Questão 3 – Podemos afirmar que a reintegração:

a) Tem a função de desenvolver relações sociais entre indivíduos que em algum tempo já 
o tiveram.

b) Assume o caráter de reconstrução das perdas e seu objetivo é a capacitação da pessoa 
para exercer seu direito à cidadania.

c) É um sistema de organização da vida na prisão que demonstrou ser útil e realista para 
a consecução dos objetivos terapêuticos, de formação, educativos quanto à 
convivência

d) É o momento anterior ao processo penal que resulta em acordos que impedem a 
instauração de um processo penal

e) Incentiva a participação da comunidade na vida do encarcerado.

Questão 4 -  Hanseníase é uma doença que afeta, principalmente as células cutâneas e
células dos nervos periféricos, sobre essa doença é INCORRETO afirmar:

a) É uma doença causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, também conhecido por 
bacilo de Hansen;

b) Apresenta maior prevalência onde as condições socioambientais são mais precárias;

c) O diagnóstico da hanseníase é clínico, através da identificação de lesões ou áreas da 
pele com alteração de sensibilidade, e epidemiológico com a análise da história e 
condições de vida do paciente;

d) O tratamento da Hanseníase consiste na administração de antirretrovirais em regime 
de internação hospitalar e isolamento total do paciente;

e) A principal via de transmissão é pelo contato íntimo e prolongado com os portadores 
da doença.

Questão 5 - Marque a alternativa VERDADEIRA sobre TUBERCULOSE;

a) A tuberculose se dissemina principalmente através do consumo de alimentos 
contaminados;

b) São sintomas da Tuberculose: tosse com secreção, febre, mais comum ao entardecer) 
falta de apetite, emagrecimento e manchas com perda de sensibilidade na pele;

c) Pessoas portadoras de doenças que deprimem o sistema imunológico têm maiores 
chances de desenvolver a doença e suas complicações;
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d) Bacilos copia é um importante exame para o diagnóstico em pacientes com suspeita 
de tuberculose, consiste no teste do sangue colhido em jejum;

e) Normalmente, o sistema imunológico não é capaz de conter a multiplicação do bacilo, 
sendo que em 90% dos casos se desenvolve a doença. 

Questão 6 - Todas as alternativas são corretas, EXCETO:

a) A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva ocular e do interior das pálpebras. 
Dentre os sintomas: olhos vermelhos, ardência, lacrimejamento e sensação de corpo 
estranho;

b) Para evitar a conjuntivite são necessários hábitos de higiene como: lavar as mãos 
frequentemente;

c) Acidentes com materiais biológicos, que gerem contato direto destes com mucosas, 
pele lesionada ou ferida, permitindo o acesso à corrente sanguínea, são uma forma de 
contágio do vírus HIV;

d) Mesmo apresentando resultado positivo para a infecção pelo HIV, um indivíduo pode 
não estar com CIDA (AIDS);

e) Hepatite A (HAV) é transmitida através do contato sexual com pessoa portadora do 
vírus.

Questão 7 - Marque a alternativa INCORRETA:

a) Drogas psicotrópicas atuam sobre o cérebro, alterando o seu funcionamento e de 
alguma forma o psiquismo;

b) Dependência caracteriza-se pelo uso repetido de substância psicoativa, forte desejo de
usar a substância e dificuldade de controlar a utilização;

c) Tolerância se refere ao maior efeito da droga no organismo em relação à doses cada 
vez menores;

d) Abstinência refere-se ao ato de se privar do consumo de alguma droga;

e) Drogas são classificadas em 3 (três) principais grupos: drogas depressoras, drogas 
estimulantes e drogas perturbadoras.

Questão 8 - Sobre Drogas de Abuso, marque a alternativa CORRETA:

a) Crack é um subproduto da cocaína em sua forma básica pela adição de bicarbonato de 
sódio ou hidróxido de sódio, que após consumido tem efeito por 2 (duas) a 4 (quatro) 
horas;
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b) Êxtase é uma droga sintética, cujo efeito estimulante, na maioria das vezes, são 
descritos como prazerosos – felicidade, sensualidade, euforia, bom humor, entre 
outros.

c) Skunk é uma espécie de Cannabis sativa híbrida, com objetivo de obter uma maior 
concentração de MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina);

d) LSD, exemplo de droga depressora, causa visões fantásticas, coloridas e com 
significados fantásticos nos usuários, assim como mudança na percepção de tempo;

e) A cocaína e seus derivados provocam em seus usuários um sensação de euforia, 
agitação e hiperatividade conhecido como craving.

Questão 9 - Sobre a Classificação das Drogas marque a alternativa INCORRETA:

a) As Drogas são classificadas em 3 grandes grupos: drogas depressoras, drogas 
estimulantes e drogas perturbadoras;

b) Drogas perturbadoras produzem alterações mentais como delírios, ilusões e 
alucinações;

c) Cocaína, crack e metanfetamina são exemplos de drogas que estimulam o sistema 
nervoso central, ou seja, drogas estimulantes;

d) O álcool, os solventes e drogas derivadas do ópio são alguns exemplos de drogas 
depressoras;

e) A diminuição da atividade do Sistema Nervoso Central, característica de drogas 
depressoras, tem como consequência os sintomas de sonolência, lentidão psicomotora
entre outros, são característicos em usuários que consomem LSD. 

Questão  10  -  Qual  o  principal  objetivo  do  Gerenciamento  de  Crise  em  absoluta  ordem
axiológica?

a) Preservar vidas e aplicar a lei.

b) Prender ou matar os perpetradores.

c) Evitar que os perpetradores fujam da cena de crime.

d) Salvar os reféns e prender os perpetradores.

e) Preservar vidas e matar os perpetradores

Questão 11 -  Assinale a questão que não conceitua o Gerenciamento de Crise em Ambiente
Penitenciário:
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a) É um evento imprevisível capaz de provocar prejuízos significativos a uma instituição e,
consequentemente, aos seus integrantes.

b) Crise é o evento ou situação crucial, que exige uma resposta especial da polícia, a fim 
de assegurar uma solução aceitável.

c) Pode ser conceituada como um processo de natureza não adversarial, confidencial e 
voluntário, no qual um terceiro imparcial (mediador) facilita o diálogo e a negociação 
entre duas ou mais partes e as auxilia na identificação de interesses comuns, 
complementares e divergentes com o objetivo de mantê-las autoras das soluções 
construídas baseadas no consenso, no atendimento de interesses e necessidades e na 
satisfação mútua.

d) Fenômeno complexo, de diversas origens possíveis, internas ou externas ao País, 
caracterizado por um estado de grandes tensões, com elevada probabilidade de 
agravamento – e risco de sérias consequências – não permitindo que se anteveja com 
clareza o curso de sua evolução.

e) O Gerenciamento de Crise mantém as partes “autoras das soluções construídas com 
base no consenso”. Essa sentença traduz o princípio fundamental da mediação que é a
AUTONOMIA DA VONTADE.

Questão 12 - Correlacione a 1ª coluna com a 2ª coluna e marque a alternativa correta:

a) 2-4-
3-1

b) 1-2-
4-3

c) 2-3-
4-1

d) 2-4-
1-3

e) 3-2-
4-1

Questão 13 - Conforme estudado sobre a história de Execução no Brasil foi observado 
diferenças em relação aos sistemas prisionais no que tange os presídios e Estaduais e 
Federais em todo território brasileiro, marque a alternativa que melhor relata essa 
firmação: 
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CLASSIFICAÇÃO EXEMPLOS

1 1º GRAU - ALTO
RISCO

Um assalto a banco por dois elementos 
armados mantendo três ou quatro 
pessoas como reféns. Rebelião/Motim e
um presídio.

2 2º GRAU -
ALTÍSSIMO RISCO

Terroristas armados de metralhadoras 
ou outras armas automáticas, 
mantendo oitenta reféns a bordo de 
uma aeronave.

3 3º GRAU - AMEAÇA
EXTRAORDINÁRIA

Um indivíduo de posse de um 
recipiente, afirmando que seu conteúdo
é radioativo e de alto poder destrutivo 
ou letal, por um motivo qualquer, 
ameaça  uma população.

4 4º GRAU - AMEAÇA
EXÓTICA

Assalto a banco promovido por uma ou 
duas pessoas armadas de pistola ou 
revólver, sem reféns.
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a) No Brasil não é claramente notado nenhuma diferença entre os sistemas prisionais no 
que tange os presídios Estaduais e federais sendo imperceptível tanto diferenças 
estruturais quanto superlotação.

b) Os presídios brasileiros existem pequenas diferenças em suas estruturas, pois foi 
implantado um parâmetro de estrutura e investimentos totalmente igualitários, 
contribuindo para que os dois sistemas federais e estaduais subsistam proporcionando
coerência na execução penal.

c) Não se faz necessário nenhum investimento em qualquer área do sistema prisional 
Estadual no que se refere ao Brasil.

d) O sistema prisional federal no Brasil encontra se com graves problemas de 
superlotação e estrutural.

e) No Brasil existem basicamente dois sistemas prisionais: o Federal e o Estadual, cujas 
realidades são bem distintas como a ausência de superlotação e precariedade 
estrutural, problemas pelos quais os presídios federais não sofrem. 

Questão  14  -  A  Lei  nº  19.962  de  03  de  janeiro  de  2018  que  criou  a  nomenclatura
administrativa, sendo mantidas 08 coordenações prisionais regionais e buscam reestruturar
47 (Microrregiões) é?

a) Sapejus

b) Seap

c) Agsep

d) Susepe

e) Dgap

Questão 14 – (ANULADA) São diretrizes atuais do DEPEN as alternativas abaixo EXCETO:

a) Princípio Nº 01- da segurança dos ambientes prisionais. A segurança é uma das 
prioridades.

b) Princípio Nº 03 – das pessoas privadas de liberdade como sujeitos de seus processos 
individuais e coletivos. Princípio da Individualização da Pena. 

c) Princípio Nº 04 – dos deveres das pessoas privadas de liberdade e das 
responsabilidades da Administração Penitenciária. Efetividade da políticas prisionais

d) Princípio Nº 06 – dos não direitos civis, de informação e segurança individual, tanto do 
servidor como do reeducando.

e) Princípio Nº 07 – da integridade física e mental das pessoas privadas de liberdade.
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Questão 15 - Em situação hipotética o agente de segurança prisional “Rambo” apreende a
quantia de 05 (cinco) mil reais na cela do preso “Pébinha”, tendo em vista que a Portaria
de regulamentação do presídio permite que o encarcerado possua apenas 100 (cem) reais
consigo ou em sua cela.  Após a apreensão, “Rambo”, em unidade de desígnios com o
funcionário da limpeza terceirizado “zé birita”, subtraem a quantia apreendida dividindo o
valor entre si e nada relatando nos livros oficiais ou para os superiores hierárquicos. Diante
dos fatos narrados, assinale a alternativa correta.

a)  O preso “Pébinha” cometeu falta disciplinar grave, “Rambo” cometeu peculato-furto e
“Zé birita” cometeu furto qualificado.

b) Comete crime contra administração pública “Rambo” e “Zé birita”. No entanto, o 
preso “Pébinha” não comete crime nem falta disciplinar.

c)  “Rambo” e “Zé birita” cometeram peculato e “Pébinha” cometeu falta disciplinar leve.

d) “Zé birita” não cometeu peculato pois era ao tempo da ação funcionário terceirizado 
da limpeza e “Rambo” cometeu peculato apropriação, pois desviou parte do recurso 
apreendido para si.

e) “Pébinha” cometeu falta disciplinar média, “Zé birita” e “Rambo” cometeram furto 
qualificado.

Questão 16 -  De acordo com a legislação extravagante e código penal, o réu reincidente
específico,  condenado  pelo  crime  de  tráfico  de  drogas,  cumprirá  sua  reprimenda  da
seguinte maneira:

a)  regime inicialmente semiaberto podendo usufruir de progressão ao atingir três 
quartos da pena.

b) regime inicialmente fechado podendo usufruir de progressão ao atingir um sexto da 
pena.

c) regime preferencialmente fechado podendo usufruir de progressão ao atingir dois 
quintos da pena.

d) Regime preferencialmente semiaberto podendo usufruir de progressão com um sexto 
da pena.

e) Regime inicialmente fechado podendo usufruir de progressão com três quintos da 
pena.

Questão 17 - Em situação hipotética, “Brincante”, aluno do estágio obrigatório de ASP-GO
(após a posse), ao fazer visita técnica na Penitenciária Cel. Odenir Guimarães, juntamente
com os instrutores, visualiza seu conhecido e ex vizinho “Pebáceo” em uma cela. Diante
disso, “Brincante” lembra que certa vez emprestou a quantia de 500 reais para o vizinho e
nunca  fora  restituído.  Logo  “Brincante”  exige  em  alta  voz  na  frente  vários  alunos  e
encarcerados que “Pebáceo” pague imediatamente o que deve pois agora “Brincante” já
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era Agente Prisional e poderia castigá-lo com suspensão de visitas e cortes de regalias.
Ante os fatos narrados, a conduta de “Brincante” pode ser classificada como: 

a)  concussão.

b) abuso de autoridade.

c) exercício arbitrário das próprias razões.

d) exercício funcional ilegalmente antecipado.

e) tráfico de influência.

Questão 18 - "Os Direitos não nascem quando querem, mas quando podem ou quando 
devem". Norberto Bobbio–Filósofo.
Pode-se afirmar que as características de ser ético são:

a) Personalidade integrada, força de caráter, equilíbrio interior, maturidade emocional, 
capacidade de lidar com conflitos, bom grau de adaptação a realidade.

b) Personalidade integrada, força de caráter, maturidade emocional, gerenciar crises, 
bom grau de adaptação a realidade.

c) Personalidade integrada, força de caráter, maturidade emocional, ser proativo, 
solucionar rápido as situações.

d) Personalidade integrada, força de caráter, maturidade emocional, capacidade de lidar 
com conflitos, adaptação ao ambiente de trabalho.

e) Personalidade integrada, força de caráter, maturidade emocional, capacidade de lidar 
com conflitos, posicionar entre a emoção e a razão.

Questão 19 – “A eficiência do agente penitenciário e dos técnicos pressupõe um grau de 
competência que só pode ser adquirido através do contato prolongado com a massa 
carcerária. Neste particular, porém, a relação é simétrica, já que os presos também 
adquirem um saber prático através deste contato. Rotina, preferências, temperamento, 
personalidade dos agentes e dos técnicos vão sendo destilados pelos presos”. José 
Eduardo Azevedo – Doutor em Ciências Sociais (Política) pela PUC-SP
 Ao que se refere a ética e o agente de segurança prisional, assinale a alternativa 
correta.

a)  O Agente de segurança prisional e antes de tudo um cidadão, e na cidadania deve 
nutrir de sua razão de ser.

b) O Agente de segurança prisional e integrante da segurança pública e deve agir como 
tal.
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c) O Agente de segurança prisional deve seguir os padrões de cada unidade prisional.

d) O Agente de segurança prisional deve seguir a ética que seu superior determinar.

e) O Agente de segurança prisional será ético quando não cumprir os direitos e os 
deveres do cidadão e do preso.

Questão 20  - Não faria sentido, portanto, falar-se em Estado ético ou em Estado aético. Éticos 
ou aéticos são os homens que integram o Estado”. NALINI, 2004, p. 160
Toda organização, incluindo o Sistema Penitenciário possuem uma filosofia de organização 
para atuação dos seus agentes. E desta concepção norteará a conduta dos mesmos, utilizando 
desta vertente é correto afirmar que o sistema de valores do qual resultam normas que são 
consideradas corretas por uma determinada sociedade são:

a) Código penal, LEP, Lei N° 10460

b)  Dez mandamentos, Código Penal, Código Civil

c) Dez mandamentos, Lei N° 10460, Moral

d) Código penal, Código Civil, Lei N° 10460

e) Dez mandamentos, Ética, Direitos e regras.

Questão 21 - Assinale a alternativa correta com relação ao conceito de direitos humanos.

a) Direitos humanos é uma forma sintética de se referir a direitos fundamentais da 
pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa humana, que precisa ser 
respeitada pela dignidade que lhe é inerente.

b) Direitos humanos são aqueles que estão previstos de forma expressa em uma 
Constituição e que se referem somente a direitos das pessoas que respondem a um 
inquérito ou a um processo penal.

c) Como os direitos humanos são inerentes à natureza humana, somente derivam do 
espírito humano e não devem ser positivados nas leis. 

d) No âmbito da filosofia, a expressão direitos humanos significa a independência do ser 
humano, tratando exclusivamente do direito de liberdade.

e) Considerando o que prevê a Constituição de 1988, os direitos humanos se dão por 
meio da propriedade, que se impõe como um valor incondicional e insubstituível, que 
não admite equivalente.

Questão 22 - O direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito
e expressão de uma ideia-força, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, deriva
do princípio da:

GERÊNCIA DE ENSINO

Avenida Goiás, nº. 1496, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.053-010
Telefone: (062) 3201-8198 - e-mail: gerenciadeensino.dgap@gmail.com



ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Gerência de Ensino
Escola Superior de Administração Penitenciária

a) livre concorrência.

b) igualdade jurídica.

c)  cidadania.

d) dignidade da pessoa humana.

e) soberania.

Questão 23 - Os direitos humanos nascem do reconhecimento do valor e da dignidade
da pessoa humana. Esse entendimento pode ser expresso pela seguinte frase:

a) O valor do ser humano é sempre negociável.

b) O ser humano vale pelo fato de ser humano.

c)  A ênfase está na caridade.

d) Somente os bons merecem respeito.

e) Direitos humanos são para humanos direitos.

Questão 24 - Em relação a mediação de conflitos é correto afirmar:

a) Os conflitos são eventos negativos que surgem no momento em que afloram choques 
de interesses, sendo uma anormalidade no curso do convívio social.

b) Conflitos são sinônimos de intolerância  ou desentendimento, sendo a briga uma das 
formas de explessão do conflito.

c) Um conflito pode ser definido como a diferença entre duas metas sustentadas por 
agentes de um sistema social.

d) O conflito é um obstáculo para a paz.

e) Uma educação para a paz busca a eliminação do conflito, valendo o Estado da 
prerrogativa do monopólio da violência para consecução da promoção da paz social.

Questão 25 – Marque a alternativa incorreta:

a) O princípio fundamental da mediação é a autonomia da vontade.

b)  A mediação tem como objetivo a transformação do padrão de comunicação e 
relacionamento dos envolvidos, com vias a um entendimento.
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c) O papel do mediador é ajudar na comunicação através da neutralização de emoções, 
formação de opções e adoção da solução do conflito baseado no princípio do livre 
convencimento previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

d) A mediação baseia-se fundamentalmente na confidencialidade das informações  e dos 
conhecimentos adquiridos durante o processo.

e) A mediação é um recurso voluntário de resolução de conflitos, sendo especialmente 
vocacionada para todos os litígios em que há interesse, por parte dos seus 
intervenientes, em atender, não só ao presente, mas também, às consequências 
futuras da solução a encontrar, possibilitando, além do mais, a manutenção das suas 
relações ou a sua melhoria, através de uma atitude de responsabilização e cooperação 
cívica, respeitosa e sigilosa, na resolução do problema e sua observância futura. 

Questão 26 – Em se tratando de mediação, é correto afirmar:

a) A mediação não se trata de uma negociação a partir do momento  em que a liberdade 
de uma das partes interfere o direito da outra.

b) O mediador de conflitos é neutro e imparcial. O mediador orienta as partes na 
descoberta dos pontos fracos e fortes das suas posições e interesses e na descoberta 
do que as une, auxiliando-as, sem as obrigar, a perceber, de forma cooperativa, as suas
responsabilidades, por forma a criarem uma solução justa e equilibrada para os seus 
problemas.

c) O mediador de conflitos é um terceiro que tem o poder de decisão, sendo imparcial e 
autônomo na adoção de decisões baseadas no princípio da legalidade.

d) O mediador procura o afastamento das partes em conflito para evitar o confronto com
possibilidade de desencadeamento de atos violentos, devendo ser o eloentre as partes
de forma a construir pontes e ditar a razão fundamentada em princípios jurídicos e 
éticos.

e)  A solução de um conflito deve se fundamentar no princípio da celeridade, sendo que 
procrastinações, para se ganhar tempo, ou retiradas estratégicas,  podem nutrir 
sentimentos de desconfiança na eficácia da mediação como meio de resolução de 
conflitos.  

Questão 27 – De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a assertiva INCORRETA:

a) A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los 
para o retorno à liberdade.

b) A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos 
internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no 
estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.
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c) O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade 
Federativa.

d) A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, 
compreenderá atendimento médico, farmacêutico, odontológico, psicológico e 
psiquiátrico.

e) Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no
pós-parto, extensivo ao recém-nascido.

Questão 28  – De acordo com a Lei de Execução Penal, no que tange ao Regime Disciplinar
Diferenciado, assinale a assertiva CORRETA.

I  -  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.

II  -  A duração máxima de trezentos e sessenta dias,  sem prejuízo de repetição da
sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada.

III  -  O  regime  disciplinar  diferenciado  poderá  abrigar  presos  provisórios  ou
condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança
do estabelecimento penal ou da sociedade. 

IV - O preso não terá direito à saída da cela para o banho de sol.

V - Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o
condenado  sob  o  qual  recaiam  fundadas  suspeitas  de  envolvimento  ou  participação,  a
qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.  

a) Apenas a afirmação I está correta.

b) As afirmações I, II e IV estão corretas.

c) Todas as afirmações são corretas.

d) As afirmações III, IV e V estão corretas.

e) As afirmações I, II, III e V estão corretas.

Questão 29 – De acordo com a Lei de Execução Penal, no que diz respeito a Remição da pena,
podemos afirmar que:

a) Somente o condenado que cumpre a pena em regime fechado poderá remir, por 
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

b) O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos 
continuará a beneficiar-se com a remição.
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c) A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público, defesa e 
o Diretor do Estabelecimento Penal.

d) A autoridade administrativa encaminhará trimestralmente ao juízo da execução cópia 
do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com 
informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades 
de ensino de cada um deles.

e) Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até o limite de 1/6 (um sexto) do tempo 
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da 
infração disciplinar.

Questão 30 -  De acordo com a Lei 10.460 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás), qual das 
alternativas que NÃO corresponde aos DEVERES dos servidores públicos do Estado de Goiás:
                          

a) Assiduidade;     Pontualidade;      Discrição;

b) Urbanidade; Observância das normas legais e regulamentares;

c) Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente legais; Zelo pela 
economia e conservação do material que lhe for confiado e pelo desempenho dos 
encargos de que for incumbido;

d) Guardar sigilo sobre os assuntos de natureza confidencial: Apresentar-se 
decentemente trajado ao serviço.

e) Manter espírito de solidariedade, cooperação e lealdade para com os colegas de 
serviço; Frequentar cursos de treinamento, aperfeiçoamento e especialização 
profissional legalmente instituído;

 Questão 31 -  Considere:

 A -  Revelar sua qualidade de policial ou de servidor da administração penitenciária, fora dos casos 
necessários ou convenientes ao serviço;
 B -  Pedir quaisquer gratificações, reclamá-las ou aceitá-las fora dos casos legais:
 C -  Maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária, no exercício da função policial 
ou de segurança prisional:
 D -  Introduzir bebidas alcoólicas na repartição, para uso próprio ou de terceiros;
E -  Submeter à tortura ou permitir ou mandar que se torture preso sob a sua guarda.
     
De acordo com a Lei 10.460 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de 
Goiás), CONSTITUI TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, quanto aos servidores ocupantes de cargos inerentes 
às funções de polícia civil ou de SEGURANÇA PRISIONAL:
 

a)    A, B, D, E    

b)    A, C, D, E

GERÊNCIA DE ENSINO

Avenida Goiás, nº. 1496, Setor Central, Goiânia - Goiás, CEP: 74.053-010
Telefone: (062) 3201-8198 - e-mail: gerenciadeensino.dgap@gmail.com



ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Gerência de Ensino
Escola Superior de Administração Penitenciária

c)    B, C, D, E   

d)   todas as alternativas.

e)     A, B, C, E  

 Questão 32 - De acordo com o art.37 da Constituição Federal, que se refere aos princípios 
constitucionais da administração pública, assinale a alternativa correta:

a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia.

b) Legalidade, impessoalidade, moralidade, público e eficácia

c) Lealdade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

d) Legalidade, pessoalidade, ética, público e eficiência.

e) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

      Questão 33 - Quanto à prevenção e promoção da Saúde mental do servidor
I-  A  prevenção  dos  transtornos  mentais  e  do  comportamento  relacionados  ao

trabalho baseia-se  nos procedimentos de vigilância  dos  agravos à saúde e  dos
ambientes e condições de trabalho.

II-  A precaução de agravos à saúde requer uma ação integrada, articulada entre os
setores assistenciais e os de vigilância, de modo a garantir que o servidor seja
cuidado por  uma equipe multiprofissional,  com abordagem interdisciplinar  que
tanto  dê  conta  dos  aspectos  de  suporte  ao  sofrimento  psíquico  quanto  dos
aspectos sociais e de intervenção nos ambientes de trabalho. 

III- Baseia-se nas normas técnicas e regulamentos vigentes, envolvendo: educação e
informação aos trabalhadores e empregadores.

IV-  É dispensável a identificação dos problemas ou danos potenciais para a saúde,
decorrentes da exposição aos fatores de risco identificados;

Com relação às afirmativas acima, marque a alternativa correta.

a) Somente a I e II estão corretas;

b) As alternativas III e IV estão incorretas;

c) A alternativa IV está incorreta;

d) Somente a II está incorreta.

e) Todas alternativas estão corretas;

Questão 34 -  O Estresse é uma doença conhecida como um mal do século. Trata-se de uma
reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais que pode
ocorrer quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou situação de
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importância.   Marque  a  alternativa  incorreta,  ou  que  não  demonstre  dois  sintomas  do
estresse:

a) Dificuldade de concentração  e Depressão

b) Lapsos de memória e Motivação

c) Insônia e sensação de desgaste ao acordar

d) Irritabilidade acima do justificável e Desmotivação

e) Todas alternativas estão corretas.

Questão 35 - Neste distúrbio a característica principal constitui-se pela modificação do humor 
e uma aceleração generalizada da conduta (mania) alternada com fases depressivas. Os 
pacientes passam períodos caracterizados por sintomas maníacos (de excitação, de sensação 
de poder e de bem-estar inadequado, de condutas irresponsáveis) e outras fases por sintomas 
depressivos. ESTÁ RELACIONADO A QUAL TIPO DE DISTÚRBIO?

a) Alcolismo crônico 

b) Esquizofrenia 

c) Transtornos neurológicos 

d) Transtorno afetivo bipolar

e) Episódios depressivos 

Questão 36 - Dentre as ações de busca utilizadas em ambiente de operações de inteligência,
podemos afirmar que a desinformação é realizada para:

a)  observar, memorizar e descrever, com precisão, pessoas, objetos, locais e fatos, a fim 
de identificá-los ou de reconhecê-los.

b)  obter dados por meio de uma conversação, mantida com propósitos definidos e 
planejada e controlada pelo entrevistador.

c) manter alvos sob observação com o intuito de levantar dados.

d) induzir alvos a erros de apreciação, levando-os a executar um comportamento 
determinado.

e) para obter dados em locais de acesso restrito, sem que seus responsáveis tenham 
conhecimento da ação realizada.
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Questão 37 - Sobre o pessoal empregado em operações de inteligência podemos afirmar que: 

a) Informante: indivíduo recrutado operacionalmente ou não, que fornece dados, e 
possui treinamento especializado.

b)  Alvo: indivíduo principal das ações de inteligência, tem treinamento especializado.

c) Controlador: agente responsável pelo controle dos componentes da rede.

d) Agente:indivíduo não orgânico,que colabora monitorando o ambiente.

e) Gerente: indivíduo que cria facilidades para a Agência de Inteligência devido à sua 
influência e área de atuação.

Questão 38 - Marque a alternativa que corresponde a essa afirmação: “Caracteriza-se pelo
conjunto  de  medidas  integradas  e  meticulosamente  planejadas,  destinadas  a  proteger  o
pessoal, a documentação, as instalações, o material, as operações de IPEN, as comunicações, a
telemática e a informática.” 

a) Segurança de Pessoal.

b) Segurança Orgânica.

c)  Segurança de Instalações.

d)  Segurança Privada.

e)  Segurança Ativa.

Questão 39 – Marque a alternativa correta:

a) Em se tratando de mediação de conflitos, não há uma fórmula pronta para se

afirmar qual o  tempo necessário para resolução de um conflito. O processo e

resolução de conflitos varia em sua duração segundo o tipo e persistência dos

conflitos, da complexidade dos temas e do relacionamento e abertura entre as

partes.

b) Intolerância, desentendimentos e brigas são sinônimos de conflitos.

c) Não se pode ignorar os conflitos que aparecem no transcorrer da história de vida

de uma pessoa, sendo que a resposta violenta é uma manifestação repúdio a uma

situação que fere o bem estar do indivíduo vítima de uma injustiça.

d) Em uma sociedade em que a paz e o bem estar de seus integrantes seja o mote,

não há espaço ou possibilidade de existência de conflitos. 
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e) Mediação é sinônimo de arbitragem e conciliação,  sendo que a jurisdição do
mediador em determinada natureza do conflito é condição para colocação em
prática das decisões tomadas pelo conciliador.

Questão 40 - A criminalidade é um problema social, que a sociedade brasileira ano a ano 
percebe seu crescimento sem no entanto vislumbrar a curto prazo uma solução no mínimo 
satisfatória. Ao longo de cinco décadas, os Estados utilizaram como “um guia” as “Regras 
Mínimas para o Tratamento de Presos”, a partir de 2015 as mesmas foram revisionadas 
(Regras de Mandela) e, temos agora uma observância mais atenta. Sobre isso, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) As administrações prisionais e demais autoridades competentes devem oferecer
educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência
apropriadas  e  disponíveis,  inclusive  aquelas  de  natureza  reparadora,  moral,
espiritual, social, esportiva e de saúde.

( ) Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de medida similar restritiva
de liberdade são, prioritariamente, de proteger a sociedade contra a criminalidade e
de reduzir a reincidência. Tais propósitos só podem ser alcançados se o período de
encarceramento for utilizado para assegurar, na medida do possível, a reintegração
de tais indivíduos à sociedade após sua soltura, para que possam levar uma vida
auto-suficiente, com respeito às leis.

( ) Toda unidade prisional tem a liberdade de decidir se deve ter uma biblioteca para
uso de todas as categorias de presos, adequadamente provida de livros de lazer e de
instrução, e os presos devem ser incentivados a fazer uso dela.

a) V, F,V

b) F, F,V

c) F, V, V

d) V, V, V

e) V, V, F
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