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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
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SAPeJUS

Prova de Verificação de Aprendizagem

INSTRUÇÕES
Ÿ Verifique atentamente se este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões de múltipla 

escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma. Caso o caderno esteja 

incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências 

cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 
Ÿ No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 

corretas. 
Ÿ Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado de 

sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘O homem pode tanto quanto sabe.’’

Ÿ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à 

entrega do material, à sua identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da 

folha de respostas.
Ÿ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, fabricada com material transparente.
Ÿ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os 

permitidos.
Ÿ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e 

retirar-se da sala.
Ÿ Você só poderá levar este caderno de questões após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início da 

prova.
Ÿ Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente assinada e 

deixe o local de prova.
Ÿ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua 

prova.
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PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM

QUESTÃO 1 ________________________________  

 

Com relação aos direitos previstos pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Com a finalidade de garantir o direito à imagem e a 

privacidade dos cidadãos, a Declaração estabelece 

que, no caso de alguém ser processado 

criminalmente, deverá ser julgado pelo órgão 

competente em processo sigiloso; o sigilo somente 

deverá ser abolido na hipótese de condenação 

transitada em julgado. 

(B) Toda pessoa tem o direito de ser, ao menos dentro de 

seu país, reconhecida como ser humano.   

(C) Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e 

as liberdades estabelecidos na Declaração, salvo 

aquelas pessoas que ostentem condição especial, tal 

como os portadores de deficiência ou enfermidades. 

(D) Toda pessoa tem o direito de não ser perseguida, 

salvo em caso de perseguição legitimamente motivada 

por crimes de direito comum. 

(E) A proteção aos seres humanos alcança apenas os 

países signatários da Carta das Nações Unidas. 

 

 

QUESTÃO 2 ________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta formas de 

apresentação, ou seja, drogas derivadas da folha da coca, a 

Erythroxylon coca. 

 

(A) cloridrato de cocaína, crack e oxi 

(B) pasta-base, oxi e LSD 

(C) êxtase, cloridrato de cocaína e haxixe 

(D) maconha, haxixe e skunk 

(E) metanfetamina, LSD e êxtase 

 

 

QUESTÃO 3 ________________________________  

 

A maconha já para o consumo é mais comumente 

encontrada na forma de 

 

(A) líquido, em recipientes de vidro ou plástico e com odor 

característico. 

(B) papelotes e tabletes compactados e com odor 

característico. 

(C) comprimidos, com símbolos que lembram marcas de 

automóveis e sem odor. 

(D) pedra, com comercialização em embalagens de 

pequenas quantidades e odor característico. 

(E) folhas e galhos secos, podendo ou não ser 

compactada, e com odor característico. 

QUESTÃO 4 ________________________________  

 

Entende-se por cidadão o indivíduo no gozo dos direitos civis 

e políticos de um Estado, ou no desempenho de seus 

deveres para com este. Com isso, é correto afirmar que 

 

(A) é por meio da cidadania que o indivíduo pode exercer 

seu papel fundamental no desenvolvimento da 

sociedade, lutando por melhores garantias individuais 

e coletivas e por direitos essenciais. 

(B) cidadania é um conceito que diz respeito apenas às 

pessoas que moram nas cidades, ou seja, nos centros 

urbanos. 

(C) a outorga de direitos e obrigações que devem ser 

respeitados por uma sociedade não caracteriza a 

cidadania.   

(D) o processo de cidadania nada tem a ver com a ética.  

(E) a cidadania se efetiva por meio do conhecimento e da 

conquista dos direitos humanos, contudo se 

estabelece pronta, acabada, não como algo que se 

constrói historicamente.  

 

 

QUESTÃO 5 ________________________________  

 

O agente de segurança prisional é, antes de tudo, um 

cidadão e, na cidadania, deve nutrir sua razão de ser. 

Irmana-se a todos os membros da comunidade em direitos e 

deveres. Sua condição de cidadania é condição primeira em 

uma sociedade civil. No que se refere à ética e ao agente de 

segurança prisional, é correto afirmar que 

 

(A) a função do agente de segurança prisional, por ser  

um trabalho que se estabelece, principalmente, na 

relação com a pessoa presa, não dispõe de 

regramentos éticos.   

(B) o agente de segurança prisional não deve intervir 

preventivamente ou repressivamente em situações de 

crise.  

(C) o exercício da função do agente de segurança prisional 

não tem dimensão pedagógica no agir.       

(D) o agente de segurança prisional deve ter identidade 

com o sistema prisional, amar a instituição da qual 

participa, coisas essas desejáveis que não se podem 

confundir com acobertar práticas abomináveis. A 

verdadeira identidade exige do sujeito um permanente 

zelo pela “limpeza” da instituição da qual participa. 

(E) um verdadeiro agente de segurança prisional, ciente 

de seu valor social, para proteção da imagem da sua 

instituição, deve acobertar as práticas de espúrias dos 

maus profissionais, dos corruptos, dos torturadores e 

dos psicopatas. 
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QUESTÃO 6 ________________________________  

 

De acordo com a doutrina do gerenciamento de crises, as 

primeiras medidas a serem adotadas por qualquer 

autoridade, ao tomar conhecimento de uma crise, são 

essenciais para que a crise seja resolvida de forma rápida e 

eficaz. Considerando essa informação, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Ao se deparar com uma crise, o agente de segurança 

prisional deverá cortar a energia, a água e a linha de 

telefone. 

(B) A primeira atitude em uma situação de crise é chamar 

as partes envolvidas para conversar, evitando que a 

crise ganhe dimensões maiores. 

(C) Em uma crise, o agente deve correr, se esconder e 

ligar para a polícia. 

(D) Em uma situação de crise, a primeira ação a ser 

tomada será ligar para o causador do evento crítico 

(CEC) para conversar e tentar persuadi-lo. 

(E) As primeiras ações em uma situação de crise são 

conter, solicitar apoio, isolar, evitando que a crise 

ganhe dimensões maiores, e procurar manter contato 

com os causadores do evento crítico. 

 

 

QUESTÃO 7 ________________________________  

 

Durante a solução de uma crise, são implantados os 

perímetros interno e externo. Com relação aos perímetros, é 

correto afirmar que 

 

(A) o posto de comando deverá ser instalado no perímetro 

interno. 

(B) o pessoal da imprensa permanecerá no perímetro 

externo durante a crise. 

(C) o perímetro externo é onde se instalará o posto de 

comando e onde estará o pessoal do grupo de ação 

direta (GAD). 

(D) qualquer pessoa poderá ter acesso ao perímetro 

interno. 

(E) o ponto crítico está no perímetro externo. 

 

 

QUESTÃO 8 ________________________________  

 

Como base na definição de Monteiro (1994), ao estudar o 

gerenciamento das situações de crise segundo a doutrina 

emanada da Academia Nacional do FBI (EUA), assinale a 

alternativa que apresenta apenas características de crise. 

 

(A) imprevisibilidade, compressão do tempo e ameaça à 

vida 

(B) postura organizacional não rotineira, planejamento 

analítico especial, capacidade de implementação e 

considerações legais especiais 

(C) previsibilidade, compressão do tempo e ameaça ao 

patrimônio 

(D) imprevisibilidade, compressão do tempo e aplicação 

da lei 

(E) postura organizacional não rotineira, compressão do 

tempo e ameaça à vida 

QUESTÃO 9 ________________________________  

 

O gerenciamento de crises não é uma ciência exata e, 

portanto, deve se apropriar de metodologias específicas de 

estudo e preparação para que, no momento de uma crise, a 

utilização dos recursos dê-se da forma mais eficaz. Também 

é importante considerar que, após a utilização desses 

recursos, dessas técnicas e metodologias durante uma crise, 

seja necessário rever conceitos em busca de 

aprimoramento. Nesse sentido, grande parte dos 

doutrinadores do gerenciamento de crises considera 

importante a divisão do gerenciamento em fases 

cronológicas. BASSET, da Academia Nacional do FBI, 

visualiza o fenômeno da crise em quatro fases 

cronologicamente distintas, respectivamente:  

 

(A) I – resposta imediata; II – resolução; III – plano 

específico; e IV – pré-confrontação. 

(B) I – pré-confrontação; II – resposta imediata;  

III – plano específico; e IV – resolução. 

(C) I – pré-confrontação; II – resposta imediata;  

III – resolução; e IV – confrontação. 

(D) I – resposta imediata; II – resolução; III – plano 

específico; e IV – confrontação. 

(E) I – pré-confrontação; II – resposta imediata;  

III – resolução; e IV – plano específico. 

 

 

QUESTÃO 10 _______________________________  

 

Posto de comando (PC) é o quartel-general de campo do 

comandante da cena de ação. Sua instalação é necessária 

quando o número de pessoas envolvidas em uma operação 

de campo exceder a capacidade de controle (“span of 

control”) do gerente da crise. Com base nessas informações, 

assinale a alternativa que apresenta os elementos que 

integram a organização de um PC. 

 

(A) Elementos de comando – comandante da cena de 

ação ou gerente da crise; e  

Elementos operacionais – grupo de negociadores, 

grupo tático especial e grupo de vigilância técnica.  

(B) Elementos de apoio tático – grupos táticos 

especializados; e 

Elementos operacionais – grupo de negociadores, 

grupo tático especial e grupo de vigilância técnica. 

(C) Elementos de vigilância – equipes de inteligência e 

vigilância; e 

Elementos de apoio tático – grupos táticos 

especializados. 

(D) Elementos estruturais – apoio logístico e 

organizacional da operação; e 

Elementos de comando – comandante da cena de 

ação ou gerente da crise.  

(E) Elementos de comando – comandante da cena de 

ação ou gerente da crise; e 

Elementos de comunicação – mídia institucional.    

 

 

QUESTÃO 11 _______________________________  

 

As alternativas táticas aplicadas no gerenciamento de crises 

são: 

 

(A) negociação; técnicas menos letais; tiro de 

comprometimento; e invasão. 

(B) preservação da vida; respeito às leis; emprego de gás 

lacrimogênio; e acesso da imprensa. 

(C) isolamento local do sinistro; negociação; preservação 

de vidas; e análise tática. 

(D) utilização de atirador de precisão; grupo de 

intervenção; respeito à vida; e análise de dados. 

(E) identificação dos suspeitos; análise de inteligência; 

invasão; e preservação de vidas. 
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QUESTÃO 12 _______________________________  
 

Em uma situação de crise, as medidas imediatas mais 

importantes a serem tomadas são: 

 

(A) conter; solicitar apoio; isolar; e manter contato sem 

concessões e promessas. 

(B) identificar os causadores da crise; instalar comitê de 

crise; convocar negociador; e implementar 

negociação. 

(C) informar autoridades competentes; convocar grupo 

tático; gerenciar a crise; e aplicar a legislação vigente. 

(D) estabilizar a crise; informar ao posto de comando a 

situação do local; preservar vidas; e aplicar a lei. 

(E) instalar posto de comando; convocar apoio 

operacional e logístico; negociar; e aplicar a lei. 

 

 

QUESTÃO 13 _______________________________  

 

Operação de inteligência (OP INT) é o conjunto de ações de 

busca executado quando os dados a serem obtidos estão 

protegidos por rígidas medidas de segurança. Acerca desse 

tema, assinale a alternativa que apresenta somente o 

pessoal empregado nessas operações de inteligência. 

 

(A)  alvo, agente e colaborador 

(B) alvo, informante e controlador 

(C) agente, colaborador, informante e controlador 

(D) agente, alvo, elemento de operação (ELO) 

(E) elemento de operação (ELO), agente e colaborador 

 

 

QUESTÃO 14 _______________________________  

 

Referem-se a ações de busca o(a) 

 

(A) estória-cobertura, a provocação e a entrada. 

(B) disfarce, a provocação e a entrada. 

(C) análise comportamental, a provocação e a entrada. 

(D) foto-interpretação, a provocação e a entrada. 

(E) vigilância, a provocação e a entrada. 

 

 

QUESTÃO 15 _______________________________  

 

São técnicas operacionais de inteligência o(a) 

 

(A) infiltração e a entrada. 

(B) vigilância e a entrevista. 

(C) monitoramento ambiental e a provocação. 

(D) estória-cobertura, a leitura da fala e os processos de 

identificação de pessoas. 

(E) entrada e a interceptação de sinais e de dados. 

 

 

QUESTÃO 16 ___________________________________  

 

Segundo a Lei de Execução Penal, são obrigados a fazer o 

exame de DNA (ácido desoxirribonucleico) por técnica 

adequada e indolor, para identificação do perfil genético, os 

condenados por crime praticado, 

 

(A) culposamente, com violência de natureza grave contra 

pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei 

de Drogas. 

(B) dolosamente, com violência de natureza grave contra 

pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei 

dos Crimes Hediondos. 

(C) culposamente, com violência de natureza grave contra 

pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei 

dos Crimes Hediondos. 

(D) dolosamente, com violência de natureza grave contra 

o patrimônio, ou por qualquer dos crimes previstos na 

Lei dos Crimes Hediondos. 

(E) dolosamente, com violência de natureza grave contra 

pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei 

de Tortura. 

QUESTÃO 17 _______________________________  
 

De acordo com a Lei Federal n.º 7.210/1984 (LEP), quando 

se tratar de pena restritiva de direitos, a Comissão Técnica 

de Classificação será composta por 

 

(A) agentes prisionais efetivos e pelo diretor do 

estabelecimento prisional. 

(B) dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, 

um assistente social e pelo diretor do estabelecimento 

prisional. 

(C) fiscais do serviço social que atuarão junto ao Juízo da 

Execução. 

(D) um membro do Ministério Público, dois membros do 

Conselho da comunidade e pelo juiz da Execução. 

(E) dois chefes de equipe, um psiquiatra, um técnico 

penitenciário e pelo diretor do estabelecimento 

prisional. 

 

 

QUESTÃO 18 _______________________________  

 

Os agentes do plantão da Penitenciária Cel. Odenir 

Guimarães decidiram fazer uma revista na ala “Pátio I”. Ao 

entrarem no local e abrirem a primeira cela, depararam-se 

com os presos “Fernandinho” e “Caneta” sentados na cama 

e com um aparelho de telefonia móvel localizado no piso da 

cela, entre os dois sentenciados. De pronto, os presos foram 

isolados preventivamente para início de processo 

administrativo com possível cumprimento de sanção 

disciplinar. Durante as oitivas, o preso “Fernandinho” 

afirmou que o celular encontrado na cela não lhe pertencia, 

já o sentenciado “Caneta” assumiu a propriedade do 

aparelho. Todavia, os dois presos afirmaram que 

“Fernandinho” chegou a utilizar o celular no mesmo dia da 

apreensão para falar com sua esposa sobre a situação 

penosa da penitenciária.  

 

Nesse caso hipotético, diante do que foi colhido nos autos e 

observando os preceitos da Lei n.º 7.210/1984, assinale a 

alternativa que apresenta a conclusão a que o agente de 

segurança prisional que preside a comissão disciplinar 

deverá chegar. 

 

(A) Não existe nenhuma falta disciplinar configurada, 

tendo em vista que o celular foi encontrado no chão 

da cela e não na posse de um dos presos. 

(B) Somente o preso “Caneta”, que assumiu a propriedade 

do aparelho, cometeu falta disciplinar grave. 

(C) O preso “Fernandinho” não cometeu falta disciplinar 

grave, tendo em vista que agiu em estado de 

necessidade quando ligou para a esposa. 

(D) Tanto o preso “Fernandinho” quanto o preso “Caneta” 

cometeram falta disciplinar grave e poderão ficar 

isolados em cela escura durante trinta dias. 

(E) Os dois sentenciados cometeram falta disciplinar 

grave, conforme preceitua a Lei de Execução Penal, e 

poderão ter suas visitas suspensas por até trinta dias. 

 

 

QUESTÃO 19 _______________________________  

 

No que se refere às faltas disciplinares descritas na LEP, 

assinale a alternativa correta.  

 

(A)  Comete falta grave o condenado à pena restritiva de 

direitos que fugir. 

(B) Comete falta grave o condenado à pena privativa de 

liberdade que descumprir, injustificadamente, a 

restrição imposta. 

(C) Comete falta grave o condenado à pena privativa de 

liberdade que retardar, injustificadamente, o 

cumprimento da obrigação imposta. 

(D) Comete falta grave o condenado à pena privativa de 

liberdade e(ou) o condenado à pena restritiva de 

direitos que não observar os deveres previstos nos 

incisos II e V do artigo 39 da Lei n.º 7.210/1984. 

(E) Comete falta grave o condenado à pena restritiva de 

direitos que provocar acidente de trabalho. 
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QUESTÃO 20 ___________________________________  

 

A Lei de Execução Penal, em seu art. 52, faz referência ao 

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Considerando essa 

informação, assinale a alternativa que apresenta os  

pré-requisitos para que o preso seja incluído no RDD.  

 

(A) A inclusão de um preso no RDD será a pedido do 

advogado da vítima ou do Conselho da Execução 

Penal. Com o devido aval do diretor da unidade, o 

preso poderá ficar no RDD durante, no máximo, 360 

dias.  

(B) A inclusão do preso no RDD será feita por 

requerimento do diretor da unidade prisional. Após o 

requerimento, ouvido o Ministério Público e dado o 

direito de defesa, o juiz poderá proferir despacho para 

inclusão no RDD.  

(C) A inclusão do preso no RDD será feita a pedido do juiz 

da Execução Penal e precederá de declaração de 

comportamento emitida pelo diretor da unidade.  

(D) Com duração máxima de um ano, o RDD será aplicado 

a todo e qualquer preso que tenha cometido faltas de 

natureza grave.  

(E) As presas incluídas no RDD terão o prazo de 

permanência reduzido pela metade para que haja 

compatibilidade com sua situação.  

 

 

QUESTÃO 21 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta a definição de conflito. 

 

(A) um obstáculo à paz 

(B) forma violenta de resolver um assunto 

(C) desentendimento entre duas ou mais pessoas sobre 

um mesmo tema 

(D) forma de resolução de disputas cuja decisão é 

produzida pelo Poder Judiciário 

(E) meio de resolução pacífica de disputas administrada 

por um árbitro 

 

 

QUESTÃO 22 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta um benefício 

secundário inerente à mediação de conflitos. 

 

(A) reincidência de conflitos 

(B) acirramento de conflitos pré-existentes 

(C) desnivelamento de posições socioculturais 

(D) aumento de ocorrência de desentendimentos 

(E) melhoria no relacionamento interpessoal 

 

 

QUESTÃO 23 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta um fator relevante na 

mediação de conflitos. 

 

(A) comentários sobre a vida pessoal das partes 

(B) opinião do mediador sobre quem detém a razão no 

conflito 

(C) medidas judiciais de punição à parte que provocou o 

conflito 

(D) imparcialidade e neutralidade do mediador 

(E) posições sociais ocupadas pelas partes 

QUESTÃO 24 _______________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta quatro atividades 

próprias da Administração em sentido material. 

 

(A) órgãos, agentes, entidades públicas e fundações 

públicas 

(B) lei, jurisprudência, doutrina e costumes 

(C) serviço público, polícia administrativa, fomento e 

intervenção 

(D) leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas e 

medida provisória 

(E) União, estados, Distrito Federal e municípios 

 

 

QUESTÃO 25 _______________________________  

 

Ser condenado, em Processo Administrativo Disciplinar 

transitado em julgado, por ter abandonado, sem justa 

causa, o exercício de suas funções durante o período de 

trinta dias consecutivos impõe pena de 

 

(A) repreensão. 

(B) suspensão. 

(C) multa. 

(D) demissão. 

(E) destituição de mandato. 

 

 

QUESTÃO 26 _______________________________  

 

Facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à 

medida de segurança detentiva constitui crime de 

 

(A) motim de presos. 

(B) evasão mediante violência contra a pessoa. 

(C) arrebatamento de preso. 

(D) favorecimento real. 

(E) fuga de pessoa presa ou submetida à medida de 

segurança. 

 

 

QUESTÃO 27 ___________________________________  

 

O ser humano que pratica eutanásia com o consentimento 

da vítima, que estava em sofrimento intenso em razão de 

alguma doença incurável, em tese, responde por homicídio 

 

(A) simples, já que o consentimento do ofendido nenhuma 

consequência gera, posto que a vida seja um bem 

indisponível. 

(B) privilegiado, já que agiu por relevante valor moral. 

(C) qualificado, aumentando-se a pena em face da 

circunstância de o crime ter sido praticado contra 

enfermo. 

(D) privilegiado, pois o estado da vítima faz com que se 

pratique o crime sob o domínio de violenta emoção. 

(E) privilegiado, já que agiu por relevante valor social. 
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QUESTÃO 28 ___________________________________  

 

Tício, do interior da Penitenciária Cel. Odenir 

Guimarães, antigo CEPAIGO, em que se encontra preso, 

ligou para Mévio e exigiu que ele comprasse determinada 

quantidade de cartões para telefone celular sob pena de 

que, se não o fizesse, mandaria matar sua filha. Intimidado 

e com receio de que as ameaças se concretizassem, Mévio 

cumpriu a exigência.  

 

Na situação hipotética apresentada, Tício praticou o crime de 

 

(A) sequestro relâmpago. 

(B) estelionato. 

(C) roubo. 

(D) furto. 

(E) extorsão. 

 

 

QUESTÃO 29 _______________________________  

 

Para compreender o processo de reintegração social, faz-se 

necessário 

 

(A) perceber que os fatores sociais e individuais 

promovem e facilitam a criminalização por parte do 

sistema. 

(B) ter ciência do papel do assistente social dentro do 

sistema prisional. 

(C) perceber que a prisionalização produz efeitos 

deletérios para a personalidade do encarcerado. 

(D) relembrar o conceito de exclusão, segundo o qual 

alguém, por algum motivo, é privado ou excluído de 

determinadas funções. 

(E) buscar estratégias apenas para conduzir o preso de 

volta à sociedade com trabalho digno. 

 

 

QUESTÃO 30 _______________________________  

 

São exemplos de programas de intervenção da gerência de 

reintegração social da SEAP o(a) 

 

(A) instituição da central de alternativas à prisão. 

(B) instituição da central de alternativas. 

(C) projeto educacional, o módulo de respeito, o programa 

“Mãos que transformam telemont”, o Tribunal de 

Justiça de Goiás, a Hering do Brasil etc. 

(D) parceria com a associação dos deficientes físicos de 

Goiás. 

(E) criação do patronato. 

 

 

QUESTÃO 31 _______________________________  

 

Quanto ao módulo de respeito, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) É uma unidade de separação interior, onde a inclusão 

do interno é voluntária e leva implicitamente à 

aceitação das normas que regulam o módulo. 

(B) É uma unidade para cumprimento de regime 

disciplinar diferenciado. 

(C) É uma unidade destinada aos presos que não possuem 

convívio com outros presos. 

(D) É o local aonde os presos vão para estudar. 

(E) É o local de trabalho dos presos. 

QUESTÃO 32 _______________________________  
 
Quanto à importância da participação do poder público na 
oferta e alocação de mão de obra carcerária com vistas à 
geração de emprego e renda aos presos, é correto afirmar 
que 
 
(A) a execução penal do estado de Goiás não possui 

programas de incentivo à oferta e alocação de mão de 
obra carcerária, seja do regime fechado ou 
semiaberto. 

(B) ofertar vagas de trabalho para presos condenados não 

terá efeitos práticos, pois a Lei de Execuções Penais 
não obriga ninguém a trabalhar. 

(C) o programa orçamentário do Governo de Goiás 
denominado “Mãos que transformam” é um 
importante instrumento de alocação e oferta de mão 
de obra remunerada aos presos de Goiás, por meio do 
qual estes recebem pagamento pecuniário e remição 
de pena a partir do mínimo exigido pela Lei de 
Execuções Penais. 

(D) o trabalho com marcenaria não é incentivado em 
nenhuma das unidades prisionais do estado de Goiás 
por se tratar de uma profissão com baixa aceitação no 
mercado formal. 

(E) o baixo índice de empregabilidade de presos no estado 
de Goiás dá-se pela ausência absoluta de parcerias 
com empresas públicas e privadas com vistas a ofertar 
vagas de trabalho a presos condenados e provisórios 
do sistema prisional goiano. 

 
 
QUESTÃO 33 _______________________________  
 
O tema reintegração social de presos é bastante recorrente 
nos debates relacionados ao sistema prisional. Acerca desse 
assunto, é correto afirmar que 
 
(A) a exclusão social implica em privação por falta de 

acesso aos sistemas sociais básicos, como família, 
moradia, trabalho formal ou informal entre outros, e é 
um processo que se impõe na vida do indivíduo que 
estabelece uma relação de risco cuja fronteira para a 
exclusão seja delimitada pelo início dos problemas 
sociais. 

(B) o investimento em políticas públicas que visem 
prevenir o crime não surte qualquer efeito no índice de 
criminalidade em qualquer povo ou nação. Há, 
entretanto, a necessidade urgente de se colocar 
bloqueadores de celular nos presídios e contratar mais 
agentes para prevenir o crime. 

(C) discutir reintegração social de preso é desnecessário, 
pois não há obrigações acerca do tema na própria Lei 
de Execuções Penais ou nos órgãos de execução penal 
no País. 

(D) o processo de reinserção deve visar à 
profissionalização e à educação do preso, sendo 

irrelevante e desnecessária uma avaliação social, 
psíquica ou familiar do apenado. 

(E) o foco da reintegração social do preso deve estar no 
cumprimento da pena de prisão em regime fechado, 
pois são irrelevantes os processos de 
acompanhamento e assistência aos egressos. 

 
 
QUESTÃO 34 _______________________________  
 
A respeito de fungos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) São constituídos por uma única célula completa, mais 

primitiva que as presentes no nosso corpo. 
(B) São organismos unicelulares pertencentes ao reino 

animal, embora sejam muito primitivos no interior 
deste grupo de seres e tenham uma vida parasitária. 

(C) Possuem organismo complexo e alcançam dimensões 
consideráveis no corpo humano.  

(D) Possuem uma estrutura rudimentar, pois sequer são 
compostos por elementos capazes de obter energia. 

(E) Podem ser unicelulares ou pluricelulares e são capazes 
de se reproduzir por vários mecanismos. 
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QUESTÃO 35 _______________________________  

 

Com relação às viroses, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É um nome genérico dado a várias infecções causadas 

por fungos. 

(B) São um desafio para a medicina, pois os antivirais 

disponíveis ainda são medicamentos pouco eficazes. 

Muitos antivirais são, inclusive, autolimitados, isto é, 

desaparecem espontaneamente.  

(C) Frequentemente não apresentam sinais.   

(D) Podem causar desidratação, que consiste na perda 

acentuada de água e sais minerais.  

(E) São causadas pela Legionella e apresentam, como 

sintomas, dor abdominal, diarreia ou confusão. 

 

 

QUESTÃO 36 _______________________________  

 

Em se tratando da tuberculose, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Compromete o funcionamento imunológico humano, 

impedindo-o de executar adequadamente sua função 

de proteger o organismo contra as agressões 

externas, tais como: bactérias; outros vírus; 

parasitas; e células cancerígenas.  

(B) É considerada como uma doença socialmente 

determinada, pois sua ocorrência está diretamente 

associada à forma como se organizam os processos de 

produção e de reprodução social, assim como à 

implementação de políticas de controle da doença. 

(C) Os primeiros sintomas aparecem de dois a cinco dias 

após a relação sexual desprotegida com portador da 

doença, período que pode se estender a até duas 

semanas. 

(D) É a mais comum das DSTs. Nas mulheres, essa 

doença atinge principalmente o colo do útero. 

(E) Se a doença não for tratada, continua a avançar no 

organismo, provocando o aparecimento de manchas 

em várias partes do corpo (inclusive nas palmas das 

mãos e solas dos pés), queda de cabelos, cegueira, 

doenças do coração e paralisias. 

 

 

QUESTÃO 37 _______________________________  

 

A expressão “qualidade de vida no trabalho” diz respeito 

 

(A)  ao fato de que as organizações que priorizam a 

produtividade em detrimento de melhores condições 

de trabalho para seus servidores tendem ao sucesso e 

à eficiência. 

(B) ao nível de satisfação do trabalhador com a própria 

carreira, pois as pessoas que estimam suas atividades 

profissionais são identificadas como pessoas que 

possuem alta qualidade de vida no trabalho. 

(C) à teoria de hierarquia de necessidades de Maslow, 

composta por necessidades fisiológicas, segurança, 

estima, amor e relacionamento. 

(D) ao fato de as necessidades de cada indivíduo serem 

iguais em suas respectivas atividades profissionais, 

existindo um aspecto objetivo importante na 

determinação da qualidade de vida. 

(E) ao fato de as pessoas que se sentem desagradadas ou 

infelizes no desempenho de suas funções serem 

agrupadas como portadoras de alta qualidade de vida 

no trabalho. 

QUESTÃO 38 _______________________________  

 

O termo prisionização acarreta efeitos que estão ligados a 

um dos maiores problemas das instituições prisionais. Com 

relação a esse tema, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É uma forma de socialização característica da massa 

carcerária que não afeta as outras pessoas envolvidas 

no sistema penitenciário. 

(B) Os efeitos que causa à personalidade atingem o 

indivíduo por curto período de tempo. 

(C) Acarreta a assimilação dos padrões vigorantes na 

penitenciária por meio da aquisição de qualificações e 

atitudes do criminoso habitual. 

(D) O servidor penitenciário não precisa entender e 

apreender a dinâmica da convivência no mundo dos 

presos para conseguir desempenhar seu trabalho. 

(E) Os transtornos de ordem psicológica dificilmente 

acometem o servidor penitenciário durante a sua 

rotina de trabalho. 

 

 

QUESTÃO 39 ___________________________________  

 

Segundo a história do sistema penitenciário goiano, a 

primeira cadeia do estado de Goiás foi o(a) 

 

(A) CEPAIGO, construído em 1961 em Aparecida de 

Goiânia e que hoje se chama Penitenciária Odenir 

Guimarães. 

(B) Casa de Câmara e Cadeia, construída em 1733 em 

Pirenópolis. 

(C) CEPAIGO, construído em 1861 em Aparecida de 

Goiânia durante o governo de Mauro Borges. 

(D) Casa de Câmara e Cadeia, construída em 1733 na 

cidade de Goiás (Goiás Velho). 

(E) Casa de Prisão do Império, construída em 1733 em 

Pirenópolis. 

 

 

QUESTÃO 40 ________________________________  

 

Assinale a alternativa que não apresenta diretriz(es) da 

Superintendência Executiva de Administração Penitenciária 

(SEAP). 

 

(A) Respeitar os direitos e dar tratamento digno e 

humanitário aos privados de liberdade. 

(B) Estimular e facilitar a atuação da comunidade no 

cotidiano do sistema prisional. 

(C) Criar o sistema e descentralizar a execução da pena 

no Estado. 

(D) Capacitar continuamente os visitantes dos 

reeducandos. 

(E) Propiciar a efetiva reintegração do privado de 

liberdade por meio da educação e do trabalho. 
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