
PROVA CURSO DE FORMAÇÃO 

AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL

Sábado, 24 de março de 2018.

CADERNO DE PROVAS

Informações importantes

1 - Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou

dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova. 

2 - Leia cuidadosamente o que está proposto. 

3- As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de respostas, que será o 

único documento válido para a correção da prova objetiva. 

3.1 - No cartão de respostas, o alvéolo deverá ser completamente preenchido, cabendo ao candidato que 

descumprir esta disposição arcar com eventuais prejuízos quanto à ausência de suas marcações. 

3.2 - São exemplos de marcações incorretas: marcação de dois alvéolos para uma mesma questão, marcação

rasurada ou emendada, alvéolo não preenchido completamente ou assinalado com excessiva força. 

3.3 - No cartão de respostas, o candidato que marcar todas as alternativas de todas as questões ou deixá-lo 

completamente em branco estará eliminado deste Processo. 

4 - Tempo de duração da Prova: 3:00h.

5 - O candidato somente poderá retirar-se do seu ambiente de prova após as 10:00h

6 - Somente será permitido ao candidato levar este caderno de prova após as 11:15h, devendo permanecer 

juntos no recinto, os três últimos candidatos. Ao terminarem a prova, terão seus nomes registrados em 

Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas assinaturas, sendo liberados simultaneamente.
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                      GABARITO                                                                              

QUESTÕES ALTERNATIVAS

1 a b c d e

2 a b c d e

3 a b c d e

4 a b c d e

5 a b c d e

6 a b c d e

7 a b c d e

8 a b c d e

9 a b c d e

10 a b c d e

11 a b c d e

12 a b c d e

13 a b c d e

14 a b c d e

15 a b c d e

16 a b c d e

17 a b c d e

18 a b c d e

19 a b c d e

20 a b c d e

21 a b c d e

22 a b c d e

23 a b c d e

24 a b c d e

25 a b c d e

26 a b c d e

27 a b c d e

28 a b c d e

29 a b c d e

30 a b c d e

31 a b c d e

32 a b c d e

33 a b c d e

34 a b c d e

35 a b c d e

36 a b c d e

37 a b c d e

38 a b c d e

39 a b c d e

40 a b c d e



LEI DE EXECUÇÃO PENAL

1  - “Joãozinho”,  preso  condenado  ao  regime  fechado,
cumprindo  pena  na  Penitenciária  Coronel  Odenir
Guimarães – POG, em momento de desespero, tenta fugir
da Unidade Prisional, correndo em direção ao muro. Os
agentes de plantão, com toda a expertise que adquiriram
em seus labores, conseguiram impedir a fuga. Diante do
acima exposto, de acordo com a Lei de Execução Penal –
Lei  7.210/84,  no  que  tange  às  Faltas  Disciplinares
podemos afirmar que “Joãozinho”: 
a) Não cometeu falta disciplinar, pois não logrou êxito no
plano da fuga.
b) Cometeu falta disciplinar de natureza leve. 
c) Cometeu o crime fuga, previsto no Código Penal.
d) Cometeu falta disciplinar de natureza média.
e)  Cometeu  falta  disciplinar  de  natureza  grave,  mesmo
não logrando êxito na fuga.

2  - De  acordo  com  a  Lei  de  Execução  Penal  –  Lei
7.210/84,  sobre  as  Assistências  aos  presos,  é  correto
afirmar que:
a)  A assistência à saúde do preso e do internado é de
caráter  apenas  curativo  e  compreenderá  o  atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.
b)Todo o preso ou internado será obrigado a participar de
atividade religiosa.
c)  Quando  o  estabelecimento  penal  não  estiver
aparelhado para prover a assistência médica necessária,
esta será prestada em outro local, mediante autorização
do  juiz  da  execução  penal  e  do  membro  do  Ministério
Público. 
d) O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no
sistema escolar da Unidade Federativa. 
e) A assistência jurídica é destinada a todos os presos e
aos internados, independente de sua condição financeira.

3 -  A Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84, nos artigos
que tratam dos Estabelecimentos Penais é correto afirma
que: 
a) O mesmo conjunto arquitetônico, em hipótese alguma
poderá  abrigar  estabelecimentos  de  destinação  diversa,
mesmo que devidamente isolados.
b)  O  preso  que  tiver  sua  integridade  física,  moral  ou
psicológica  ameaçada  pela  convivência  com os  demais
presos ficará segregado em local próprio. 
c)  Os estabelecimentos  penais  destinados  às  mulheres
não poderão ser dotados de creche e berçário.
d)  Os estabelecimentos penais destinam-se apenas aos
condenados e aos presos provisórios. 
e) A União Federal não poderá construir estabelecimento
penal em local distante da condenação para recolher os
condenados,  mesmo  que  tal  medida  se  justifique  no
interesse da segurança pública ou do próprio condenado.  

4 - Os artigos 126 a 130 da Lei de Execução Penal – Lei
7.210/84  versam sobre a  Remição  da Pena.  Acerca do
tema em comento, assinale a alternativa incorreta: 
a) O condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo,
parte do tempo de execução da pena.
b) O tempo a remir em função das horas de estudo será
acrescido  de  1/3  (um  terço)  no  caso  de  conclusão  do
ensino  fundamental,  médio  ou  superior  durante  o
cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão
competente do sistema de educação.
c) O tempo remido será computado como pena cumprida,
para todos os efeitos.
d) O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no
trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a
remição.
e)  A  autoridade  administrativa  encaminhará
semestralmente ao Membro do Ministério Público 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. 

5 - Sobre as Autorizações de Saída constantes na Lei de
Execução Penal  –  Lei  7.210/84, assinale  a  alternativa
incorreta:
a) Os condenados que cumprem pena em regime fechado
ou  semiaberto  e  os  presos  provisórios  poderão  obter
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando  ocorrer  o  falecimento  ou  doença  grave  do
cônjuge,  companheira,  ascendente,  descendente  ou
irmão. 
b) A Permissão de Saída será concedida pelo Diretor do
Estabelecimento Prisional.
c) Os condenados que cumprem pena em regime fechado
e  semiaberto  poderão  obter  autorização  para  saída
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta.
d) A autorização da Saída Temporária será concedida por
ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a Administração Penitenciária. 
e) A autorização da Saída Temporária será concedida por
prazo não superior a 07 (sete) dias, podendo ser renovada
por mais 04 (quatro) vezes durante o ano.

DIREITO ADMINISTRATIVO

6 - É consagrado pela doutrina pátria que a Administração
Pública  possui  poderes  e  deveres  que  devem  ser
analisados pelo gestor, quando da realização de todos os
atos  administrativos.   Analise  as  proposições  abaixo
acerca  dos  poderes  da  Administração  Pública  e  em
seguida marque a opção correta.
I-O Poder  de Polícia  é  toda atividade  da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
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liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção
e  do  mercado,  ao  exercício  de  atividades  econômicas
dependentes  de  concessão  ou  autorização  do  Poder
Público,  à  tranquilidade  pública  ou  ao  respeito  à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos;
II-No Poder Vinculado, a Administração Pública tem ampla
margem de  liberdade  na  escolha  de  qual  a  forma  e  a
motivação  para  a  tomada  da  decisão,  que  deve  ser
vinculada  à  competência  do  cargo  do  gestor  e  à  sua
valoração, bem fundamentada;
III-O  Poder  Disciplinar  é  aquele  que  é  conferido  à
Administração  para  organizar  a  sua  estrutura  e  as
relações entre seus órgãos e agentes, estabelecendo uma
relação de hierarquia entre eles;
IV-O  abuso  de  poder  é  gênero  que  se  subdivide  nas
espécies  excesso  de  poder,  desvio  de  finalidade  e
omissão  da  Administração.  O  abuso  de  poder  pode
ocorrer  quando  a  autoridade,  embora  competente  para
praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou
se desvia das finalidades administrativas
Após analisar as assertivas, marque a opção correta.
a) Estão corretos somente os itens I e II;
b) Estão corretos somente os itens III e IV;
c) Estão incorretos somente os itens II e III;
d) Todos estão corretos;
e) Todos estão incorretos.

7- O  Processo  Administrativo  Disciplinar  está  regulado
pelo  Estatuto  do  Servidor  Público,  Lei  Estadual  nº
10.460/88. Tal diploma legal estabelece condutas que, se
cometidas  pelo  servidor  público,  tipificam transgressões
disciplinares. Acerca deste tema, analise as proposições a
seguir:
I-São transgressões disciplinares as seguintes condutas:
valer-se  do  cargo  para  lograr  proveito  pessoal  ilícito;
praticar  a  usura  em qualquer  de  suas  formas; receber
propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer
espécie; atender,  em  serviço,  com  desatenção  ou
indelicadeza qualquer pessoa do público.
II-Também são  transgressões  disciplinares  as  seguintes
condutas:  aplicar,  ainda  que   regularmente,  dinheiro
público;  exercer  advocacia  administrativa;  manter  sigilo,
por qualquer modo, de ocorrência do serviço policial ou da
administração penitenciária a quem não tenha atribuições
para  nela  intervir  e  revelar  sua  qualidade  de  agente
prisional  quando escoltar  preso  a  hospital  a  que  esteja
necessitando de cuidados médicos emergenciais. 
III-pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário
responde civil, penal e administrativamente.
IV-A absolvição  criminal  só  afastará  a  responsabilidade
civil  ou  administrativa  em duas  situações,  quais  sejam:
quando negar a existência do fato ou quando afastar do
acusado a respectiva autoria.
Acerca  das  proposições  acima,  marque  a  alternativa
correta:
a) Estão corretos somente os itens I e IV;
b) Estão incorretos somente os itens I e IV;
c) Estão corretos somente os itens II e IV;
d) Todos estão corretos;
e) Todos estão incorretos.

REINTEGRAÇÃO SOCIAL

8 - As ações voltadas para a empregabilidade, o ensino e
a qualificação profissional dos apenados, são elementos
essenciais para a:
a) Justiça restaurativa
b) Alternativa penal
c) Progressão de regime
d) Reintegração social
e) Justiça terapêutica 

9 - Ao nos reportarmos ao conceito de exclusão, que é o
ato  pelo  qual  alguém  é  privado  ou  excluído  de
determinadas funções,  a  Reintegração Social  assume o
caráter de reconstrução das perdas e seu objetivo é: 
a) A avaliação social do profissional que mapeia a vida do
privado de liberdade.
b)  A capacitação  da  pessoa para  exercer  seu  direito  à
cidadania.
c) O aumento dos índices de criminalidade.
d)  Promover  condições adequadas para os custodiados
de pena de morte.
e) O processo de abertura do cárcere para a sociedade e
de  abertura  da  sociedade  para  o  cárcere,  tornando   o
cárcere cada vez mais rígido, no qual a sociedade tem um
compromisso punitivo permanente.

10  -  A  Superintendência  de  Reintegração  Social  e
Cidadania da DGAP desenvolve projetos de reintegração
social, dentre eles podemos citar, exceto:
a) Mãos Que Superam
b) Módulo de Respeito
c) Telemont
d) Hering do Brasil
e) Projetos educacionais, como EJA 

11 - A formação educacional e profissional dos apenados,
internados e egressos do Sistema Penitenciário Nacional
diz respeito ao processo pelo qual se procura associar a
elevação  da  escolaridade  e  a  capacitação  profissional,
com acesso ao trabalho e à geração de renda. Em Goiás,
o  convênio  firmado entre  a  Faculdade Alfredo  Nasser  -
UNIFAN  e  a  Diretoria-Geral  de  Administração
Penitenciária  -  DGAP  contempla  bolsas  universitárias
para:
a) Egressos
b) Beneficiários de medidas cautelares
c) Presos dos regimes semiaberto e aberto
d) Servidores penitenciários
e) Somente mulheres em privação de liberdade

12  -  Na  Superintendência  de  Reintegração  Social  e
Cidadania  -  SUPRESC  existe  quatro  Gerências  a  ela
subordinadas. Marque  a  alternativa  que  corresponde
corretamente a estas gerências:
a)  Gerência  de  Produção  Agroindustrial,  Gerência  de
Assistência  Biopsicossocial,  Gerência  da  Central  de
Alternativas à Prisão e Gerência de Segurança.
b)  Gerência  de  Produção  Agroindustrial,  Gerência  de
Assistência  Biopsicossocial,  Gerência  da  Central  de
Alternativas à Prisão e Gerência de Arquitetura.
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c)  Gerência  de  Produção  Agroindustrial,  Gerência  de
Assistência  Biopsicossocial,  Gerência  da  Central  de
Alternativas à Prisão e Gerência de Gestão de Pessoas.
d)  Gerência  de  Produção  Agroindustrial,  Gerência  de
Assistência  Biopsicossocial,  Gerência  da  Central  de
Alternativas à Prisão e Gerência de Inteligência.
e)  Gerência  de  Produção  Agroindustrial,  Gerência  de
Assistência  Biopsicossocial,  Gerência  da  Central  de
Alternativas à Prisão e Gerência de Educação, Módulo de
Respeito e Patronato.

DIREITOS HUMANOS

13 - Sobre os Diretos Humanos é correto afirmar, exceto:
a) Os Direitos Humanos destina-se a todas as pessoas em
igual medida – independente do critério de raça, cor, sexo,
idioma,  religião,  política  ou  outro  tipo  de  opinião,
nacionalidade ou origem social, propriedades, nascimento
ou outro status qualquer. 
b)  Direitos  Humanos  derivam  da  dignidade  e  do  valor
inerente  à  pessoa  humana,  e  esses  são  universais,
inalienáveis e igualitários. 
c)  Os  Direitos  Humanos  afirma  que  ninguém  será
submetido à tortura,  nem a tratamento ou castigo cruel,
desumano ou degradante, salvo em razão de ter cometido
crime hediondo.
d)  A  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  foi
aprovada  pela  Assembléia  Geral  da  Organização  das
Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.
e)  Os  Direitos  Humanos  afirma  que  todos  os  homens
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Que são
dotados de razão e consciência e devem agir em relação
uns aos outros com espírito de fraternidade.

DROGAS DE ABUSO

14 - As drogas são classificadas em três principais grupos,
sendo  eles:  depressoras,  estimulantes  e  perturbadoras.
Com  relação  aos  sintomas  e  características  de  cada
grupo, assinale a alternativa correta:
a) Drogas depressoras aumentam a atividade do sistema
nervoso central.
b) Drogas depressoras diminuem a atividade do sistema
nervoso central.  
c)  Sonolência  e  lentidão  psicomotora  são  sintomas
provocados pelo uso de drogas estimulantes.
d) Drogas estimulantes diminuem a atividade do sistema
nervoso central.  
e)  Drogas  perturbadoras  não  produzem  mudanças
qualitativas no funcionamento do sistema nervoso central
de pessoas que praticam atividade física regularmente.

15 - A Dietilamida do Ácido Lisérgico (LSD) é um derivado
do alcalóide do fungo Claviceps Purpurea e foi sintetizado
pelo  químico  suíço  Albert  Hoffman  em 1938,  que  após
ingerir  250  μg  de  LSD,  experimentou  várias  alterações
subjetivas  por  muitas  horas,  descobrindo  os  efeitos
alucinógenos  da  droga.  Inicialmente,  pensava-se  na

possibilidade  de  usos  terapêuticos  para  o  LSD,  mas
devido aos seus potentes efeitos  alucinógenos,  logo se
tornou  uma  droga  de  abuso.  Sobre  o  LSD  é  correto
afirmar:
a)  Foi sintetizado e patenteado na Alemanha pela  Merck,
em 1914,  com o  intuito  de ser  um novo  moderador  do
apetite.
b) É produzido a partir de uma espécie de cannabis sativa
hibrida,  ou seja,  resultado de cruzamentos de espécies
diferentes de plantas do mesmo gênero góticos.
c)  Teve  origem  no  período  Neolítico  quando  houve  a
aparição da agricultura e a invenção da cerâmica. 
d)  É o exsudato seco,  extraído do tricoma das flores e
inflorescências da Cannabis Sativa ou Cannabis, contendo
maior concentração de THC. 
e)  A  forma  de  uso  mais  popular  é  a  aplicação  da
substância em papéis absorventes, onde figuras coloridas
são  impressas  para  encobrir  a  oxidação  e  torná-lo  um
atrativo para jovens consumidores.

 ÉTICA

16 -"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 Alameida de Queiroz)
Sobre ética é incorreto afirmar que:
a) Enquanto na antiguidade os filósofos entendiam a Ética
como  o  estudo  dos  meios  de  se  alcançar  à  felicidade
(eudaimonia),  na  idade  média,  a  filosofia  foi  dominada
pelo cristianismo e pelo islamismo, e a Ética se centralizou
na  Moral  como  interpretação  dos  mandamentos  e
preceitos religiosos.
b)  Um dos objetivos da Ética é a busca de justificativas
para as regras propostas pela Moral.
c) 'Ética' significa tanto a disciplina que reflete criticamente
sobre o saber ético encarnado nos costumes e modos de
ser, como esse próprio saber. 
d)  A palavra  "ética"  é  derivada  do  grego  (ethos),  que
significa "bom costume", "costume superior", ou "portador
de caráter".
e)  Ética,  moral  e  direito  são  palavras  distintas  que
possuem o mesmo significado.

17-“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
Sobre Ética e o Agente de Segurança Prisional é correto
afirmar, exceto:
a)  O Agente de Segurança Prisional é antes de tudo um
cidadão, e na cidadania deve nutrir sua razão de ser.
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b)  O  acobertamento  de  práticas  espúrias  demonstra  o
mais absoluto desprezo pela instituição. 
c)  O  Agente  de  Segurança  Prisional  deve  respeitar  os
direitos humanos, a segurança, a vida, a integridade física
e a moral.
d)  O  Agente  de  Segurança  Prisional  deve  seguir  os
princípios morais que sua equipe determinar.
e) O Agente de Segurança Prisional deve guardar sigilo
sobre  toda  e  qualquer  comunicação  que  possa  causar
prejuízos ou embaraços à Administração em geral ou às
pessoas e entidades;

GERENCIAMENTO DE CRISES

18 - A avaliação da classificação do grau de risco
deve  ser  uma  das  primeiras  ações  a  ser
mentalizada  pelo  gerente  da  crise.  Sobre  a
classificação  do  grau  de  risco  de  uma  crise é
correto afirmar, exceto:
a) Os níveis de resposta correlacionam-se com o
grau de risco do evento crítico, ou seja, o nível de
resposta  sobe  gradativamente  na  escala
hierárquica da entidade, na medida em que cresce
o vulto da crise.
b) O grau de risco de uma crise pode ser mudado
no seu decorrer, pois a primeira autoridade policial
que chega ao local faz uma avaliação precoce da
situação com bases em informações precárias e
de difícil confirmação.
c)  Uma  correta  avaliação  do  grau  de  risco  ou
ameaça,  representado  por  uma  crise,  concorre
favoravelmente  para  a  solução  do  evento,
possibilitando, desde o início,  o oferecimento de
um  nível  de  resposta  adequado  à  situação,
evitando-se,  destarte,  perdas  de  tempo
desnecessárias.
d) O 1º Grau de Risco corresponde a um evento
crítico de Altíssimo Risco.
e) O 3° Grau de Risco corresponde a um evento
crítico de Ameaça Extraordinária.

19  - Segundo BASSET (apud MONTEIRO, 1994,
p.22),  da  Academia  Nacional  do  FBI,  o  evento
crítico  tem  quatro  fases  cronologicamente
distintas, quais são elas?
a)  Pré-confrontação,  resposta  imediata,  plano
específico  e  resolução.
b) Inicio da crise, estabelecimento do perímetro de
segurança, organização dos postos de comando e
resolução.
c) Contenção, isolamento, solicitação de apoio e
manutenção  de  contato  sem  concessões  ou
promessas.
d)  Inicio  da  crise,  organização  dos  postos  de
comando,  tiro  de comprometimento e resolução.
e)  Pré-confrontação,  negociação,  tiro  de
comprometimento e encerramento.

20  -  Podemos  afirmar  que  o  papel  mais  específico  do
negociador  em  um  evento  crítico  é:
a)Conversar com o (s) causador (es) do evento crítico.  

b) Ser intermediário entre o (s) causador (es) do evento
crítico  e  o  comandante  do  teatro  de  operações.     
c)  Acalmar  a(s)  vitima(s).  
d)  Acalmar  o(s)  causador  (es)  do  evento  crítico.  
e) Matar o(s) causador (es) do evento crítico e salvar a (s)
vítima (s)

21 - Monteiro (1994) ao estudar o gerenciamento de crises
enumera algumas de suas características principais, uma
delas é a compressão do tempo, que para a doutrina de
gerenciamento de crises significa:
a)  A crise é não-seletiva e inesperada,  isto  é,  qualquer
pessoa  ou  instituição  pode  ser  atingida  a  qualquer
instante, em qualquer local, a qualquer hora.
b) Embora as crises possam durar vários dias, o processo
decisório  que  envolve  discussões  para  a  adoção  de
posturas no ambiente operacional deve ser realizado em
um curto espaço de tempo.  
c)  Sempre  se  configura  como  elemento  de  um evento
crítico (decisivo), mesmo quando a vida em risco é a do
próprio causador da crise.
d) É necessário compreender o tempo como algo a favor
do  causador  do  evento  critico,  devendo  o  negociador
estipular um prazo mínimo de negociação com o causador
do evento crítico.
e) O tempo é um fator insignificante para o Gerenciamento
de Crises.

22  -  Diante  dos  estudos  sobre  a  doutrina  do
Gerenciamento  de  Crises  é  o  possível  considerar  que
qualquer  tarefa  de  gerenciamento  de  crises  tem  duplo
objetivo, sendo eles respectivamente:
a) Eliminar o causador do evento crítico e salvar os reféns.
b)  Preservar  a  vida  dos  reféns  e  cuidar  do  patrimônio
público apenas. 
c)  Eliminar  a  possibilidade  de  negociação  com  os
causadores  do  evento  crítico  e  preservar,  ao  mesmo
tempo, a vida deles.
d) Preservar vidas e aplicar a lei.
e) Aplicar a lei e cuidar do patrimônio público.

23  - De acordo com SOUZA (1995), “O comandante da
cena de ação (também chamado de comandante do teatro
de operações)” está durante todo o desenrolar do evento,
tomando  decisões  pertinentes  aos  campos  de
gerenciamento.  Neste  sentido,  para  as  tomadas  de
decisões  que  envolvem risco  de  morte  de  um elevado
número  de  pessoas  que  eventualmente  estejam
envolvidos  no  evento  de  crise  (perpetradores,
perpetrados,  negociadores,  etc.)  é  necessário  que
negociador  não  tome  nenhuma  decisão  sem  critérios
preestabelecidos, que para o gerenciamento de crises são
chamados de critérios da ação, sendo eles:
a) Necessidade,validade do risco e aceitabilidade.
b) Validade do risco, aceitação da ação e análise rápida
das informações.
c) Necessidade, compressão do tempo e acessibilidade.
d) Acessibilidade, necessidade e validade do risco.
e) Validade do risco, falta de outros recursos para resolver
os  problemas  e  necessidade  de  efetuar  tiros  de
comprometimento.
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24 - Constituem alternativas táticas do gerenciamento de
crises, exceto:
a) Negociação.
b)Tiro de comprometimento. 
c)Técnicas menos letais.
d)Tiro de aviso
e) Invasão tática

HISTÓRIA DA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO  DE 
GOIÁS

25 - A Central de Alternativas à Prisão (CAP), criada pela
SEAP em 2015, tem o objetivo de acompanhar e fiscalizar
as  medidas  judiciais  determinadas  em  audiências  de
custódia, além disso, é correto afirmar que:
a) A equipe da CAP somente encaminhará o beneficiário a
um  Centro  de  Atenção  Psicossocial  (CAP’S)  para  a
realização de avaliação biopsicossocial.
b) A equipe da CAP realiza a avaliação biopsicossocial, e
para os casos que a justiça determina, a Central instala a
tornozeleira eletrônica, monitora e fiscaliza o cumpridor de
medida cautelar.
c)  Ao  beneficiário  não  será  oportunizado  emprego,
somente  o  tratamento  clínico  oferecido  pela  Central  de
Alternativas à Prisão;
d) Os presos do regime abertos são atendidos pela CAP;
e) A Central de Alternativas à Prisão somente recebe os
beneficiários, não possuindo atribuição para a realização
de escoltas para as audiências de custódia;

26 -  A lei  19.962/2018 que instituiu a Diretoria-Geral de
Administração Penitenciária (DGAP), publicada em Diário
Oficial  no dia  04 de janeiro  de 2018,  têm as seguintes
competências, exceto:
a) Executar a política penitenciária do Estado e exercer a
coordenação,  o  controle  e  administração  de  seus
estabelecimentos prisionais.
b)  Implantar  e  implementar  a  execução  das  penas
privativas, não privativas de liberdade e das medidas de
segurança,  inclusive  por  meio  de  monitoramento
eletrônico.
c)  Praticar  atos de execução orçamentária,  financeira  e
contábil  no  âmbito  da  administração  penitenciária.
d)  Autorizar  a  abertura  de  processos  de  despesas.
e)  Investigação  dos  crimes  cometidos  dentro  das
Unidades Prisionais geridas pela DGAP.

 INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA

27-  Marque a alternativa correta quanto ao conceito de
Inteligência Penitenciária:
a) IPEN é o método único de propor ações especializadas
para  a  identificação,  acompanhamento  e  avaliação  de
ameaças  reais  ou  potenciais  na  esfera  do  Sistema
Penitenciário.
b)  IPEN  é  o  trabalho  no  desenvolvimento  de  ações
ostensivas  especializadas  para  a  identificação,
acompanhamento  e  avaliação  de  ameaças  reais  ou
potenciais na esfera do Sistema Penitenciário.
c)  IPEN  é  a  divulgação  sistemática  de  ações
especializadas para  a  identificação,  acompanhamento  e

avaliação de ameaças reais  ou potenciais na esfera do
Sistema Penitenciário.  
d) IPEN é o exercício permanente e sistemático de ações
especializadas para  a  identificação,  acompanhamento  e
avaliação de ameaças reais  ou potenciais na esfera do
Sistema Penitenciário.
e)  IPEN  é  o  resultado  de  ações  específicas  para  a
identificação e classificação de presos faccionados, com
intuito de antever ameaças reais ou potenciais na esfera
do Sistema Penitenciário.

28  - Marque a alternativa  correta quanto ao conceito de
Operações de Inteligência Penitenciária:
a)  É  o  conjunto  de  ações  de  busca,  podendo,
eventualmente,  envolver  ações  de  coleta,  executada
quando os dados a serem obtidos estão protegidos por
rígidas  medidas  de  segurança  e  as  dificuldades  e/ou
riscos são grandes para a Agência de Inteligência.
b) São as habilidades nas quais deverão ser treinados os
agentes de um ELO, a fim de facilitar a atuação humana
nas ações de busca, aumentando suas potencialidades,
possibilidades, capacidades e operacionalidades.
c) É o resultado final - expresso por escrito ou oralmente
pelo profissional de IPEN - da utilização da metodologia
de  produção  de  conhecimento  sobre  dados  e/ou
conhecimentos anteriores.
d)  Toda  e  qualquer  representação  de  fato,  situação,
comunicação, notícia, documento, extrato de documento,
fotografia,  gravação,  relato,  denúncia  etc.,  ainda  não
submetida,  pelo profissional  de IPEN,  à metodologia  de
produção de conhecimento.
e) É toda ação que visa demonstrar o aparato tecnológico
policial, de modo a suprir às expectativas do público em
relação  à  reação  dos  órgãos  de  segurança  pública  em
incidentes de alto risco. 

29  - Assinale a opção abaixo que indica dois ramos das
atividades de Inteligência Penitenciária:
a) Fontes abertas e protegidas.
b) Inteligência humana e Inteligência eletrônica.
c) Inteligência e Contra Inteligência.
d) Dado e conhecimento.
e) Infiltração e Vigilância.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

30  -  O  desfecho  pacífico  ou  violento  de  um conflito  é
determinado  pelos  meios  que  as  partes  adotam  para
defender seus interesses. Ao lidar com conflitos de forma
não  violenta,  passamos  a  percebê-los  como  situações
normais do convívio em sociedade. Os conflitos, a partir
desta  perspectiva,  trazem  os  seguintes  benefícios,
exceto:
a)  Melhora  os  relacionamentos  e  a  apreciação  das
diferenças.
b) Incentiva diferentes formas de encarar problemas.
c) Acirra as diferenças.
d) Estimula o pensamento crítico e criativo.
e) Melhora a capacidade de tomar decisões.
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31 - Marque a alternativa que possui aspectos técnicos e
éticos da mediação de conflitos.
a) Parcialidade, celeridade e agressividade.
b) Publicidade, celeridade e comprometimento com uma
das partes.
c) Imparcialidade, confidencialidade e neutralidade.
d) Parcialidade, publicidade e comprometimento com uma
das partes.
e) Publicidade, celeridade e agressividade.

32  -  As  preposições  abaixo  caracterizam  técnicas  de
abordagem e de solução de conflitos, exceto:
a)  Formulação  de  perguntas:  é  a  forma  mais  simples,
óbvia e necessária para se adquirir informações sobre o
respectivo conflito.
b) “Panos Quentes”, também denominada de abordagem
de apaziguamento: inclui a busca de pontos comuns para
acordo  e,  ao  mesmo  tempo,  foge  dos  pontos  de
desacordo. A técnica de “panos quentes” pretende manter
a paz e evitar situações de conflito aberto.
c) Escuta Ativa: 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. 
d)  Intimidação:  momento  em que  se  toma  uma atitude
mais agressiva diante de uma das partes; essa técnica é
utilizada para intimidar os agentes envolvidos no conflito, e
assim, obter maior poder para influenciar nas decisões.
e) Retirada estratégica significa evitar o problema, fugir ou
desistir.  Pode  ser  utilizada  como tática  em curto  prazo
para ganhar tempo ou como abordagem estratégica para
períodos  mais  prolongados.  A retirada  é  uma  maneira
passiva de tratar do conflito e geralmente não consegue
resolver o problema. É antes uma solução temporária. 

 SAÚDE EM AMBIENTE  PRISIONAL

33  -  Olho  avermelhado,  edematoso,  com  ardência,
lacrimejante, com sensação de corpo estranho, às vezes
com  secreção.  Esses  são  sintomas  comuns  da
Conjuntivite, esta doença é caracterizada pela:
a) Inflamação da conjuntiva ocular.
b) Inflamação dos cílios.
c) Inflamação da parte externa das pálpebras.
d) Inflamação do fluxo sanguíneo.
e) Inflamação do canal lacrimal.

34 - A hepatite é uma doença viral classificada em A, B, C.
Com relação à Hepatite C, assinale a alternativa correta:
a) Não é transmitida pelo sexo desprotegido.
b) Não se transmite por transfusão sanguínea.
c)  Não  se  transmite  por  instrumentos  cortantes
contaminados.
d) Há vacinação para hepatite C.
e) A única forma de evitar é a prevenção.

35  -  A  Blenorragia  é  a  mais  comum  das  DST.  Nas
mulheres,  essa doença atinge  principalmente o  colo  do
útero. Popularmente conhecida como:

a) Sífilis.
b) Candidíase.
c) Cancro Mole.
d) Gonorréia.
e) Herpes.

SAÚDE MENTAL

36 - As assertivas abaixo tratam dos fatores objetivos 
mínimos para que o servidor penitenciário possa ter 
qualidade de vida no trabalho. Com base nesse tema, 
marque a opção incorreta:
a) Segurança no trabalho.
b) Remuneração justa.
c) Assistência à saúde.
d) Falta de equipamentos.
e) Valorização profissional.

37- Exaustão emocional, despersonalização e diminuição
do  envolvimento  pessoal  no  trabalho,  são  elementos
centrais de qual transtorno mental?
a) Transtorno afetivo bipolar.
b) Esquizofrenia.
c) Síndrome de Burnout ou do esgotamento profissional.
d) Transtorno do ciclo sono-vigília.
e) Alcoolismo crônico.

DIREITO PENAL

38-  Gertrudes,  grávida  de  07  (sete)  meses,  estava
passeando  pela  rua,  quando  avistou  seu  ex-namorado
Jesonfio, que ficou irado quando a viu grávida. Gertrudes
sabendo que Jesonfio é um homem violento e que sempre
estava armado, tentou se esconder em um bar para se
proteger, mas ele foi mais rápido. Jesonfio sacou a sua
arma e efetuou dois disparos contra Gertrudes. Os dois
disparos acertaram Gertrudes.  Um disparo a acertou na
cabeça e o outro na barriga. Os transeuntes que estavam
passando pelo local imediatamente ligaram para o 192 -
SAMU.  Os  médicos  do  SAMU  fizeram  os  primeiros
socorros e encaminharam Gertrudes até o hospital mais
próximo. Chegando ao hospital, Gertrudes já estava sem
vida,  todavia  os médicos  conseguiram fazer  o  parto  de
Gertufonsio,  nome  que  Gertrudes  já  tinha  escolhido.
Gertufonsio sobreviveu por 30 (trinta) dias, mas também
faleceu em virtude do disparo que acertou a barriga de
Gertrudes.
Analisando  o  caso  acima,  Jesonfio  responderá  por
quais crimes? 
a)  Dois  homicídios  em  concurso  formal próprio.  
b) Dois homicídios em concurso formal impróprio.
c) Dois homicídios em concurso material.
d  Homicídio e Aborto.
e) Homicídio e lesão corporal seguida de morte.

39- O aumento da violência no Brasil e a grave crise que
se instalou na Segurança Pública do país fizeram com que
o Poder Legislativo criasse a Lei 13.142/15. A referida lei
alterou  o artigo  (121,  §  2o)  do  Código  Penal,  nele
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acrescentando  mais  uma  circunstância  qualificadora,
inciso (VII). A Lei alterou, ainda, o art. 129, acrescentando
ao tipo um novo parágrafo (§12),  majorando a pena da
lesão corporal (dolosa, leve, grave, gravíssima ou seguida
de morte) de um a dois terços. Por fim, foi alterada a Lei
8.072/90  -  Lei  dos  Crimes  Hediondos,  transformando
quais dos crimes acima em crimes hediondos?
a) Lesão corporal dolosa de natureza grave (art. 129, §
1o) e  de natureza gravíssima (art.  129,  §  2o)  e lesão
corporal  seguida  de  morte  (art.  129,  §  3o),  quando
praticadas contra  autoridade  ou  agentes  descritos  nos
arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do
sistema  prisional  e  da  Força  Nacional  de  Segurança
Pública, no exercício da função ou em decorrência dela,
ou  contra  seu  cônjuge,  companheiro  ou  parente
consanguíneo  até  terceiro  grau,  em  razão  dessa
condição.
b)  Lesão  corporal  dolosa  de  natureza  gravíssima (art.
129, § 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, §
3o),  quando  praticadas  contra  autoridade  ou  agentes
descritos nos arts.  142 e 144 da Constituição Federal,
não  inclusos  os  integrantes  do sistema prisional  e  da
Força Nacional  de Segurança Pública,  no exercício da
função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge,
companheiro  ou  parente  consanguíneo  até  segundo
grau, em razão dessa condição.
c)  Lesão  corporal  dolosa  de  natureza  gravíssima  (art.
129, § 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, §
3o),  quando  praticadas  contra  autoridade  ou  agentes
descritos nos arts.  142 e 144 da Constituição Federal,
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de
Segurança  Pública,  no  exercício  da  função  ou  em
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou
parente  consanguíneo  até  segundo  grau,  em  razão
dessa condição.

d) Lesão corporal dolosa de natureza grave (art. 129, §
1o) e  de natureza gravíssima (art.  129,  §  2o)  e lesão
corporal  seguida  de  morte  (art.  129,  §  3o),  quando
praticadas contra  autoridade  ou  agentes  descritos  nos
arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do
sistema prisional e da Força Nacional de Segurança
Pública, no exercício da função ou em decorrência dela,
ou  contra  seu  cônjuge,  companheiro  ou  parente
consanguíneo  até  terceiro  grau,  em  razão  dessa
condição.
e) Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129,
§ 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o),
quando praticadas contra autoridade ou agentes descritos
nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes
do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança
Pública, no exercício da função ou em decorrência dela,
ou  contra  seu  cônjuge,  companheiro  ou  parente
consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

40  -  Sinfronélio,  Agente  de  Segurança  Prisional,  muito
estudioso e esforçado tem o sonho de ser Diretor de uma
Unidade Prisional de seu Estado. Por ser muito estudioso
leu a Lei de Execuções Penais e se certificou que para ser
Diretor  de  Unidade  Prisional  precisava  ser  portador  de
diploma  de  nível  superior  de  Direito,  ou  Psicologia,  ou
Ciências  Sociais,  ou  Pedagogia,  ou  Serviços  Sociais.
Sinfronélio começou a estudar Direito e como trabalhava

no Cartório de uma Unidade Prisional,  resolveu imprimir
os materiais do semestre na máquina de xérox do presídio
em que trabalha. O Diretor notando que estava faltando
várias resmas de papel resolveu instaurar Procedimento
Administrativo Disciplinar para descobrir o paradeiro das
resmas de papel. Ao final do procedimento Sinfronélio foi
descoberto. Neste caso Sinfronélio poderá responder por:
a) Furto; 
b) Fato atípico; 
c) Peculato;
d) Prevaricação;
e) Corrupção passiva.

Página 9 de 9


	39- O aumento da violência no Brasil e a grave crise que se instalou na Segurança Pública do país fizeram com que o Poder Legislativo criasse a Lei 13.142/15. A referida lei alterou o artigo (121, § 2o) do Código Penal, nele acrescentando mais uma circunstância qualificadora, inciso (VII). A Lei alterou, ainda, o art. 129, acrescentando ao tipo um novo parágrafo (§12), majorando a pena da lesão corporal (dolosa, leve, grave, gravíssima ou seguida de morte) de um a dois terços. Por fim, foi alterada a Lei 8.072/90 - Lei dos Crimes Hediondos, transformando quais dos crimes acima em crimes hediondos?
	40 - Sinfronélio, Agente de Segurança Prisional, muito estudioso e esforçado tem o sonho de ser Diretor de uma Unidade Prisional de seu Estado. Por ser muito estudioso leu a Lei de Execuções Penais e se certificou que para ser Diretor de Unidade Prisional precisava ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Sinfronélio começou a estudar Direito e como trabalhava no Cartório de uma Unidade Prisional, resolveu imprimir os materiais do semestre na máquina de xérox do presídio em que trabalha. O Diretor notando que estava faltando várias resmas de papel resolveu instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar para descobrir o paradeiro das resmas de papel. Ao final do procedimento Sinfronélio foi descoberto. Neste caso Sinfronélio poderá responder por:
	a) Furto; b) Fato atípico;

