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EIXO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

A Administração Pública tem como um de seus princípios o
dever de conjugar o binômio produtividade e economia,
vedando os desperdícios e o uso inadequado dos recursos
públicos. Assinale a alternativa CORRETA, que representa
esse princípio.

Com relação a evolução do sistema prisional , leia com atenção
as afirmativas.
I. “Para combater o crime entre os estratos sociais
desprivilegiados, as penalidades precisam ser de tal
forma que haja uma piora em seus moldes de existência".
O argumento corresponde à ideia medieval, mas ainda
hoje defendida, conhecida como less exigibility, segundo
a qual, só se deve proporcionar ao condenado o mínimo
indispensável para manter a força produtiva.
II. “A mão que segura a espada e estrangula não é tãosomente uma mão humana, mas a mão de Deus. Não é o
homem, mas Deus que pendura, tortura, decepa,
estrangula e faz a guerra...” As palavras de Lutero
ilustram a naturalidade com que era encarado o grau de
crueldade das penas atribuídas às massas de
desprivilegiados na sociedade medieval.
III. A indenização e a fiança são institutos penais criados na
Idade Média e são utilizados até hoje nas sociedades
ocidentais.
IV. A CASA DE CORREÇÃO (Londres, 1555) é uma
combinação entre casa de assistência a pobres
(poorhouses), oficinas de trabalho (workhouses) e
instituição penal. Ela é a precursora das prisões atuais,
que combina trabalho, disciplina e assistência ao
condenado
para
sua
efetiva
recuperação
e
ressocialização.
V. De acordo com o art. 10 da Lei de Execuções Penais
(LEP), a assistência ao preso e ao internado tem como
objetivo prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade. Em outras palavras,
proporcionar as condições para que ele venha a exercer
novamente a cidadania plena.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e V estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão erradas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão erradas.

QUESTÃO 02
Nos termos da Lei 1.818/2007 (Estatuto do Servidor Público do
Estado do Tocantins), “a exposição de servidor à situação
humilhante ou constrangedora, repetitivas e prolongadas vezes
durante a jornada de trabalho e no exercício das funções, por
agente, chefe ou supervisor hierárquico, que atinja a autoestima ou a autodeterminação do subordinado, fazendo-o
duvidar de si ou de sua competência, desestabilizando a
relação da vítima com o seu ambiente de trabalho”, configura:
(A)
(B)
(C)
(D)

assédio moral.
proceder com desídia.
improbidade administrativa.
prática de usura.

QUESTÃO 03
A Súmula do STF nº 473 possui a seguinte redação: “A
Administração Pública pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial”. Essa Súmula
exterioriza o:
(A)
(B)
(C)
(D)

Princípio da impessoalidade.
Princípio da publicidade.
Princípio da autotutela.
Princípio da continuidade dos serviços públicos.
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(A)
(B)
(C)
(D)

Princípio da eficiência.
Princípio da supremacia do interesse público.
Princípio da autotutela.
Princípio da legalidade.

QUESTÃO 05
São poderes orgânicos básicos do Estado:
(A) O Legislativo, o Executivo e o Tribunal de Contas da
União;
(B) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário;
(C) O Legislativo, o Executivo e o Ministério Público;
(D) O Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas
da União.
QUESTÃO 06
Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, constitui
crime de:
(A)
(B)
(C)
(D)

furto.
homicídio.
estelionato.
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio.

QUESTÃO 07
Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei
constitui crime de:
(A)
(B)
(C)
(D)

desobediência.
tráfico de Influência.
abandono de função.
condescendência criminosa.

QUESTÃO 08
Sobre a prisão preventiva, marque a alternativa CORRETA.
(A) Tem o prazo máximo de 30 dias, após este período o
acusado deverá ser libertado.
(B) Pode ser decretada por ato fundamentado do delegado de
polícia.
(C) Deverá ser decretada pelo juiz, a pedido do Ministério
Público ou do delegado de polícia, não tendo prazo
máximo para a sua duração.
(D) Só pode ser decretada no inquérito policial.
QUESTÃO 09
Sobre os princípios do processo penal, marque a alternativa
INCORRETA.
(A) O princípio do contraditório é dividido em duas etapas,
uma antes da ampla defesa que permite ao acusado
conhecer o que está sendo imputado a ele, e uma após a
ampla defesa que permite ao acusado contraditar o que
lhe está sendo imputado.
(B) O princípio do juiz natural tem como desdobramentos o
direito de o réu ter um juiz natural, imparcial e
contemplativo (inerte).
(C) O princípio do sigilo, exige que todo processo seja feito de
forma sigilosa.
(D) O princípio da presunção de inocência tem como
decorrência três dimensões: regra probatória (o ônus de
provar é do acusador); regra de tratamento (não se trata o
acusado como condenado antes do trânsito em julgado de
sentença condenatória); regra de liberdade (a regra é que
antes da condenação a pessoa deva ficar livre,
excepcionalmente podendo ser decretada a sua prisão).
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 15

Sobre a classificação do condenado, a Lei 7.210/84 – Lei de
Execução Penal tem como premissa que:

Considerando o painel panorâmico do sistema prisional do
Tocantins, assinale a alternativa CORRETA.

(A) deve haver a individualização da execução da pena,
segundo os antecedentes e personalidade do condenado,
através da Comissão Técnica de Classificação,
separando primários de condenados reincidentes, por
exemplo.
(B) não deve haver a individualização da execução da pena,
podendo inclusive misturar condenados primários com
presos reincidentes.
(C) a individualização da execução da pena não levará em
conta os antecedentes e a personalidade do condenado.
(D) na individualização da execução da pena, poder-se-á usar
de cela escura e punições coletivas.

(A) Ouvidoria – não possui; Corregedoria – possui; Escola
Penitenciária – possui.
(B) Cogestão – não possui; Corregedoria – possui; Ouvidoria
– possui.
(C) Serviços terceirizados – possui; Escola Penitenciária –
possui; Ouvidoria – possui.
(D) PPP – possui; Corregedoria – possui; Ouvidoria – possui.

QUESTÃO 11
Depois de cumprir sua pena, o ex-preso:
(A) não terá direito à assistência, mas se necessário, terá
concessão de alojamento e alimentação, pelo prazo de
dois anos.
(B) não receberá qualquer apoio do sistema carcerário.
(C) terá direito à assistência. E se necessário, terá concessão
de alojamento e alimentação, pelo prazo de dois meses.
(D) por já ter cumprindo sua pena, e até em razão das
despesas já feitas pelo Estado, não terá qualquer direito.
QUESTÃO 12
É muito comum, por falta de observância à Lei de Execuções
Penais (LEP), quando um advogado solicita uma Certidão de
Comportamento Carcerário, o Diretor (ou Responsável pelo
Expediente) da Unidade Prisional, se ver obrigado a lavrar uma
Certidão constando “bom comportamento”, quando na
realidade o preso possui um péssimo comportamento
carcerário. Para prevenir esta situação a Unidade Prisional
deverá:
(A) manter os registros do preso, bem como ter o hábito de
instaurar procedimentos disciplinares.
(B) não precisará manter registros do preso, pois aliás tais
registros se fazem desnecessários.
(C) a mera palavra do Diretor da Unidade Prisional de que o
preso possui mal comportamento é suficiente para
declarar tal realidade.
(D) simplesmente, ainda que verbalmente, comunicar a
indisciplina do preso ao Juízo da Execução Penal.
QUESTÃO 13
O sistema penitenciário possui como mote o cumprimento de
sentença e decisões judiciais, além da prerrogativa humanista
de
fomentar
e
executar
um
programa
de
ressocialização/reintegração da população carcerária.
Com base no texto acima, podemos afirmar que as atividades
dos Analistas em Defesa Social:
(A)
(B)
(C)
(D)

são unilaterais.
estão em plena consonância com a retribuição penal.
são ações de custódia.
são ações interdisciplinares.

QUESTÃO 14
O banco de mão de obra carcerária faz parte da rotina
administrativa do setor da:
(A)
(B)
(C)
(D)

segurança.
saúde.
laborterapia.
educação.
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EIXO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
QUESTÃO 16
Para pensarmos em promoção e proteção à saúde é
CORRETO afirmar que:
(A) é necessário que conheçamos os determinantes sociais,
que rebatem sobre a saúde da população sobre a qual
nos debruçamos.
(B) é necessário que ocultemos os determinantes sociais, que
rebatem sobre a saúde da população sobre a qual nos
debruçamos.
(C) é necessário que aprofundemos os determinantes sociais
negativos, que rebatem sobre a saúde da população
sobre a qual nos debruçamos.
(D) é necessário que desconheçamos os determinantes
sociais, que rebatem sobre a saúde da população sobre a
qual nos debruçamos.
QUESTÃO 17
Analise as afirmativas a seguir considerando a saúde em
perspectiva de gênero:
I. para refleti-la demanda em primeiro lugar desconsiderar
as diferenças biológicas e sociais do que representa “ser
homem” e “ser mulher”.
II. resistentes à procura pelos cuidados de saúde os homens
acabam ficando expostos a agravos, que quando chegam
a ser tratados, já referem situações avançadas de difícil
reversão.
III. a saúde em perspectiva de gênero não é considerada no
Sistema Único de Saúde do Brasil.
IV. incluir a perspectiva de gênero ao abordar a saúde da
mulher aponta um exercício de superar os preconceitos,
que historicamente impuseram à mulher o estigma de
sexo frágil.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 18
Em se tratando do atendimento destinado às pessoas presas,
que apresentem histórico e/ou agravo de saúde em
consequência do uso de álcool e outras drogas é CORRETO
afirmar que:
(A) a sistematização das ações deve obedecer ações
integrais de atenção à saúde.
(B) a sistematização das ações deve voltar-se para o
atendimento emergencial.
(C) a sistematização das ações deve obedecer ações focais
de atenção à saúde.
(D) a sistematização das ações deve obedecer ações
superficiais de atenção à saúde.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

Acerca do histórico do atendimento de saúde relativo ao uso de
álcool e outras drogas prestado às pessoas presas é
CORRETO que:

Confirmada Obstrução das Vias Áreas por Corpo Estranho
(OVACE), o procedimento para desobstrução em um adulto
consciente é:

(A) todo histórico e atendimento de saúde devem estar
registrados nos livros de ocorrência acessível a todas as
pessoas que circulem na instituição.
(B) todo o histórico e atendimento de saúde devem estar
registrados nos quadros informativos sendo publicizados
a todos os profissionais e usuários.
(C) todo histórico e atendimento de saúde devem estar
registrados nos instrumentais tais como: planos de
atendimento e prontuários arquivados de forma segura e
sigilosa.
(D) todo histórico e atendimento de saúde devem estar
registrados nos instrumentais, tais como: planos de
atendimento e prontuários arquivados de forma segura e
pública.

(A) bater duas ou mais vezes nas costas até a desobstrução
total.
(B) realizar a massagem de emergência.
(C) posicionar-se por detrás da vitima e iniciar as manobras
de compressão abdominal (manobra de Heimlich).
(D) deitar a vítima e iniciar as manobras de compressão
abdominal.

QUESTÃO 20
Analise as afirmativas a seguir considerando as ações de
prevenção e tratamento de DST/HIV:
I. é essencial o estabelecimento de ações intersetoriais e
interdisciplinares.
II. é essencial que as ações sejam pactuadas oficialmente
entre os gestores das políticas sociais setoriais.
III. é essencial que as ações possuam previsão orçamentária
e programática.
IV. é essencial que as ações sejam apropriadas pelos
profissionais de diversas áreas do conhecimento, como
forma de contribuir para sua não descontinuidade e
precariedade.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, III e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A saúde mental do adulto depende bastante do exemplo e
do comportamento dos pais, de como ele foi tratado, e do
ambiente em que ele viveu durante sua infância.
(B) É competência dos pais fornecer os cuidados necessários
para que seus filhos se desenvolvam com saúde. Para
que isso aconteça, têm que ser atendidas suas
necessidades
físicas,
mentais
e
emocionais,
indispensáveis à formação de uma personalidade sadia.
(C) As pessoas têm uma tendência a interagir com outras da
mesma forma como foram tratadas pelos pais e pelos
familiares durante a infância.
(D) Não há relação entre o que acontece com o feto e o
recém-nascido e o seu futuro desenvolvimento emocional.
QUESTÃO 25
Marque a alternativa CORRETA.
(A) Durante um período de crise (sofrimento agudo), pouco
ajuda o questionamento sobre certos acontecimentos,
como por exemplo, o motivo de uma eventual agressão.
(B) A família é um elemento dispensável na elaboração do
projeto terapêutico de um usuário com transtorno mental.
(C) As particularidades individuais não têm relevância para a
elaboração do projeto terapêutico de um paciente com
transtorno mental.
(D) Num trabalho em equipe, é desnecessária a realização de
reuniões para avaliação e planejamento.

No que se refere às ações de prevenção e tratamento de
DST/HIV no Sistema Penitenciário é INCORRETO afirmar.
EIXO SEGURANÇA E DISCIPLINA
(A) As ações são previstas considerando a intersetorialidade
e a interdisciplinariedade.
(B) Não há legislações e normativas, que destaquem ações
de prevenção e tratamento a DST/HIV.
(C) O envolvimento de familiares é condição essencial para a
eficácia do cuidado.
(D) A ação em rede e o envolvimento dos serviços e
programas presentes no território são de suma
importância.
QUESTÃO 22
Em parada respiratória em adulto a manobra a ser realizada é:
(A)
(B)
(C)
(D)

uma insuflação a cada cinco segundos.
uma insuflação a cada três segundos.
duas insuflações a cada cinco segundos.
realizar várias insuflações em um período de cinco
segundos.
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QUESTÃO 26
O Regime Disciplinar Diferenciado foi
ordenamento jurídico brasileiro para trazer:

introduzido

no

(A) maior
segurança
aos
estabelecimentos
penais,
estabelecimentos estes tomados por constantes
rebeliões, evitando que presos de alta periculosidade
comandem o crime organizado de dentro dos
estabelecimentos prisionais, bem assim, visando evitar
fugas nestes ambientes.
(B) conforto ao preso, uma vez que o mesmo estará em cela
isolada.
(C) regalia ao preso, haja vista que o preso estará em cela
isolada e terá acompanhamento psicológico individual.
(D) sanção disciplinar por falta leve.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 31

Caberá aplicar o Regime Disciplinar Diferenciado quando:
(A) o preso tiver praticado crime doloso que resulte em
subversão da ordem ou disciplinas internas.
(B) o preso primário incidir em falta leve no ambiente
carcerário.
(C) o preso tiver praticado crime culposo.
(D) o preso tiver praticado crime culposo que resulte em lesão
própria.
QUESTÃO 28
Sobre o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) ao preso,
assinale a alternativa CORRETA.
(A) O RDD nada mais é que o recolhimento dos presos em
cela individual, por até 50 anos.
(B) O preso submetido ao RDD não terá direito a visitas.
(C) O preso não terá direito ao banho de sol.
(D) O processo será judicial, resguardando o contraditório e a
ampla defesa.
QUESTÃO 29
Em relação ao fenômeno “Zé Povinho” (SILVA, 2016), pode ser
definido como:
(A) rebelião com riscos moderados, pois é produzida com
poucos membros e não coordenada.
(B) fenômeno que não possui grave letalidade é possível a
negociação e os acordos.
(C) nada mais é do que a corporificação da barbárie e da
brutal violência coletiva em função de um objetivo difuso
para o coletivo, mas específico para os indutores dessa
massa violenta.
(D) fruto do imaginário prisional, não é realidade plena, pois
se estabelece na subjetividade do preso.
QUESTÃO 30
Comitê Gestor: seja qual for o motivo, uma vez instalada a
crise de rebelião, faz-se necessária a imediata instalação do
Comitê Gestor, ou seja, um grupo com poderes decisórios que
irá de imediato sistematizar as informações, articulando
saberes intrínsecos à instituição em crise e o acúmulo do
próprio comitê que, em geral, será formado por especialistas na
matéria e gestores do sistema prisional.
Considerando o fragmento acima, pode-se afirmar que
compõem o comitê:
I.
II.
III.
IV.

Diretor da unidade.
Superintendentes de segurança do sistema prisional.
Capelão.
Reeducando.

Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

2016

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.

“Evidentemente não seria possível gerenciar sem um plano de
gerenciamento, essa regra básica para a administração
também é condição sine qua non para o gerenciamento de
crise/rebelião no sistema prisional.” (SILVA, 2016)
Considerando o fragmento apresentado, pode-se afirmar que:
I. planejamento deve possuir um forte veio de criatividade,
portanto, de improviso.
II. o planejamento é ato prévio e, durante o evento
crise/rebelião, previamente é com o planejamento que se
pode determinar o POP para cada estabelecimento
prisional, considerando sua geografia e, evidentemente,
os servidores que ali atuam.
III. não é possível se falar em planejamento no caso de
rebelião, pois esta é imprevisível.
IV. durante o planejamento, o item segurança deve ser
primordial, porém ele deve favorecer a execução do plano
e não impedi-lo.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 32
Analise as afirmativas a seguir:
I. A atividade de Inteligência Penitenciária (IPEN) é exercida
em perfeita sintonia com as suas finalidades e sob a égide
de determinados princípios.
II. Os princípios da atividade de Inteligência são aplicados
de forma que a atenção de um deles não acarrete
prejuízo no emprego dos demais.
III. Os princípios da atividade de Inteligência são as
proposições diretoras, as bases, os fundamentos, os
alicerces, os pilares que orientam e definem os caminhos
da atividade.
IV. Os mais importantes princípios da IPEN são: legalidade;
amplitude;
interação;
disfarce;
oportunidade;
permanência; precisão; simplicidade; imparcialidade;
estória-cobertura; compartimentação; sigilo.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 33
A atividade de Inteligência Penitenciária - IPEN é o exercício
permanente e sistemático de ações especializadas para a
identificação, o acompanhamento e a avaliação de ameaças
reais ou potenciais na esfera do Sistema Penitenciário.
Em relação às suas finalidades, analise as afirmativas a seguir:
I. proporciona diagnósticos e prognósticos sobre a evolução
de situações de interesse do sistema penitenciário.
II. apoia diretamente com informações relevantes as
operações de segurança do sistema penitenciário.
III. executa o planejamento estratégico traçado pelas
diversas organizações do sistema de segurança pública.
IV. auxilia na investigação de delitos de qualquer natureza
nas dependências do sistema penitenciário.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
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Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Para se gerenciar e resolver uma situação de emergência
deve-se obter o máximo de informações possíveis sobre os
perpetradores.

O setor „gaiola‟ ou portão de entrada de unidade prisional é um
setor onde ocorre:

Dentro dessa visão, os causadores de eventos críticos podem
ser tipificados como:
(A) Criminoso inofensivo/ Criminoso perigoso/ Criminoso ultra
perigoso.
(B) Criminoso de menor potencial ofensivo/ Criminoso de
maior potencial ofensivo/ Criminoso neutro.
(C) Criminoso
comum/
Criminoso
emocionalmente
perturbado/ Criminoso com motivações ideológicas.
(D) Perpetrador/ Ergastulado/ Tomador de reféns.
QUESTÃO 35
Segundo a doutrina de gerenciamento de crises ou de
situações de emergência, são alternativas táticas que podem
ser usadas para a resolução de um evento crítico:
(A) Conversação/ Armamento não letal/ Armamento letal/
Rendição.
(B) Negociação/
Técnicas
menos
letais/
Tiro
de
comprometimento/ Invasão tática.
(C) Ações de comunicação/ Ações marciais/ Ações letais/
Ações judiciais.
(D) Procedimento
administrativo
disciplinar/
Regime
Disciplinar Diferenciado / Regressão de regime/ Sanções
judiciais.
QUESTÃO 36
“O acesso à unidade deve ser permitido pela equipe que cuida
da „gaiola‟ ou do portão de entrada somente com a devida
revista.
Os profissionais que trabalham na referida unidade prisional
devem fazer questão de se submeter a esse procedimento por
diversas questões”.
Em relação ao texto apresentado, marque a alternativa
CORRETA.
(A) É possível que algum servidor possa vir a ter sua
integridade ameaçada por grupos criminosos, que
solicitem a entrada na unidade prisional, via servidor, de
algum objeto, tais como: drogas, armas, celulares etc.
Nesse sentido, caso a revista seja algo inerente a todos,
obviamente que tal pretensão será inócua.
(B) A revista é uma afronta ao servidor que é um trabalhador
e deve ser considerado acima de qualquer suspeita.
(C) Os analistas em Defesa Social jamais deverão se
submeter a esse procedimento, pois ele só deve ser
realizado nos demais servidores que são de nível médio,
mesmo porque na unidade prisional também tem
diferenças entre a prisão para pessoas com nível
superior.
(D) A revista não é um procedimento importante para a
promoção da segurança em uma unidade prisional.

I. o descanso dos profissionais Técnico de Defesa Social;
II. às conferências de entrada e saída da unidade prisional;
III. as entrevistas com os presos devido a sua estrutura de
melhor segurança;
IV. a permanência, no momento de conferência de
documentação e de revista, tanto de quem vai sair,
quanto de quem vai entrar, isolado nesse ambiente.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 38
“A Política Criminal brasileira deve vir acoplada com uma
política social de inclusão. É preciso que haja um equilíbrio
entre repressão, prevenção e inclusão social. Porém, essa
Política ainda está pautada eminentemente na repressão do
crime e não em sua prevenção”.
Com relação ao texto acima pode-se afirmar que:
I. todas as estratégias da Política Criminal tornar-se-ão
meras medidas paliativas se não forem englobadas dentro
da Política Social do Estado, onde devem existir vários
fatores coordenados, tais como: o sistema normativo
penal, o judicial, o cultural, o familiar, o educacional, etc.
II. aumentar o rigor das penas simplesmente não parece ser
a solução mais sensata.
III. o crime deve ter como proposta de ação, a retribuição
penal pura e simples, as rotinas devem estabelecer o
princípio do Talião.
IV. os analistas em Defesa Social não estão envolvidos na
proposta de reintegração e sim de custódia.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 39
Analise as afirmativas a seguir em relação às radiografias
panorâmicas convencionais.
I. A onda de rádio é produzida a partir da eletricidade,
através dessas ondas podemos transportar dados, sons,
imagem ou música pelo ar.
II. VHF → é a sigla para o termo inglês Very High
Frequency (Frequência Muito Alta). Designa a faixa de
radiofrequências de 30 MHz até 300 MHz. É uma
frequência comum somente para propagações de sinais
de televisão.
III. A onda de rádio se propaga pelo ar a uma velocidade
aproximada de 340 metros por segundo.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
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Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

UFT/COPESE
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 43

A forma de operar um radiocomunicador pode influenciar na
qualidade da comunicação entre os interlocutores. Levando em
consideração as regras para uso do microfone do
radiocomunicador, é INCORRETO afirmar que:

“No Brasil, essas propostas estão presentes no cotidiano
prisional, asseguradas pela legislação que, em flagrante
ecletismo, luta por conciliar fundamentos antagônicos e
estabelecer uma lógica de punição humanizada.” (Silva, 2016)

(A) apertar a tecla PTT para falar e soltar para receber; falar
claramente com o nível normal de sua voz, evitar falar
muito perto ou muito longe do microfone (a distância ideal
é de 15 cm aproximadamente).
(B) não alongar demais o cabo do microfone, para não parti-lo
ou danificá-lo; Jamais operar o rádio conduzindo a viatura,
evitando assim que o cabo do microfone enrosque no
volante, e também para que não tire sua atenção no
trânsito.
(C) a tecla do microfone não deve permanecer apertada por
mais de 30 segundos, pois isto poderá causar defeito no
equipamento de rádio.
(D) formular o maior número de informações para transmitir
tudo de uma vez; Falar alto e rapidamente para liberar o
canal de comunicação o mais rápido possível.

EIXO RELAÇÕES HUMANAS E REINSERÇÃO SOCIAL

O texto reporta-se:
(A) a rotina, que em geral permite uma larga escala de
circulação; de lazer e de educação.
(B) aos serviços que são articulados e harmônicos entre si.
(C) a proposta de humanização da pena, na qual se alicerça
os fundamentos da política de reintegração social e a
proposta de retribuição penal que esboça o velho desejo
de vingança ainda vivente no homem.
(D) ao cotidiano carcerário que é vivenciado por pessoas
estranhas entre si, mas que estabelecem uma vida
coletiva salutar.
QUESTÃO 44
Para Coyle (2002), um preso reabilitado é:
(A) alguém que aprendeu a vida intramuros.
(B) uma pessoa sem êxito na vida extramuros.
(C) um egresso do sistema prisional que possui êxito na vida
extramuros.
(D) alguém que se adaptou plenamente ao cárcere.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 45

O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da
sociedade quanto as normas e regimentos internos das
organizações. A ética profissional proporciona ao profissional
um exercício diário e prazeroso de honestidade,
comprometimento, confiabilidade, entre tantos outros, que
conduzem o seu comportamento e tomada de decisões em
suas atividades. Por fim, a recompensa é ser reconhecido, não
só pelo seu trabalho, mas também por sua conduta exemplar.
Considerando a afirmação acima, em relação à ética
profissional, marque a alternativa CORRETA.

Com relação aos direitos humanos, seu conceito,
características e marcos históricos, é CORRETO afirmar:

(A) Caso um servidor sofra uma perseguição por parte de seu
chefe imediato, ele passa a ter motivo justo para alterar
seu comportamento no trato com o público e com seus
colegas de trabalho.
(B) O servidor público que presenciar um ato ou fato contrário
ao interesse público por parte de um superior pode omitirse a fim de preservar o clima organizacional da instituição.
(C) Pessoas que exercem cargos de natureza eventual,
temporária ou excepcional não podem ser submetidas a
procedimentos de apuração por meio da comissão de
ética pública.
(D) É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta
do servidor público, que consolida a moralidade do ato
administrativo.
QUESTÃO 42
Para que tenha conduta ética é preciso ter o agente
consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem
e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício.
Considerando a afirmação acima sobre os constituintes do
campo ético, marque a alternativa CORRETA.
(A) O sujeito ético e moral só pode existir se for consciente de
si e dos outros, isto é, ser capaz de reflexão e de
reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos
iguais a ele.
(B) Ao reconhecer-se a si e o outro como sujeitos, pode-se
incorrer em excesso de humanismo comprometendo a
racionalidade nas atitudes tomadas.
(C) O sujeito ético e moral só podem existir se for capaz de
reconhecer-se como coadjuvante da ação, avaliar os
efeitos e consequências dele sobre si e os outros.
(D) O sujeito ético e moral não precisa controlar interiormente
seus impulsos, suas inclinações e suas paixões; deixa-as
fluírem livremente.
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(A) a Magna Carta constitui um importante documento
histórico por conferir direitos amplos e irrestritos a todos
ingleses. Trata-se de um documento que declarou direitos
universais, pondo fim à relação senhor e servo.
(B) os direitos humanos constituem-se em um bloco de regras
jurídicas construídas na Idade Média, sem continuidade
evolutiva na Idade Moderna e na Idade Contemporânea.
(C) os direitos humanos são formados por um conjunto de
faculdades e instituições que, em cada momento histórico
concretizam as exigências da dignidade, liberdade e
igualdade humana, apresentando resistência aos abusos
do Estado e dos particulares.
(D) a prescrição é uma importante característica dos direitos
humanos, pois os direitos humanos não permanecem ao
longo do tempo, ou seja, perdem sua eficácia em razão
do tempo, se esgotam e se consomem com o passar do
tempo, devendo a vítima protocolizar as ações por
possíveis violações no prazo de 01 (um) ano.
QUESTÃO 46
Com relação ao sistema onusiano - ONU - e a inserção dos
direitos humanos no sistema jurídico brasileiro, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A) Após a segunda guerra mundial o mundo percebeu que
precisava criar um sistema de direitos que protegessem
as pessoas das atrocidades causadas pelas guerras,
razão primeira de constituição da Organização das
Nações Unidas - ONU.
(B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
aborda uma ética universal, reunindo, em um só
documento, enunciados que proclamam o valor da
liberdade, igualdade, direitos civis, direitos políticos,
direitos sociais, direitos culturais e a indivisibilidade dos
direitos humanos.
(C) Os Tratados são acordos internacionais concluídos por
escrito entre os Estados e regidos pelo Direito
Internacional, quer seja constituído de um instrumento
único, quer de dois ou mais instrumentos anexos,
qualquer que seja sua denominação específica.
(D) A Constituição Federal traz um importante rol no artigo 5º
do seu texto, o qual expressa os direitos e garantias do
cidadão, tratando-se de um rol taxativo, restringindo a
previsão de direitos humanos em outros documentos
infraconstitucionais.

UFT/COPESE
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 50

A Lei nº. 10.639/03 e a Lei nº. 11.645/08 estabelecem o ensino
da História da África e Cultura Afro-brasileira e Indígena. A
respeito das leis estabelecidas, marque a alternativa
CORRETA que encontra-se de acordo com os objetivos
propostos.

No campo das relações interpessoais, podemos afirmar que:

(A) Incentivar exclusivamente, projetos divulgando a
valorização da cultura indígena no ambiente escolar.
(B) Promover visitas de representantes de instituições afrobrasileiras às escolas, durante datas comemorativas.
(C) Promover atividades de danças indígenas comemorando
o Dia do Índio
(D) Favorecer a implantação de ações de combate à exclusão
e promotoras da igualdade étnico-racial, no cotidiano
escolar.

I. A comunicação constitui um importante aspecto das
relações interpessoais, e pode se dar de maneira verbal,
não verbal, simbólica e paralinguística.
II. Para os autores Skinner e Bandura, respectivamente,
aprendemos a nos relacionar pelas experiências pessoais
vivenciadas no ambiente social e também pela
observação do comportamento dos outros indivíduos.
III. O uso da punição para controle do comportamento
mostrou-se uma estratégia eficaz no campo das relações
interpessoais devido aos seus resultados imediatos e a
longo prazo.
IV. O processo de comunicação pode ser dificultado pelas
diferenças existentes entre as pessoas em relação à
educação, experiência e aprendizagem de significados.

QUESTÃO 48
Marque a alternativa CORRETA.
Em relação aos efeitos do encarceramento, leia o texto a
seguir.
“De maneira geral, temos alguns efeitos sociológicos evidentes,
dentre os quais podemos destacar que a forma de socialização
é alterada, pois, agora, existe contenção de várias
circunstâncias.”
Estão alinhadas com o texto apresentado as afirmativas:
I. A rotina, que em geral permite uma larga escala de
circulação, de lazer e de educação.
II. Entre as características de contenção, entre outras, temos
o lazer; a circulação e o vestiário.
III. Obviamente, os níveis de segregação e de rotina poderão
determinar um novo mundo que, provavelmente, fora
dele, a pessoa presa não mais saberia como conduzir-se,
é o caso de muitos membros da população carcerária
que, ao receberem o direito do alvará de soltura,
irrompem em lágrimas com medo da vida extramuros.
IV. A vida na unidade prisional se tornou um lazer, com um
processo de punição frágil e lei que defende o criminoso.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 49
Analise as afirmativas a seguir em relação aos conflitos e sua
mediação.
I. Quando separamos as pessoas dos problemas e dos
processos, a visualização do conflito e a busca de
soluções são facilitadas.
II. Evitação, competição, compromisso e colaboração são
formas de enfrentamento dos conflitos.
III. O êxito da mediação depende de resposta acomodativa
do indivíduo ao conflito.
IV. Na mediação, o diálogo é o principal meio para solução
do conflito de modo pacífico.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
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(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

