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EIXO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
QUESTÃO 01
Leia com atenção a afirmativa a seguir:
“Ao invés da força física, da violência e dos privilégios, a
palavra passou a representar um instrumento poderoso para
os cidadãos. Eles deveriam, entre si, argumentar, questionar,
refutar, esclarecer, dialogar, persuadir (convencer) etc., para,
assim, chegarem a um consenso sobre o que era melhor para
a sociedade”.
Com relação ao texto, marque a alternativa CORRETA.
(A) O recorte é uma adaptação livre do artigo 10 da Lei de
Execução Penal - LEP.
(B) Este é o conceito de cidadania, desenvolvido na
sociedade grega antiga.
(C) Este é o conceito de democracia, desenvolvido na
sociedade grega antiga.
(D) A participação dos cidadãos é dispensável numa
democracia, uma vez que nem todos se conseguem fazer
ouvir.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa CORRETA.
Nos termos da Lei 1.818/2007, Estatuto do Servidor Público do
Estado do Tocantins, o abandono de cargo e a inassiduidade
habitual serão punidos com a sanção de:
(A)
(B)
(C)
(D)

advertência.
suspensão.
demissão.
exoneração.
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(A) A autoridade administrativa competente autorizou o pedido
dos servidores por se tratar de ato administrativo vinculado.
(B) São elementos constitutivos do ato administrativo:
competência, forma, motivo, objeto e finalidade.
(C) A partir do momento em que o ato administrativo de
remoção preencheu os seus elementos constitutivos, o
mesmo é revestido pela presunção de legitimidade.
(D) O Poder Judiciário do Tocantins não pode revogar o ato
administrativo que removeu os servidores Adriano e Bruno.
QUESTÃO 05
Analise o seguinte caso hipotético: Carlos encontra-se
cumprindo pena de 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente
em regime fechado, numa prisão no Estado do Tocantins. O
detento e seus familiares comunicam ao técnico de defesa
social Daniel que Carlos está sofrendo ameaças de morte por
um companheiro de cela. O referido agente público se omite
diante das informações, pois acredita que tal fato não é
verdade e que a intenção do detento é somente causar
tumulto. Contudo, a ameaça foi concretizada e Carlos foi
encontrado morto em sua cela. Considerando o caso hipotético
e as teorias pertinentes à responsabilidade civil do Estado,
assinale a alternativa CORRETA.
(A) O Estado do Tocantins não poderá ser responsabilizado
civilmente pela morte de Carlos uma vez que o fato foi
praticado por um terceiro e este é excludente de
responsabilidade civil.
(B) O Estado do Tocantins não poderá ser responsabilizado
civilmente pela morte de Carlos uma vez que ocorreu um
caso fortuito e este é excludente de responsabilidade civil.
(C) O Estado do Tocantins poderá ser responsabilizado
civilmente e de forma objetiva pela morte de Carlos, pois é
dever do Estado manter a integridade das pessoas que
estão sob sua custódia.
(D) O técnico de defesa social, Daniel, por ter sido omisso e
agido com dolo, responderá objetivamente pelos danos
causados em decorrência de sua omissão.
QUESTÃO 06
Diz-se do crime culposo, quando:

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa CORRETA.
Dentre os princípios expressos na Constituição Federal de
1988, um pode ser entendido como o ponto central do Estado
de Direito e estabelece que: os agentes das pessoas jurídicas
de direito público só podem fazer o que a lei autorizar ou
determinar, dentro de sua atuação discricionária. Tal afirmação
se refere ao:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 07
Não há crime quando o agente pratica o fato:
(A)
(B)
(C)
(D)

em legítima defesa.
contra policial militar.
contra criança, enfermo ou mulher grávida.
contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge.

QUESTÃO 08

QUESTÃO 04
Analise o seguinte caso hipotético: Adriano e Bruno são
servidores públicos do Estado do Tocantins regidos pela Lei
1.818/2007 e possuem o mesmo cargo; entretanto o primeiro
encontra-se no órgão do Estado, em Araguaína, e o segundo
em Palmas. Interessados em fazer uma permuta (Adriano
deseja ir para Palmas e Bruno para Araguaína) os servidores
fazem um requerimento por escrito à autoridade administrativa
competente. Esta, por entender que seria conveniente e
oportuno à Administração Pública, autorizou remoção por
permuta dos servidores.
Considerando o caso hipotético e as teorias pertinentes ao ato
administrativo, assinale a alternativa INCORRETA.
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(A) não há crime a se punir.
(B) se verifica hipótese de excludente de ilicitude.
(C) o agente deu causa ao resultado por imprudência,
negligência ou imperícia.
(D) o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
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O processo inquisitório, iniciado pela Igreja Católica e
largamente utilizado pelos reis na idade média, tem como
características, EXCETO:
(A) o juiz, chamado inquisidor, era o protagonista do processo,
fazendo papel de acusar, julgar, buscar provas, investigar,
torturar, permitir ou não a defesa do acusado.
(B) não havia garantia processual alguma.
(C) o processo era escrito, complexo, secreto, indecifrável, e a
confissão por meio de tortura era a principal prova buscada.
(D) o acusado tinha as seguintes garantias: contraditório,
defesa, acesso à justiça, devido processo legal (regras
processuais claras, prévias), isonomia entre acusação e
defesa, duplo grau de jurisdição (em geral o povo julgava os
recursos), regra da liberdade processual.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 14

São modalidades permitidas de prisão em flagrante, EXCETO:

Podemos afirmar que a laborterapia trata de:

(A) flagrante prorrogado: também chamado de ação
controlada, que permite que a polícia aguarde o momento
mais oportuno para a sua atuação.
(B) flagrante esperado: caso em que a autoridade policial
limita-se a aguardar o momento da prática do delito.
(C) flagrante facultativo: diz-se aquele em que qualquer
indivíduo do povo poderá efetuar a prisão em flagrante e,
assim agindo, estará acobertado pelo exercício regular de
direito.
(D) flagrante preparado: aquele em que o criminoso é
induzido à prática do delito.
QUESTÃO 10
Sendo que a Lei de Execução Penal no Brasil fora criada numa
temática interdisciplinar tratando de diversos ramos do direito,
assim, podemos classificar tal lei como uma:
(A)
(B)
(C)
(D)

lei de natureza mista.
lei penal em branco.
lei heterogênea.
lei homogênea.

QUESTÃO 11

(A)
(B)
(C)
(D)
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segurança.
saúde.
inteligência.
labor.

QUESTÃO 15
São setores da unidade prisional:
I. plantão, laborterapia, psicologia, jurídico, vara de
execução penal.
II. direção, saúde, serviço social, educação.
III. registro e movimento, psicologia, laborterapia, comequieto.
IV. jurídico, direção, laborterapia, saúde.
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.

Determinado preso deseja ser transferido para outra unidade
prisional englobada por uma Comarca diversa da qual ele se
encontra. Nesta hipótese, assinale a alternativa CORRETA:
(A) poderá o diretor da Unidade Prisional simplesmente fazer
a transferência do preso sem repassar o caso ao Juízo da
Execução Penal.
(B) o diretor da Unidade Prisional deverá se reportar ao
Conselho da Comunidade para realizar a transferência do
preso.
(C) não será necessário consultar o magistrado da Vara de
Execuções Penais da Comarca.
(D) o diretor da Unidade Prisional deverá se reportar ao juízo
da Execução Penal da Comarca responsável por sua
Unidade Prisional.
QUESTÃO 12
Sobre o direito de visita íntima do preso, é CORRETO afirmar
que:
(A) trata-se de mera regalia consentida pelo diretor da
Unidade Prisional.
(B) é mera liberalidade do diretor da Unidade Prisional.
(C) é um direito que em nenhuma hipótese poderá ser
restringido ou suspenso.
(D) é um direito do preso que deve ser conferido pelo menos
uma vez por mês, conforme Resolução nº 01/99 do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
QUESTÃO 13
Quanto aos presídios, é CORRETO afirmar que:
(A) são unidades para institucionalização de adultos por
sentença de trânsito julgado, ou seja, nesse espaço
devem permanecer aqueles que vão cumprir a pena.
(B) é o local destinado ao recolhimento de pessoas acusadas
de crimes, em fase de verificação de culpa, à disposição
do juiz processante da comarca.
(C) é o local destinado aos indivíduos detidos para
averiguação policial.
(D) são unidades para institucionalização de adultos por
disposições de sentença; nesse espaço, devem
permanecer aqueles que ainda não tiveram o trânsito em
julgado, ou seja, ainda existe a presunção de inocência.
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EIXO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

QUESTÃO 16
Marque a opção CORRETA, que destaque a legislação, que
dispõe sobre as condições de promoção, proteção e
recuperação à saúde e estabelece a estruturação do Sistema
Único de Saúde (SUS) no Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)

Lei 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social.
Lei 3.807/1960 - Le Orgânica da Previdência Social.
Lei 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde.
Lei 8.142/1990 - Lei que dispõe sobre a participação da
comunidade no SUS.

QUESTÃO 17
Analisando as ações de saúde considerando a perspectiva de
gênero é CORRETO afirmar, no que concerne à saúde do
homem:
(A) que a desinformação e a falta de busca e acesso aos
serviços de saúde, gerados muitas vezes por sua
fragilidade, revelam processos acentuados de promoção à
sua saúde.
(B) que a desinformação e a falta de busca e acesso aos
serviços de saúde, gerados muitas vezes pelo
preconceito, revelam processos acentuados de prejuízo à
sua saúde.
(C) as inúmeras informações e o estímulo à busca e acesso
aos serviços de saúde, gerados muitas vezes pelo
autocuidado, revelam processos acentuados de proteção
à sua saúde.
(D) as inúmeras informações e o estímulo à busca e acesso
ao emprego, gerados muitas vezes pelo alto nível de
formação, revelam processos acentuados de prevenção à
saúde.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 22

Sobre as ações de prevenção e atendimento aos agravos
psicossociais decorrentes do uso de álcool e outras drogas, é
INCORRETO afirmar:

Ao iniciar um atendimento pré-hospitalar deve ter em mente o
que fazer e o que não fazer. A avaliação da vítima deve ser
feita em duas fases, primária e secundária. Portanto, o exame
primário consiste em verificar:

(A) o atendimento é realizado somente nos hospitais, por
meio de internações.
(B) o atendimento é realizado de forma primordial nos
Centros de Apoio Psicossocial (CAPS, CAPSI, CAPSAD).
(C) o atendimento é realizado por meio de uma rede de saúde
descentralizada.
(D) o atendimento é realizado considerando os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
QUESTÃO 19
Ainda sobre ações de prevenção e atendimento aos agravos
psicossociais decorrentes do uso de álcool e outras drogas,
marque a alternativa CORRETA.
(A) O atendimento e as ações psicossociais devem ser
estruturadas considerando a perspectiva de ampliação
dos agravos.
(B) O atendimento e as ações psicossociais devem ser
estruturadas desconsiderando a perspectiva do direito à
saúde.
(C) O atendimento e as ações psicossociais devem ser
estruturadas considerando a perspectiva de redução de
danos.
(D) O atendimento e as ações devem ser estruturadas
desconsiderando a perspectiva de participação do usuário
e da família.
QUESTÃO 20

(A) se a vitima queixa-se de dor no peito e mal estar.
(B) se a vítima está consciente, respirando, se as vias aéreas
estão desobstruídas e se apresenta pulso.
(C) o nível de consciência.
(D) a escala de coma de Glasgow.
QUESTÃO 23
A síncope, popularmente conhecida como desmaio,
caracteriza pela perda repentina e transitória do estado
consciência e da capacidade de permanecer em
normalmente seguida de uma recuperação completa.
fatores que provocam esta situação, são:

se
de
pé,
Os

(A) parada cardiopulmonar ou respiratória.
(B) perda da consciência, seguida por confusão.
(C) superaquecimento do corpo (hipertemia), febre alta,
exaustão, calor, emoções súbitas e desidratação.
(D) ter movimentos oculares rápidos e súbitos.
QUESTÃO 24
Entre os pré-requisitos considerados para que se possa afirmar
que uma população seja considerada saudável, estão incluídos
os seguintes, EXCETO.
(A) Habitação adequada em tamanho por habitante, em
condições adequadas de conforto térmico.
(B) Educação, pelo menos superior.
(C) Alimentação imprescindível para o crescimento e
desenvolvimento das crianças.
(D) Nenhuma das anteriores.
QUESTÃO 25

Quanto à prevenção à DST/HIV, marque a alternativa
CORRETA.
(A) A prevenção à DST/HIV apesar de vinculada estritamente
às ações de saúde deve superar esta esfera, sendo
realizada por áreas como educação, cultura esporte entre
outras.
(B) A prevenção à DST/HIV apesar de vinculada estritamente
às ações de saúde deve superar esta esfera, mas ficar
restrita a concessão de preservativo.
(C) A prevenção à DST/HIV deve ser uma ação exclusiva da
política de saúde.
(D) A prevenção à DST/HIV deve ser uma ação exclusiva da
política de educação.

É possível ofertar atendimento em saúde nas unidades
prisionais, EXCETO em nível:
(A)
(B)
(C)
(D)

primário.
secundário.
terciário.
nenhuma das anteriores.

EIXO SEGURANÇA E DISCIPLINA
QUESTÃO 26
Quanto a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)
ao Preso, marque a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 21
Marque a alternativa INCORRETA em se tratando da
assistência e tratamento à DST/HIV da pessoa presa.
(A) O envolvimento dos familiares é condição essencial para
a eficácia do cuidado.
(B) A ação em rede e o envolvimento dos serviços e
programas presentes no território não são importantes.
(C) A condição do confinamento interfere nos agravos de
saúde.
(D) É essencial o estabelecimento de ações intersetoriais e
interdisciplinares.

(A) Dependerá de requerimento circunstanciado do diretor do
estabelecimento ou outra autoridade administrativa,
mediante decisão judicial.
(B) Poderá ser aplicado o RDD, exclusivamente, pelo diretor
da Unidade Prisional.
(C) O Ministério Público poderá aplicar por sua própria
decisão o RDD.
(D) Dependerá de decisão meramente administrativa.
QUESTÃO 27
A respeito dos procedimentos de segurança no manuseio de
arma de fogo, marque a alternativa CORRETA.
(A) Considere que a arma está eventualmente carregada.
(B) Ao entregar uma arma ou recebê-la, faça-o com o ferrolho
fechado e com carregador.
(C) Dedo no Gatilho somente na Posição 4 (tiro).
(D) Puxe o gatilho para testar sua arma antes de verificar se a
mesma está descarregada.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 34

Procedimentos de segurança para desmuniciar uma arma de
fogo, obrigatoriamente deve seguir os seguintes passos,
ordenadamente.

São procedimentos ao algemar:

(A) Aponte o cano para um local seguro – dedo no gatilho –
retire o carregador – efetue 1 (um) golpe de segurança –
deixe a arma aberta.
(B) Aponte o cano para um local seguro – dedo no gatilho –
retire o carregador – efetue 2 (dois) golpes de segurança
– deixe a arma aberta.
(C) Aponte o cano para um local seguro – dedo fora do
gatilho – efetue 2 (dois) golpes de segurança – deixe a
arma fechada – retire o carregador.
(D) Aponte o cano para um local seguro – dedo fora do
gatilho – retire o carregador – efetue 2 (dois) golpes de
segurança – deixe a arma aberta.
QUESTÃO 29
Quanto aos tipos de panes mais comuns de ocorrerem em
armas de fogo, marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Dedo ou carregador, dupla Alimentação e chaminé.
Dedo, administrativa e dupla alimentação.
Dedo ou carregador, de combate e chaminé.
Dupla alimentação, fumígena e dedo.

QUESTÃO 30
Em uma situação de confronto, onde há necessidade de
recarga, os dois tipos de recarga para a pistola 24/7 são:
(A)
(B)
(C)
(D)

preventiva e combate.
tática e combate.
operacional e combate.
administrativa e agressiva.

QUESTÃO 31

90m a 100m – alvo nas costas.
5m a 8m – alvo tórax.
60m a 80m – alvo nas pernas.
20m a 50m – alvo nas pernas.

QUESTÃO 32
A expressão “Uso Progressivo da Força” pode ser definida
como:
(A) toda intervenção compulsória sobre o indivíduo, reduzindo
ou eliminando sua capacidade de auto decisão.
(B) conjunto de valores ou princípios morais que governam a
conduta de um indivíduo.
(C) escolha adequada de opções de força pelo policial em
resposta ao nível de submissão do indivíduo a ser
controlado.
(D) desde a simples presença policial até a utilização da arma
de fogo de forma extrema (uso letal).
QUESTÃO 33
Avalie o texto a seguir:
Escolta de presos é todo deslocamento do agente prisional
conduzindo, com segurança, o indivíduo preso no interior ou
exterior do estabelecimento penal.
Quanto às situações em que as escoltas são realizadas,
marque a alternativa CORRETA.
(A) Prisão em flagrante delito, ida ao campo de futebol,
mediante ordem superior.
(B) Mediante ordem judicial, mediante ordem superior,
atendendo solicitação de familiares.
(C) Prisão em flagrante delito, a passeio, atendendo
solicitação de familiares.
(D) Prisão em flagrante delito, mediante ordem judicial,
mediante ordem superior.
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I. Algemar sempre com o preso com braços para trás.
II. Colocar o pé esquerdo apoiando o calcanhar direito do
preso e simultaneamente a mão esquerda nas costas do
preso.
III. Aplicar a algema no pulso direito, mantendo-a virada para
fora de forma que o buraco da fechadura fique para cima.
IV. Aplicar a algema de forma desatenta.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 35
Em relação aos requisitos fundamentais de escolha de
itinerário, marque a alternativa CORRETA.
(A) Se possível, o mais longo, para que a viagem dure mais
tempo.
(B) Sempre que possível, escolher o mais curto.
(C) De preferência o que ofereça um local de lazer para o
retorno.
(D) Sempre que possível, escolher o de trânsito mais
congestionado.
QUESTÃO 36
“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”.
(SILVA, 2016).
Com relação ao POP, analise as afirmativas a seguir.

Em referência ao calibre 12, a distância segura de impacto no
alvo para as munições de borracha das armas menos letais é
de:
(A)
(B)
(C)
(D)
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I. O POP é um procedimento que nada tem a ver com a
segurança.
II. O POP não contribui para o gerenciamento da crise.
III. O POP é importante, pois possibilita ações planejadas
durante a crise.
IV. POP é Procedimento Operacional Padrão.
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 III e I estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 37
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.
Analise as afirmativas a seguir em relação à atividade de
Inteligência Penitenciária.
I. A atividade de IPEN possui três ramos: a Inteligência,
Contra inteligência e Operações de inteligência.
II. Inteligência é o ramo da IPEN que se destina à produção
de conhecimentos de interesse do Sistema Penitenciário.
III. Contra inteligência - é o ramo da IPEN que se destina a
produzir conhecimentos para a proteção da atividade de
Inteligência e da instituição a que pertence.
IV. Operações de inteligência é o ramo da IPEN que prioriza
as ações de busca, podendo, eventualmente, envolver
ações de coleta, para obtenção de dados protegidos e/ou
negados, de difícil acesso.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e, IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 42

De acordo com a doutrina de gerenciamento de crises ou de
situações de emergência, existem três princípios básicos que
regem e direcionam as ações de quem busca alcançar a
resolução de um evento crítico. São eles:

“A proposta da política de reintegração social se acopla ao viés

(A)
(B)
(C)
(D)

conter, isolar, negociar.
manter a calma, chamar reforços, negociar.
confirmar a situação, evacuar, estabelecer os perímetros.
contenção, evacuação, coleta de informações.

QUESTÃO 39
Em relação ao livro de registro e movimentos de entradas e
saídas, podemos afirmar que:
I. seu preenchimento não é obrigatório e a passagem de um
plantão para outro ocorre mediante sua conferência.
II. o livro registra unicamente a entrada de visitantes, no dia
de visitas.
III. esse equipamento é fundamental, pois possui grande
valia em qualquer momento em que seja necessária
alguma investigação e mesmo auditoria na unidade
prisional.
IV. o livro, obviamente, registrará todas as entradas e saídas
com a descrição dos documentos que autorizam as
movimentações.
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 III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 40
Desde os primórdios da humanidade, existe a necessidade
constante de se estabelecer comunicação entre os indivíduos
ou grupos, em geral, sendo a radiocomunicação uma
importante ferramenta de comunicação.
Podemos AFIRMAR que esse meio de comunicação:
(A) é enviado por meio de partículas contidas no ar.
(B) é transmitido por meio de ondas sonoras.
(C) é transmitido por ondas eletromagnéticas que se
propagam através do espaço.
(D) somente é possível dentro da atmosfera terrestre.

EIXO RELAÇÕES HUMANAS E REINSERÇÃO SOCIAL
QUESTÃO 41
“Importante destacar, que o perfil do público que encorpa os
parques prisionais brasileiros, revela-nos, conforme dados do
InfoPen, um conjunto de pessoas que estão a vivenciar
diversas formas de vulnerabilidades mesmo antes de
adentrarem ao cárcere. Nesse sentido, algumas políticas
também visam estabelecer níveis mais seguros de
sociabilidade como a política de assistência social, a política de
previdência social, dentre outras.” (SILVA, 2016)
Com tal horizonte é que o Ministério da Justiça afirmar que:
Um bom “tratamento penal” não pode residir apenas na
abstenção da violência física ou na garantia de boas condições
para a custódia do indivíduo, em se tratando de pena privativa
de liberdade: deve, antes disso, consistir em um_________:
Complete a citação do Ministério da Justiça marcando a
alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Processo de superação de uma história de conflitos.
Processo de superação de uma história exitosa.
Processo de superação de uma história feliz.
Processo de superação de uma história utópica.
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humanista, essa premissa busca colocar o homem no centro das
ações e reflexões sobre a função social da pena, verificando
caminhos em que seja possível um processo de reaprendizado do
modo de ser socialmente, em verdade, espera-se poder construir
um modelo que permita ao homem, que quebra os acordos
coletivos representados pela lei, seu reencontro com o
compromisso social de vida coletiva pela lógica das relações
sociais igualitárias e respeitosas”. (SILVA, 2016).

Pode-se afirmar que se encontra em consonância ao texto
apresentado, o Técnico em Defesa Social que:
I. diante de uma insubordinação de um membro da população
carcerária, agrida o preso.
II. diante de uma insubordinação de um membro da população
carcerária, encaminhe o preso para o Conselho Disciplinar.
III. em uma revista na cela, quebre os pertences do preso e
misture sua alimentação, se houver.
IV. em uma revista na cela, aja com profissionalismo e não
cometa danos aos pertences da população carcerária.
Marque a alternativa CORRETA.
(A) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(B) Somente as afirmativas IV e III estão corretas.
(C) Somente as afirmativas II e I estão corretas.
(D) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
QUESTÃO 43
Com relação aos direitos humanos é correto afirmar, EXCETO:
(A) tratam de direitos que garantam uma vida digna, livre e igual
entre as pessoas, não apenas formalmente, mas
materialmente efetivados. São indispensáveis para a
sobrevivência da pessoa.
(B) os direitos humanos formam 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.
(C) os direitos humanos possuem a característica de serem
atemporais, ou seja, não são afetados pelo tempo nem
marcados pelas transformações sociais, mas uma construção
racional do homem estacionada em determinado momento da
história.
(D) o foco dos direitos humanos é a dignidade da pessoa
humana, cujos valores encontram suas raízes no
cristianismo.
QUESTÃO 44
Importante aspecto referente à evolução dos direitos humanos
refere-se às dimensões ou gerações jurídicas, nas quais foram
construídos esses direitos, sendo CORRETO afirmar:
(A) a segunda dimensão refere-se aos direitos civis e políticos,
com ênfase na legalidade, nos direitos políticos e na
autonomia individual, de modo a possibilitar o
desenvolvimento da personalidade de cada ser.
(B) os direitos de terceira geração dividem-se em direitos civis e
direitos políticos. Os direitos civis são as garantias mínimas
de integridade física e moral devida a todo indivíduo,
assegurando o mínimo de autonomia individual, ao passo em
que, os direitos políticos, encontram seu núcleo no ato de
participação nas atividades políticas do Estado, na
possibilidade de votar e ser votado.
(C) a quarta dimensão refere-se aos direitos de solidariedade e
fraternidade. Os limites referem-se principalmente aos países
desenvolvidos e a exploração econômica e cultural sobre os
países em desenvolvimento, acentuada após a Segunda
Guerra Mundial.
(D) a quinta dimensão de direitos humanos refere-se aos direitos
relacionados à identidade individual, ao patrimônio genético e
proteção contra os abusos da clonagem humana. Para Paulo
Bonavides, refere-se ao direito à paz, uma paz efetiva.

UFT/COPESE
CURSO DE FORMAÇÃO/TÉCNICO DE DEFESA SOCIAL
QUESTÃO 45

QUESTÃO 49

Em relação à etimologia da palavra Ética, marque a alternativa
CORRETA.
(A) Ética vem do latim mos, moris, que significa o modo de
proceder regulado pelo uso ou costume.
(B) Ética vem do grego ethos, que significa morada, lugar
certo.
(C) Ética vem do grego Axios, logus e são os costumes,
regras, tabus e convenções estabelecidas por cada
sociedade.
(D) Ética é entendida como ciência que vem da matemática.
QUESTÃO 46
Marque a alternativa CORRETA que representa os sistemas
conceituais fundamentais da ética.
(A) Egoísmo, Altruísmo, moralidade, virtude, solidariedade,
participação, consciência, finalidade, consenso.
(B) Satisfação, moralidade, solidariedade, participação,
consciência, finalidade, consenso, altruísmo, virtude.
(C) Sabedoria, integridade, finalidade, alegria, tristeza,
consciência, finalidade, consenso.
(D) Costumes, dedicação, egoísmo, moralidade, tristeza,
consciência.
QUESTÃO 47
Acerca do conceito de gênero, analise as afirmativas abaixo.
I. O termo gênero faz referência a uma construção cultural,
enfatizando o caráter social e histórico das diferenças
sexuais.
II. Apenas o elemento organização política está envolvido na
constituição das relações de gênero
III. A referência a gênero leva a pensar nas maneiras como
as sociedades entendem o que é “ser homem” e “ser
mulher”, o que consideram “masculino” e “feminino”.
IV. O termo gênero se refere às diferenças biológicas e
naturais dos seres humanos.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 48
“A incursão em estabelecimento penal para o cumprimento da
pena é algo que inculca o imaginário dos homens da prisão.
Não bastassem todos os elementos históricos que rodeiam o
sentido da pena, o conhecimento sobre o sistema prisional
brasileiro, e ainda mais, as características que, vez em quando,
transbordam os muros e que apresentam o cotidiano das
unidades
prisionais,
trazem
graves
consequências
comportamentais para aquele que adentra a esse universo.”
(SILVA, 2016)
No geral o que se estabelece é:
(A)
(B)
(C)
(D)

a harmonia.
a morte.
a luta pela sobrevivência.
a amizade.
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Analise as afirmativas a seguir em relação à mediação de
conflitos:
I. Conflitos que envolvem violações dos direitos humanos
são mediáveis.
II. O mediador deve ser uma pessoa imparcial, que se
dispõe a ajudar as pessoas envolvidas em um conflito a
procurarem uma solução de uma forma colaborativa e
pacífica.
III. A mediação busca um vencedor para o conflito,
caracterizando-se como uma relação vencedor/perdedor.
IV. A liberdade das partes, a informalidade e a
confidencialidade do processo são alguns dos princípios
da mediação de conflitos.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 50
Referente às relações interpessoais, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) O contexto social é um importante componente das
relações interpessoais.
(B) Habilidade social é o mesmo que competência social.
(C) Personalidade e aprendizagem influenciam diretamente
no campo das relações interpessoais.
(D) Observa-se que, nos grupos, os indivíduos que se
relacionam apresentam necessidades tais como: inclusão,
controle e afeição.

