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PROVA DO CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA

ATUAÇÃO NO SISTEMA PENAL DO PARANÁ/2013

Aluno: _________________________________________________
RG: ________________________________
Curitiba, 22 de novembro de 2013.
____________________________________________
Assinatura

Caro aluno:
Este Caderno de Provas está estruturado de acordo com a organização do seu Material Didático
seguindo a lógica de organização do Curso de Formação. Para que você obtenha um melhor desempenho,
sugerimos que siga atentamente as orientações que segue abaixo:








Antes de responder, leia atentamente cada questão;
Você poderá preencher o caderno de provas antes de marcar no cartão-resposta;
Preencha o Cartão-resposta com caneta esferográfica azul ou preta;
É obrigatória a devolução do caderno de provas junto com o cartão-resposta;
Não rasure o cartão-resposta, pois não fornecemos segunda via;
Marque apenas uma resposta no cartão-resposta;
Lembre-se! Rasuras no cartão-resposta e/ou respostas duplas anulam a questão.

Boa Sorte!
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MODULO I – FUNDAMENTOS BÁSICOS
1) Toda a atividade penal está submetida ao Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público e aos
interesses da Sociedade Civil organizada. Desta forma, pode-se afirmar que a atividade penal:
a) É de natureza eminentemente pública;
b) Assume um caráter interinstitucional;
c) É uma atividade de natureza pública-privada;
d) Tem participação da iniciativa privada e de sociedades de economia mista.
2) Assinale a alternativa correta:
I- O Brasil é hoje o quarto país em números absolutos de população carcerária no mundo.
II- A função exclusiva da pena tem o caráter repressivo de retirar o criminoso de circulação do meio social
durante determinado período de tempo.
III- No espaço das instituições totais, as atividades dos reclusos se desenvolvem em um mesmo lugar e
sob a mesma autoridade, obedecendo os mesmos ritos.
IV- Para Foucault, é ilusão pensar que a pena é principalmente um modo de repressão do crime.
V- Panóptico é uma espécie de prédio em torno do qual se constroem plataformas que possibilitam a
vigilância constante e diuturna dos presos.
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmativas estão corretas;
Todas as afirmativas estão incorretas;
As afirmativas I, II e IV estão corretas;
As afirmativas I, III e IV estão corretas.

3) Atualmente a Constituição e as Atribuições da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos seguem as diretrizes da Lei nº 17.045, datada de 09 de janeiro de 2012, tendo por finalidade
a definição de diretrizes para a política governamental focada no respeito à dignidade humana, bem
como, a coordenação de sua execução.
Assinale a alternativa que elenca corretamente algumas das suas atribuições:
I – a proteção às vítimas, testemunhas, crianças e adolescentes ameaçados de morte;
II – a superação das situações de conflito e violência contra jovens em conflito com a lei;
III – a educação e qualificação profissional daqueles que se encontram sob custódia do Estado;
IV – a proteção, defesa, educação e orientação aos familiares das vítimas da violência;
V– a administração do Sistema Penitenciário, dos Educandários para adolescentes em conflito com a lei;
VI – a supervisão e fiscalização da aplicação de pena de reclusão e detenção;
VII – a reinserção social dos egressos do Sistema Penal;
a)
b)
c)
d)

I; II, IV; VII;
I; III; VI; VII;
II; III; IV; VI;
I; II; III; VII.

4) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor público responde cumulativamente:
a) No juízo arbitral, no juizado especial militar e também no estrangeiro;
b) Administrativa, civil e penalmente;
c) Somente na esfera penal, nos crimes culposos com pena de detenção;
d) Na justiça restaurativa, uma vez que o aumento das punições é a melhor solução.

5) A apuração de irregularidade no serviço público estadual, de que a autoridade tiver ciência ou notícia
poderá ser feita de forma:
a) Sumária, mediante sindicância ou através de processo administrativo disciplinar;
b) Letal, de ofício e por inquérito civil;
c) Processada somente dentro do período do estágio probatório;
d) Nunca, salvo se o servidor permitir.
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6) O Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, passou a ser denominado Departamento de
Execução Penal – DEPEN, por força do Decreto nº. 5.558, de 15 de agosto de 2012. Constitui-se
unidade de execução programática da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.
Assinale a alternativa que contempla corretamente as atribuições do DEPEN.
I - a administração do Sistema Penal, segundo orientações técnicas e normativas DEPEN Nacional do MJE.
II - a coordenação, a supervisão e o controle das ações dos estabelecimentos penais, e são concomitantes
aos Órgãos conveniados da Sociedade Civil;
III - o cumprimento das disposições constantes da Lei de Execução Penal;
IV - a administração da Escola de Educação em Direitos Humanos;
V - a promoção da educação formal, capacitação e profissionalização dos apenados e servidores,
mediante educação presencial e a distância;
VI - a programação, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação dos programas de qualificação
profissional dos apenados;
VII - a implementação das funções de Corregedor e Ouvidor do Estado do Paraná.
a)
b)
c)
d)

III; IV; V; VI
I; II; V; VII
III; IV; V; VI
I; II; VI; VII

7) Pode-se definir que, as leis de cada profissão são elaboradas com o objetivo de proteger os
profissionais:
a) De Segurança Pública;
b) Apenas da área médica;
c) A todos os trabalhadores, independente da categoria;
d) Aos trabalhadores autônomos.
8) Autoconhecimento refere-se ao que a pessoa pode ver e perceber de si mesma. Por meio desta
percepção, o indivíduo vai constituindo sua autoimagem e desenvolvendo sua:
a) Autoestima;
b) Vaidade;
c) Dependência;
d) Sabedoria.
9) A troca de informações na comunicação humana contém os seguintes elementos nucleares:
a) Emissor, receptor, mensagem, canal de comunicação e contexto;
b) Emissor, receptor e mensagem;
c) Emissor, receptor, código, canal de comunicação;
d) Emissor, receptor, mensagem, código, canal de comunicação e contexto.
10) Quais as sentenças CORRETAS sobre o tema comunicação?
I. A comunicação eficaz evita conflitos e possibilita mudanças de hábitos.
II. A comunicação eficaz valoriza o trabalho e salva vidas.
III. A comunicação eficaz é uma comunicação clara e objetiva.
IV. Um grande desafio que as unidades prisionais enfrentam é o de criar um sistema de comunicação
eficaz.
(a)
(b)
(c)
(d)

I, II e III
II e IV
I e III
I, II, III e IV
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MÓDULO II - FUNDAMENTOS LEGAIS
11) O funcionário público que exige vantagem indevida para dar andamento a processos de aposentadoria
comete crime de:
a) Concussão;
b) Corrupção passiva;
c) Corrupção ativa;
d) Prevaricação.
12) O agente penitenciário que se apropriar de bens do preso, em razão do cargo que ocupa, está
incorrendo na infração penal de:
a) Advocacia administrativa;
b) Lesão corporal;
c) Peculato;
d) Favorecimento de terceiro.
13) As infrações penais se classificam em:
a) Crimes e delitos;
b) Delitos e penas;
c) Crimes dolosos e culposos;
d) Crimes ou delitos e contravenções penais.
14) Qual órgão ou poder detêm a competência para julgar pessoas incursas em delitos penais?
a) Departamento Penitenciário Nacional;
b) Poder Judiciário;
c) Ministério Público;
d) Ministério da Justiça.
15) Sobre a prisão preventiva no sistema processual brasileiro, é correto afirmar que:
a) É uma prisão cautelar e provisória, de natureza processual, e somente pode ser decretada pelo Poder
Judiciário;
b) É uma prisão definitiva, baseada em sentença de natureza penal, e somente pode ser decretada pelo
Poder Judiciário;
c) É uma prisão cautelar e provisória, de natureza processual, e somente pode ser decretada pela Polícia
Judiciária;
d) É uma prisão definitiva, de natureza penal, e pode ser decretada pelo Ministério Público.
16) Assinale a alternativa que representa uma das garantias do devido processo legal no Brasil:
a) Ninguém será processado se não for considerado culpado;
b) Ninguém será preso se não tiver sido condenado e considerado culpado;
c) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
d) Ninguém será submetido a prisão provisória ou cautelar, antes de ser considerado culpado pelo Poder
Judiciário.
17) Constituem deveres do condenado, EXCETO:
a) Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da execução;
b) Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
c) Execução do trabalho forçado, das tarefas e das ordens recebidas;
d) Submissão à sanção disciplinar imposta.
18) Os dois objetivos visados pela execução penal são:
a) O cumprimento integral do disposto na sentença e reinserção social do condenado;
b) O cumprimento da pena e o pagamento da multa;
c) O cumprimento da sentença e o pagamento das despesas do apenado;
d) O arrependimento do apenado e a não reincidência.
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19) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou em semiaberto e os presos provisórios
poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer o seguinte
fato:
a) Visita à família;
b) Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na
comarca do Juízo da Execução;
c) Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;
d) Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.
20) Assinale a alternativa incorreta.
Ao preso provisório será assegurado regime especial no qual se observará:
a) Separação dos presos condenados;
b) Obrigatoriedade de trabalho;
c) Cela individual, preferencialmente;
d) Opção por se alimentar as suas expensas.
21) Considere as proposições a seguir:
I – O Centro de Observação Criminológica e Triagem, tem por objetivo a segurança e a custódia
temporária de pessoas de ambos os sexos internadas por mandado judicial para exames e triagem.
II - Nos estabelecimentos destinados às mulheres, os responsáveis pela segurança interna serão,
obrigatoriamente do sexo feminino.
III – A Penitenciária destina-se ao condenado ao cumprimento de pena de reclusão em regime fechado.
IV – A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios, e, segundo a Lei de Execuções
Penais, será instalada em local afastado do centro urbano.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas estão corretas;
b) Somente a alternativa IV está errada;
c) A alternativa I e II estão erradas;
d) Somente a alternativa III está correta.
22) O trabalho, além de um dever social do reeducando, configura-se também como um direito. Dentre
as características da atividade laboral inseridas no sistema prisional, podemos deduzir que somente
não está correta a afirmativa:
a) Possui finalidade educativa e produtiva;
b) O efetivo trabalho garante ao reeducando direito à remição de sua pena, na razão de 1 (um) dia de
pena a cada 12 (doze) dias de trabalho;
c) O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação as Leis do Trabalho;
d) Salvo as ressalvas expressas em Lei, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem
superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.
23) Considerando-se as proposições da LEP pode-se conceituar Tratamento Penal Humanizado como
sendo:
a) O conjunto de atendimento adequado às necessidades básicas de alojamento, alimentação, vestuário,
higiene, assistência pelas áreas técnicas;
b) O conjunto de procedimentos de ordem jurídica, de disciplinamento, atendimento religioso e
manutenção da segurança;
c) A custódia de presos e presos sob as regras de convivência previstas no Estatuto Penitenciário e no
Estatuto dos Servidores Penais;
d) As alternativas A e B estão corretas.
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24) Segundo a Lei de Execução Penal cabe à Comissão Técnica de Classificação:
( ) Elaborar o programa individualizador e acompanhar a execução das penas privativas de liberdade e
restritivas de direito, na forma da lei.
( ) Propor a progressão e regressão dos regimes.
( ) Estudar e sugerir medidas para aperfeiçoar a política criminal e penitenciária de Gestão de Pessoas.
( ) Promover as conversões; reabilitações as faltas leve e médias.
( ) Compor a Comissão com dois profissionais da área técnica, um representante de cada Divisão e o
Diretor da unidade na condição de Presidente.
A sequência correta para preencher os parênteses conforme as afirmativas acima, sejam falsas ou
verdadeiras é:
a)
b)
c)
d)

V; V; F; V; F;
V; V; F; F; V;
F; F; V; V; V;
F; F; V; V; V.

25) Conforme as orientações da Lei de execução Penal e do Estatuto Penitenciário do Paraná os critérios
que devem orientar a Classificação dos condenados são:
a) Sexo, faixa etária, antecedentes, personalidade, quantidade de pena, natureza da prisão e regime de
execução;
b) Faixa etária, personalidade, avaliação psiquiátrica, grau de escolaridade;
c) Reincidência, estado civil, religião, tipificação do crime;
d) Quantidade de pena, natureza da prisão e regime de execução.

MÓDULO III – DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E CULTURA DA PAZ
26) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pela Organização das Nações Unidas
(ONU), como reclame, principalmente, quanto as atrocidades resultantes das duas guerras mundiais às
quais abalaram a consciência mundial, no ano de:
a) 1950;
b) 1968;
c) 1948;
d) 1998.
27) Correlacione e marque a alternativa que dá a sequência correta, quanto às gerações dos Direitos
Humanos:
IA partir da revolução dos grupos sociais, lutas operárias, surgiu a era dos direitos sociais, econômicos
e culturais: os de caráter trabalhista, como salário justo, férias, previdência e seguridade social e os
de caráter social mais geral, independentemente de vínculo empregatício, como saúde, educação,
habitação, acesso aos bens culturais etc.
II- A partir das revoluções burguesas, dos direitos civis e das liberdades individuais. São os direitos de
locomoção, de propriedade, de segurança e integridade física, de justiça, expressão e opinião.
III- Inclui os direitos coletivos da humanidade, como direito à paz, ao desenvolvimento, à
autodeterminação dos povos, ao patrimônio científico, tecnológico e cultural da humanidade, ao
meio ambiente ecologicamente preservado; são os direitos ditos de solidariedade planetária.
( ) Primeira Geração
( ) Segunda Geração
( ) Terceira Geração
Assinale a alternativa correspondente:
a) I, II, III;
b) II, III, I;
c) III, II, I;
d) II, I, III.
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28) Complete as lacunas segundo o Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Todas as __________nascem livres e iguais em ___________ e ___________. São dotadas de razão e
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
abcd-

Pessoas- dignidade – direitos;
Raças – condições – direitos;
Etnias - direitos – dignidade;
Nenhuma das alternativas.

29) Considere as proposições a seguir "Direitos Humanos é/são" e após, assinale a alternativa correta:
I) São aqueles direitos considerados fundamentais a todos os seres humanos, sem quaisquer distinções
de sexo, nacionalidade, etnia, cor da pele, faixa etária, classe social, profissão, condição de saúde física
e mental, opinião política, religião, nível de instrução e julgamento moral.
II) São aqueles direitos inerentes a todo o ser humano, reconhecidos em instrumentos jurídicos, a partir
da natureza das coisas e que garantem, legalmente, uma identidade, livre-arbítrio e possibilitam a
todas as pessoas uma vida sem sofrimento imposto imotivadamente ou de modo abusivo.
III) É o conjunto de direitos internacionalmente reconhecidos que pregam a necessidade de igualdade e
de defesa da dignidade humana.
IV) São aqueles que asseguram apenas os direitos de vulneráveis como os presos.
a) Todas as afirmativas estão corretas;
b) Somente a afirmativa I esta correta;
c) As afirmativas I, II e III estão corretas;
d) Somente a afirmativa IV está correta.
30) Pelo menos há cinco características e dimensões dos direitos humanos que podem ser considerados
fundantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros documentos oficiais:
a- Inalienabilidade- imperiosidade – irrenunciabilidade –respeitabilidade universabilidade;
b- Igualdade - inviolabilidade – irrenunciabilidade – historicidade – universabilidade;
c- Inalienabilidade - liberdade – irrenunciabilidade – universabilidade – humanidade;
d- Inalienabilidade - inviolabilidade – irrenunciabilidade – historicidade – universabilidade.
31) Assinale a hipótese que expressa o conceito de Criminologia:
a. Conjunto de normas que define as infrações penais e suas sanções correspondentes;
b. Conjunto de normas que disciplinam a persecução penal para a solução dos conflitos penais;
c. Ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, tendo
por finalidade combater a criminalidade por meio de métodos preventivos;
d. Ciência que estuda a sociedade.
32) O atual conceito de crime para a Criminologia é:
a. Fenômeno social, comunitário, e que se demonstra como um problema maior;
b. Fenômeno jurídico, definido somente pela legislação;
c. Fenômeno definido pelo legislador;
d. Fenômeno pedagógico, definido por cada comunidade.
33) Sobre o significado de controle social na Criminologia, é correto afirmar que:
a. Significa o controle das pessoas exercido pelo governo;
b. Significa o controle da população pela mídia;
c. Conjunto de instituições, estratégias e sanções sociais que pretendem promover a submissão dos
indivíduos aos modelos e normas de convivência social;
d. Conjunto de instituições governamentais de natureza policial, como Polícia Militar, Polícia Judiciária
Estadual e Federal e Departamento Penitenciário Nacional e Estadual.
34) Os objetos de estudo da criminologia moderna são:
a) A delinquência e a mídia;
b) O delito grave e o delinquente infantil;
c) O crime, o criminoso, a vítima e o controle social;
d) A igreja e a família.
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35) É considerado o “pai” da VITIMOLOGIA:
a) Lombarde;
b) Benjamin Mendelson;
c) René Dotti;
d) Luiz Datena.
36) No reino animal apenas o homem é capaz de pensar e praticar a violência, as feras são ferozes, mas,
não violentas. Em relação a essa afirmação é correto afirmar que:
a) A violência é praticada apenas por homens e mulheres muito agressivos;
b) A violência é intencional e subjetiva porque depende apenas da vontade do sujeito;
c) A distinção entre ferocidade e violência permite inferir que a violência corresponde a uma ação
humana reativa, pois, o sujeito age instintivamente;
d) A violência implica intencionalidade, o que exige inteligência, razão pela qual os irracionais não são
violentos, mas, ferozes.
37) É difícil definir violência pela diversidade de enfoques, vieses de análises, quadros conceituais,
teóricos etc. assim é pertinente estabelecer alguns elementos que compõem o ato violento. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente alguns dos elementos que compõe a violência:
a) Agressividade, poder, coerção, força, intencionalidade, personalidade;
b) Vitimização, consentimento, poder, força, ferocidade, instinto;
c) Carga genética, subjetividade, intencionalidade, força, irracionalidade;
d) Agressividade, poder, vontade, subjetividade, consentimento.
38) A violência representa uma das formas de manifestação da agressividade humana, ela está presente
em toda pulsão humana. Isso se explica porque:
a) Em toda pulsão humana para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte existe uma parcela de
agressividade;
b) Sempre que uma circunstância social ou políticas e estabelece, a agressividade pode ser canalizada
para uma ação autodestrutiva;
c) Sem agressividade o homem não vence na vida, pois, no mundo de hoje o homem não aprende a
sobreviver se não for agressivo;
d) O homem agressivo demonstra instintivamente seu poder e o homem não agressivo se subjuga ao
poder.
39) A violência refere-se a toda ação que coisifique o ser humano, pois, é uma relação de força que se
estabelece nas relações interpessoais e nas relações entre classes sociais. Isso quer dizer que:
a) A violência perfeita é aquela que resulta em alienação, identificação da vontade e da ação de alguém
com a vontade e a ação contrária que a domina;
b) Um ato violento perfeito é aquele no qual a vítima se submete porque seu grau de agressividade é
inferior ao do agressor, por isso não reage;
c) Quanto mais agressividade maior é a capacidade do agressor conseguir o que quer, por isso, toda
agressividade é sempre violenta;
d) Não há violência quando a vítima não reage, pois, nesse caso a submissão é consentida e o subjugo
não resulta em violência.
40) Segundo alguns autores, as facções criminosas que atuam no Sistema Penal Brasileiro conseguem
ampliar seu espaço porque o Estado deixa lacunas que são ocupadas pelo crime organizado
tornando vulnerável a Administração. A explicação desses autores é que:
a) Facções como o PCC ocuparam esses espaços vagos e estabeleceram as regras de convivência em
razão das reiteradas violações de direitos dos presos;
b) Não existe uma administração central e quem administra a carceragem são os Agentes Penitenciários
que ocupam o papel de diretor;
c) As regras de convivência externa entre bandos migraram para dentro onde se fixaram estabelecendo
uma parceria de empresa do crime e Estado;
d) São os próprios agentes públicos que transferem sua responsabilidade para os líderes das facções para
facilitar a administração.
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MÓDULO IV - Segurança e Operações Penitenciárias
41) No Sistema Penal do Paraná, o agente penitenciário, em situações conflitantes com o preso, deverá
manter a calma e ter atitudes e condutas profissionais, através da:
a) Autoridade que a ele foi constituída;
b) Destreza e agilidade física;
c) Atitude disciplinadora, e reflexão em situação de conflito;
d) Técnicas de conhecimentos de gerenciamento de crise em evento critico.
42) Em relação às políticas públicas e execução da pena, o agente penitenciário deve:
a) Aplicar a lei no ambiente prisional mantendo a vigilância e custódia da pessoa presa;
b) Assegurar-se de que o preso não fuja e cumpra a pena nos moldes da lei;
c) Respeitar a integridade física e moral da pessoa humana;
d) Todas estão corretas
43) O agente penitenciário deverá ter clara noção de legalidade, demonstrando conhecimento de seus
deveres e obrigações em toda a esfera do Sistema Penal:
a) Por serem realizadas inspeções no interior das prisões a qualquer momento e horário;
b) Somente em apoio aos técnicos para o desenvolvimento de atividades no ambiente prisional;
c) Porque exerce atividades de segurança interna de uma Unidade Penal;
d) Para promover o cumprimento das leis, normas e regulamento interno, não se utilizando de meios
condenáveis ou violentos, ou ainda de improviso.
44) Quanto as Rotinas Gerais, é função do agente penitenciário, após assumir seu posto de serviço:
a) Manter a higiene e conservação do local e materiais sob sua responsabilidade;
b) Permanecer no posto e se ausentar somente com prévia comunicação à chefia imediata e/ou com a
devida rendição;
c) Manter os portões sempre fechados e trancados, sendo que um portão só poderá ser aberto quando o
outro já estiver fechado, salvo outras orientações;
d) Todas as alternativas estão corretas;
45) São atribuições em todo posto de serviço do agente penitenciário que estiver encerrado o plantão:
a) Aguardar sua rendição no respectivo posto de serviço;
b) Acompanhar as conferências efetuadas pelo Agente Penitenciário que assumirá o posto;
c) Consignar os registros, se houver, das alterações no posto e assinar o livro de registros;
d) Todas as alternativas estão corretas
46) São diversas as atribuições do agente penitenciário em postos de serviços específicos podendo atuar
nos seguintes postos:
a) Galeria ou alojamento;
b) Quadrantes;
c) Setores de atendimento técnico;
d) Todas as alternativas estão corretas.
47) Sistema de controle de acesso tem por finalidade controlar todos os acessos a uma unidade penal e
consiste em uma atividade que envolve:
a) A entrada e a circulação de pessoas, veículos e materiais;
b) É constituído por diversos procedimentos, como conferências, revistas, acompanhamentos de pessoas
e veículos;
c) Monitoramento, informações, autorizações, registros de ocorrências etc.
d) Todas as alternativas estão corretas.
48) Em relação à Identificação e demais ações para acesso de movimentação de presos em viaturas e
veículos o Agente penitenciário deve proceder da seguinte forma:
a) Identificar o veículo visualmente;
b) Solicitar os documentos de entrada ou saída de presos e registrar o horário de entrada; identificar e
registrar o condutor e/ou passageiro e liberar o acesso;
c) Identificar o motivo do acesso à unidade e entrar em contato com a o setor responsável pela
movimentação de presos para confirmação da escolta;
d) Todas as alternativas estão corretas.
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49) Conforme considere as afirmações abaixo, Verdadeira (V) ou Falsas (F, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta:
São procedimentos em revistas pessoais:
( ) Solicitar que retire dos bolsos todos os objetos que traga consigo e reter os não permitidos.
( ) Iniciar a revista sem solicitar permissão.
( ) Informar ao revistado sobre procedimentos de revista.
( ) Solicitar que deixe em local apropriado os objetos não permitidos no interior da unidade.
a)
b)
c)
d)

V; F; V; V;
F; F; V; V;
V; F; V; F;
F; V; V; F.

50) Conforme estipulado na Portaria nº 372/2013 do Departamento de Execução Penal, em seu artigo
8º: "Todos os visitantes deverão ser submetidos à revista corporal, física e eletrônica, observados os
demais procedimentos de segurança penitenciária, em local reservado, preservando-se a dignidade e
a honra do revistado". Em relação aos visitantes é correto afirmar que:
a) o acesso do visitante se dará através de autorização prévia da autoridade competente;
b) o acesso será durante o horário de expediente, salvo em ocasiões especiais com a devida autorização
da autoridade competente;
c) não há necessidade de constranger o visitante exigindo apresentação dos motivos do ingresso no
estabelecimento penal;
d) as alternativas A e B estão corretas.
51) Em relação a revista em crianças e adolescentes é correto afirmar que:
a) Deve ser usado o critério de gênero independentemente da idade;
b) Devem ser revistados apenas com a presença do responsável maior de idade, autorizado por escrito
pelo setor de serviço social;
c) A condição da criança deve ser respeitada, porém, se precisar de auxílio para se vestir o Agente
Penitenciário poderá auxiliar;
d) Tendo em vista os artigos 4º e 5º do ECA, o Agente Penitenciário ao verificar qualquer forma de
negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, não tem o dever de
comunicar.
52) São diversos os materiais trazidos para o interior de uma unidade. Assim, é correto afirmar que o
procedimento para revista descreve:
a) Sabonete: retirar da embalagem;
b) Papeis, envelopes e selos: verificar a integridade e qualquer alteração apenas
na parte externa
para não violar o material;
c) Papel higiênico: retirar da embalagem, apalpá-lo, verificar entre as partes internas e retirar o papelão
interno, dispensando-o;
d) As alternativas A e C estão corretas.
53) Conforme considerar Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as afirmativas abaixo, assinale a alternativa que
corresponda à sequência correta. Os procedimentos de revista que cabem ao Agente Penitenciário a
veículo de fornecedores e prestadores de serviços, são descritos a seguir:
( ) A verificação inicial deverá ser efetuada dentro da portaria de acesso.
( ) Verificar a parte interna e externa do veículo.
( ) Solicitar que o motorista permaneça no veículo.
( ) Caso necessário, solicitar ao motorista auxilio para abertura de partes do veiculo.
a)
b)
c)
d)

F; V; F; V;
V; V; V; F;
F; F; V; V;
V; F; V; F.
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54) Em relação às determinações para os procedimentos de revista em cubículos de convívio assinale as
alternativas corretas:
I) Que os revistados retirem a roupa, ficando apenas de roupa intima.
II) Se coloquem voltados para a porta do cubículo.
III) Deve-se revistar minuciosamente todo o espaço do cubículo (piso, teto, paredes, camas, prateleiras,
luminária, etc, bem como objetos existentes) apreendendo o que não for permitido.
IV) As revistas nos cubículos não podem ser efetuadas há qualquer momento.
a)
b)
c)
d)

I e II;
II e IV;
I e III;
II e IV.

55) Cabe ao Agente Penitenciário a liberação, organização, monitoramento, vigilância e segurança de toda
a movimentação interna que ocorre nas unidades, utilizando-se de material próprio e efetivo
adequado para as diversas movimentações. Ao decorrer alteração na movimentação deve o Agente:
a) Resolver sozinho e não repassar o fato aos superiores;
b) Conduzir o preso, orientando e determinando que o mesmo se desloque somente pelas áreas
indeterminadas;
c) Informar à chefia imediata qualquer alteração constatada;
d) Liberar o preso assim mesmo, mas verificando se não há impedimentos para tal saída.
56) Quanto à Escolta é correto afirmar que:
a) Toda saída de presos da unidade penal será mediante autorização judicial ou por determinação da
direção, conforme a Lei de Execuções Penais. As escoltas serão realizadas sob a responsabilidade e
guarda armada da Polícia Militar (BPGd) ou Polícia Civil, sendo que nas escoltas realizadas pela Polícia
Militar, a unidade penal fornecerá o veículo e o motorista para condução;
b) Toda saída de presos da unidade penal será mediante autorização judicial ou por determinação da
direção, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos. As escoltas serão realizadas sob a
responsabilidade da guarda municipal armada, da Polícia Militar (BPGd) ou Polícia Civil, sendo que nas
escoltas realizadas pela Polícia Militar, a unidade penal fornecerá o veículo e o motorista para
condução;
c) Toda saída de presos da unidade penal será mediante autorização judicial ou por determinação da
direção, conforme a Lei de Execuções Penais. As escoltas serão realizadas sob a responsabilidade da
(S.S.E) Seção de Operações Especiais da Polícia Militar (BPGd) ou Polícia Civil, sendo que nas escoltas
realizadas pela Polícia Militar, a unidade penal fornecerá o veículo e o motorista para condução;
d) Toda saída de presos da unidade penal será por determinação exclusiva da direção, conforme a Lei de
Execuções Penais. As escoltas serão realizadas sob a responsabilidade e guarda armada da Polícia
Militar (BPGd) ou Polícia Civil, sendo que nas escoltas realizadas pela Polícia Militar, a unidade penal
fornecerá o veículo e o motorista para condução.
57) Efetuar a contagem é uma das atividades que o Agente Penitenciário desenvolve diariamente.
Quanto à contagem é correto afirmar:
a) Pede-se que o “VOZ” da Galeria faça a contagem dos presos e repasse ao agente escalado na galeria;
b) A contagem é realizada contando o número de colchões existentes no cubículo;
c) Depois de anotado o numeral de entradas e saídas por cubículo, após realizada a contagem de todos os
presos, o resultado deve ser: Anterior + entradas – saídas = Atual;
d) Aos sábados e domingos não será realizado contagem de presos.
58) São equipamentos necessários para o agente desenvolver um bom trabalho:
a) lanterna, espelho, luvas, apito, celular;
b) rádio, faca operacional, apito, bloco de recibos;
c) algemas, colete balístico, rádio transmissor (HT), pendrive;
d) lanterna, luvas, bloco de recibos, rádio transmissor (HT).
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59)
a)
b)
c)
d)

A identificação e contagem de presos, é uma atividade diária nas galerias, blocos, cubículos,
alojamentos e nos diversos setores de uma Unidade Penal e tem por finalidade:
Constatar a presença física do preso em local previamente autorizado pela Divisão de Segurança da
Unidade;
Ter controle da movimentação da massa carcerária;
Assegurar-se de que os presos estão alojados em local correto;
Todas estão corretas.

60) Se ao realizar uma contagem, o agente penitenciário constatar que um dos detentos de um cubículo
não responde aos seus chamados e permanece imóvel o Agente Penitenciário tem o dever de:
a) Abrir o cubículo imediatamente, mesmo sozinho, e verificar os sinais vitais do preso para evitar
omissão de socorro;
b) Solicitar apoio imediatamente, isolar o local e mantê-lo inalterado;
c) Dar o alerta imediatamente informando na galeria a existência de um cadáver;
d) Apagar a luz do cubículo, cortar o fornecimento de água e aguardar a chegada de apoio.

61) No caso de uma situação de emergência, o agente penitenciário deve:
a) Dar o sinal de alarme;
b) Comunicar o fato imediatamente a chefia imediata;
c) Procurar conter e isolar o problema;
d) Todas as alternativas anteriores.

62) Durante um banho de Sol, alguns presos iniciam uma briga no pátio. O agente penitenciário escalado
no posto deve:
a) Entrar no pátio e separar a briga;
b) Deixar os presos que não estão brigando saírem do pátio;
c) Isolar o local, solicitar reforço e procurar identificar os envolvidos no tumulto;
d) Sair do posto de trabalho e ignorar a briga, evitando tomar partido.

63) Presos que não podem conviver com outros internos devido aos crimes que
cometeram, ou por
serem delatores, ou por terem contraído dividas, são comumente chamados no ambiente carcerário
de:
a) Bandidos;
b) Malditos;
c) Seguros;
d) Gangsters.

64) Durante um procedimento de revista, o agente penitenciário encontra no bolso da calça do preso uma
trouxinha de maconha. O agente deve:
a) Deixar o preso com a droga, pois é só uma trouxinha, e não é crime ser usuário;
b) Jogar o preso no chão e imobilizá-lo com o uso da Tonfa;
c) Orientar o preso sobre o ilícito para que ele não reincida na falta grave;
d) Encaminhar o preso e a droga ao setor de Inspetoria para elaboração de comunicado e providências
cabíveis.

65) Algumas formas de entrada de drogas dentro das penitenciárias são realizadas através de:
a) Alimentos entregues por visitantes;
b) Servidores corruptos;
c) Dentro da vagina, ânus ou estômago de visitas;
d) Todas as alternativas anteriores.
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66) O uso da força pode ser conceituado como: “Força é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo
ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão, diante das mais
diversas situações com as quais nos deparamos diariamente”. Faz-se necessário que o Agente
Penitenciário esteja preparado para agir, mantendo postura adequada de como fazer uso da força,
aplicando-a de modo eficaz sem romper com os princípios éticos, morais e legais, bem como com
seus próprios direitos e deveres, não apenas no exercício da função, mas também como cidadão. Em
relação a isto é correto afirmar que:
a. O agente nem sempre pode conter o uso da força pois, o preso sempre está pronto para fugir;
b. A força é uma forma de conter a massa carcerária
c. Se o agente não se utilizar da força demonstrará fraqueza
d. O uso da força de ser utilizado somente em ocasiões de extrema necessidade e contida à situação.
67) É considerado crime de tortura qualquer ato pelo qual se provoque:
a) Dores ou sofrimentos agudos;
b) Sofrimentos físicos ou mentais;
c) Dores ou sofrimentos que sejam consequência de sanções;
d) Somente as alternativas A e B estão corretas.
68) Agarramentos podem ser conceituados como procedimentos que:
a) São situações comuns de agressão;
b) A intervenção em uma ocorrência deve sempre optar pelo confronto físico;
c) Uma das maneiras mais simples e eficaz de evitar o confronto é através da manutenção de uma
distância entre você e o suspeito;
d) Apenas as alternativas A e C estão corretas.
69)
Em situações de confronto são necessários cuidados assim sendo:
a) O ideal é manter uma distância considerada razoavelmente segura está entre 6 e 10 metros;
b) É aconselhável que seja mantida uma separação entre você e o suspeito enquanto conversa;
c) O ideal é demover o sujeito da intenção de agredir ou resistir à ação do agente de segurança;
d) Todas as alternativas estão corretas.

70) No correto emprego de Algemas, é preciso seguir as seguinte medidas:
a) Observar que ao lidar com um suspeito, você pode estar lidando com pessoas cooperativas e não
cooperativas;
b) Se o suspeito coopera, obedecendo a seus comandos e não apresentando sinais visíveis de agressão e
ameaça é necessário que ele seja imobilizado na posição de joelhos;
c) Quando o suspeito não coopera será colocado na posição de joelho através do controle verbal;
d) Apenas as alternativas A e C estão corretas.

71) Os radiocomunicadores existentes nas unidades penais são instrumentos indispensáveis e de grande
utilidade na comunicação diária entre servidores em razão de que:
a) Agiliza a emissão e recepção de mensagens;
b) É uma comunicação eficiente que auxilia as múltiplas necessidades e alerta;
c) Que podem atingir aos fins que se destinam;
d) Todas as alternativas estão corretas.

72) O mau uso dos radiocomunicadores pode ocasionar:
a) Confusão, descaso pelas mensagens enviadas e recebidas;
b) Congestiona e inviabiliza o fluxo de comunicações;
c) A falta de conhecimento inviabiliza a ética comum às normas dos operadores em radiocomunicação;
d) Todas as alternativas estão corretas.
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73) O rádio comunicador deve ser um equipamento indispensável para o Agente Penitenciário, por que:
a) Dentro de uma equipe de movimentação é necessário que pelo menos um Agente possua um rádio
em condições de uso;
b) Determinado posto de serviço dentro da unidade tem o rádio como carga fixa, cabendo ao Agente
Penitenciário que assumir o posto de serviço verificar as condições do equipamento;
c) O rádio pode ser a única forma que o Agente disponha para pedir ajuda chamar reforços, ou, avisar o
restante da equipe sobre algum evento crítico que esteja ocorrendo ou na evidência de ocorrer;
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
74) Quanto à radiocomunicação considera-se como Princípios Básicos:
a) O uso consciente e técnico do rádio;
b) Antes de uma chamada certificar-se de que o canal está desocupado evitando transmitir sobre outra
estação;
c) Usar sempre o microfone encostado na boca, pois isso impede que os presos ao lado ouçam suas
mensagens;
d) Apenas as alternativas A, B estão corretas.
75) Em relação ao preceito de ética operacional ligado ao uso do radiotransmissor, é importante afirmar:
a) É idêntico ao preceito da ética que orienta as ações humanas em qualquer instancia da vida em
coletividade;
b) Está estruturado em valores universalmente reconhecidos como positivos e voltados para o bem
comum da coletividade;
c) Está contido dentro das normas de rádio em conformidade com as normas da ANATEL;
d) Todas as alternativas estão corretas.
76) A definição de ponto crítico, de acordo com a doutrina de Gerenciamento de Crise, pode ser:
a) todo espaço físico controlado pelo CEC. É o local onde se instalou a crise;
b) o local mais seguro dentro de uma crise;
c) o local de refúgio do negociador quando alcançou seu mais alto grau de fadiga;
d) o lugar onde ficam a imprensa e os familiares das vítimas em segurança.
77) Assinale corretamente quais são os objetivos do gerenciamento de crises:
a) Apenas aplicar a lei vigente;
b) Apenas restabelecer a ordem;
c) Preservar vidas, aplicar a lei e restabelecer a ordem;
d) apenas aplicar a lei e restabelecer a ordem.
78) Quando a pessoa é capturada e envolvida na crise por questões emocionais, transtornos mentais ou
vingança, denomina-se:
a) Sniper;
b) Vítima;
c) Refém;
d) Negociador.
79) Dentre as alternativas táticas do gerenciamento de crise, qual é a que tem menor risco de morte e é
a principal alternativa:
a) Tiro de comprometimento;
b) Invasão tática;
c) Técnicas não letais;
d) Negociação.
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80) Do ponto de vista legal é possível utilizar-se de meios legais para auxiliar no combate ao Crime
Organizado e desta forma ampliar as possibilidades de investigação e coleta de provas, dentre as
quais podemos citar:
a) Decretação de prisão ou de medidas assecuratórias; concessão de liberdade provisória ou revogação
de prisão; progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena;
b) Colaboração Processual; Infiltração de Agentes; Interceptação das conversações telefônicas;
Interceptações ambientais, além de Quebra do sigilo bancário e financeiro;
c) Remissão de Pena; Infiltração de Agentes; Grampo Telefônico, Prisões em Flagrantes; Quebra de Sigilo
de Dados;
d) Decretação de prisão ou de medidas assecuratórias; transferência de preso para estabelecimento
prisional de segurança máxima; e inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.

81) Ao citarmos o crime organizado com uma estrutura executiva corporativa, com toda uma equipe
responsável pelo “caixa”, entradas, saídas e rentabilidade, nos referimos ao modelo de crime
organizado como:
a) Crime Organizado como Negócio;
b) Crime Organizado como Empresa;
c) Crime Organizado como Transnacional;
d) Crime Organizado como Colarinho Branco.

82) A partir dos princípios básicos da Atividade de Inteligência, assinale a alternativa correta sobre os
objetivos definidos para seu desenvolvimento:
a) Objetividade – neste princípio é necessário planejar e executar as ações em consonância com os
objetivos a serem alcançados, definindo sua utilidade, precisão e ainda linguagem clara e simples;
b) Segurança – todas as fases que envolvem a Atividade de Inteligência ou a produção da informação
devem ser protegidas por grau de sigilo adequado;
c) Simplicidade – A execução das atividades ou na produção da informação, evita-se atividades ou ações
complexas, bem como os conhecimentos expressos na informação devem ser simples, de forma a
conter unicamente elementos essenciais, isentos de expressões e conceitos dispensáveis;
d) Todas as alternativas estão corretas.

83) Um Conhecimento de Inteligência é produzido para atender as necessidades especificadas pelo
Comandante da Organização, e, é produzido para atender a um Plano de Inteligência ou Plano de
Operações do Escalão Superior, atender a um pedido ou ordem específica, ou ainda por iniciativa da
própria Agência. O método para a produção de Inteligência obedece a 05 (cinco) fases que são:
a) Planejamento – Reunião – Coleta – Busca - Análise e Síntese;
b) Planejamento – Estória de Cobertura – Busca –Analise – Reunião;
c) Apreciação – Reunião – Estimativa – Busca - Análise e Síntese;
d) Planejamento – Coleta – Busca - Análise e Síntese – Arquivamento.

84) Sobre Contra Inteligência é correto afirmar:
a) Consiste na identificação, avaliação e neutralização da espionagem promovida por serviços de
Inteligência adversa e quaisquer ações que caracterizem uma ameaça à salvaguarda de
conhecimentos, dados, informações de interesse da segurança do Estado e da Sociedade e que devam
ser protegidos;
b) A contra inteligência "é defensiva e visa a impedir a ação dos agentes interessados no acesso a esses
conhecimentos", e "os métodos de ação e suas operações são essencialmente ofensivos";
c) Atenção especial se deve ter às atividades de salvaguarda e apropriação, busca de documentos, além
dos cuidados com Material obtidos, encaminhados e recebidos, além da própria produção de
Documentação;
d) Todas as alternativas estão corretas.
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85) Considerada uma importante medida passiva de segurança, os propósitos da Atividade de
Inteligência, podem ser divididos em:
a) Estória de Operação Encoberta Simples - sofisticada em face da sensibilidade dos membros do grupo
investigado (agentes públicos e políticos), do histórico de violência da organização, do grau de
envolvimento (proximidade) que o agente terá com os investigados, neste caso existe até a
possibilidade de infiltração do agente, embora contra indicada nos dia de hoje para alguns segmentos
da Inteligência, contudo nunca uma hipótese a ser descartada;
b) Recrutamento Operacional - É uma técnica utilizada pelo Agente de Informações no intuito de
convencer ou persuadir uma pessoa, não pertencente ao órgão de inteligência, a trabalhar em
benefício deste, cedendo informações, levando contrainformações, identificando e esclarecendo
situações pontuais, entre outras necessidades da operação;
c) Vigilância de Alvo - É uma técnica utilizada para manter alvos sob observação, sem ser notado
(plotado), pois em alguns casos se faz necessário produzir foto e filmagens à respeito do Alvo;
d) As respostas A e C estão corretas.

86) Todos os papéis de expediente, bem como os convites e as publicações oficiais deverão possuir a
logomarca do Departamento de Execução Penal, bem como a identificação da referida Unidade
Penal emitente. Esta afirmação refere-se à:
a) Identidade Visual;
b) Ficha de Contagem;
c) Ficha de Movimentação;
d) Passagem de Serviço.

87) Qual é o documento mais importante elaborado pela Inspetoria, na qual estão descritas todas as
informações relativas ao plantão?
a) Memorando;
b) Comunicado Interno;
c) Relatório Diário;
d) Contagem.
88) Segundo a Lei n° 9.883 de 07 Dezembro de 1999, “é a atividade que objetiva a obtenção, análise e
disseminação de conhecimentos, dentro e fora do território nacional, sobre fatos e situações de
imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a
salvaguarda e a segurança da sociedade e do estado”, ainda podemos adicionar que este trabalho, à
disposição da Segurança Pública, permite:
a) O exercício sistemático de ações especializadas para a identificação, acompanhamento e avaliação de
ameaças reais ou potenciais de segurança pública, e estrategicamente, subsidia ações para neutralizar,
coibir e reprimir atos criminosos de qualquer natureza;
b) Identificação, avaliação e neutralização da espionagem promovida por serviços de Inteligência adversa
e quaisquer ações que caracterizem uma ameaça à salvaguarda de conhecimentos, dados,
informações de interesse da segurança do Estado e da Sociedade e que devam ser protegidos;
c) Implementar por meio de medidas que permitam identificar e neutralizar as ações de indivíduos ou
grupos de qualquer natureza que possam apresentar riscos à defesa do Estado, de sua população e
das instituições;
d) A obtenção do dado não disponível, protegendo a identidade do órgão de Inteligência que a realiza, a
busca e ainda proteger a identidade e atuação do pessoal empenhado nas operações de inteligência.
89) Qual é o documento usado como “recibo” do plantão. Nele constam diversas informações relativas
às ocorrências do último plantão ou de plantões anteriores?
a) Passagem de Serviço;
b) Relatório Diário;
c) Lista de Triagem;
d) Mandado Judicial.
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MÓDULO V - Saúde e Qualidade de Vida
90) Qual é o documento que visa informação ou solicitação, redigido de forma curta e objetiva, e
enviado aos diversos setores internos da unidade penal?
a) Alvará de Soltura;
b) Oficio;
c) Passagem de Serviço;
d) Memorando.
91) O Estresse ocupacional:
I. Atinge profissionais envolvidos em atenção direta a outras pessoas de forma contínua e com grandes
exigências emocionais.
II. É um processo coletivo, rápido e não é percebido pelo trabalhador.
III. Pode ser distinguido três fases: fase aguda, fase de resistência e fase de exaustão.
IV. Na fase de exaustão, as defesas do organismo começam a ceder e há o início do desequilíbrio interno
do indivíduo.
a) I e II são falsas;
b) II e III são verdadeiras;
c) Somente a II é falsa;
d) Todas alternativas são verdadeiras.
92) Sobre as Doenças Ocupacionais:
I. São produzidas ou desencadeadas pelo exercício constante do trabalho específico à determinada
atividade.
II. São adquiridas em decorrência do exercício do trabalho, causadas também por agentes biológicos.
III. O Saturnismo é um exemplo de doença profissional, causada por intoxicação de chumbo.
IV. Lesões por esforços repetitivos (LER) é um exemplo de doença ocupacional, causado por movimentos
repetitivos durante longos períodos.
a) I, II e III são verdadeiras;
b) I, II, IV são verdadeiras;
c) I e III são verdadeiras;
d) Todas alternativas são verdadeiras.
93) A respeito do fenômeno da prisionização é incorreto afirmar que:
a) Relaciona-se com o conceito de assimilação e da despersonalização;
b) Durante a adaptação a um meio o indivíduo internaliza novos padrões culturais;
c) É um fenômeno que acomete somente aos presos;
d) Dependência química, crises de ansiedade e nervosismo são sintomas que podem ser desenvolvidos
pela prisionização.
94) Em relação à saúde no âmbito das Unidades Penais:
I. Os indivíduos privados de liberdade são reconhecidos como uma população de alta vulnerabilidade
social.
II. A prevalência de doenças sexualmente transmissíveis é maior na população livre do que na população
privada de liberdade.
III. O compartilhamento de objetos pessoais pelos apenados não representa fator de risco à saúde.
IV. As doenças transmissíveis transpassam a área da saúde, desdobram-se em problemas familiares e
sociais.
a) I e III são verdadeiras;
b) I e IV são verdadeiras;
c) I, III e IV são verdadeiras;
d) Todas alternativas são verdadeiras.
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95) Sobre as doenças infectocontagiosas:
I. O HIV e a Sífilis são exemplos de doenças infectocontagiosas.
II. Um indivíduo pode estar infectado e não apresentar sinais clínicos.
III. Uma pessoa com infecção sempre apresenta sinais clínicos.
IV. A Tuberculose e a Hepatite C são exemplos de doenças infectocontagiosas.
a) I e II são verdadeiras;
b) III e IV são falsas;
c) I, II e IV são verdadeiras;
d) Todas alternativas são verdadeiras.
96) Assinale a alternativa correta sobre o “Conceito de Droga”:
a) É qualquer substancia produzida pelo organismo que associado a outros produtos químicos tem a
propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu
funcionamento;
b) É qualquer substancia produzida pela natureza e tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus
sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento;
c) É qualquer substância que, não sendo produzida pelo organismo, tem a propriedade de atuar sobre um
ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento;
d) É qualquer substância sintética e semissintética que, não sendo produzida pelo organismo, tem a
propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu
funcionamento.
97) Assinale a resposta correta, conforme a classificação das drogas do ponto de vista legal:
a) Licitas e perturbadoras;
b) Licitas, estimulantes e licitas;
c) Licitas e ilícitas;
d) Nenhuma das respostas.
98) Sinais vitais indicam a existência de vida. Quais dos itens abaixo não avaliam os sinais vitais?
a) Temperatura;
b) Pulso;
c) Aptidão física;
d) Respiração.
99) A avaliação primária deverá ser extremamente rápida, porém efetiva. Quais observações de
alterações deve ter prioridade acima de qualquer outra iniciativa?
a) Falta de respiração, falta de circulação, hemorragia abundante;
b) Perda dos sentidos, hemorragia abundante, envenenamento;
c) Falta de respiração, hipotermia, amputação;
d) Hemorragia abundante, perda de sentidos, convulsão.
100) Sobre a avaliação da cena onde ocorreu um acidente, é correto afirmar que:
a) No momento do atendimento, não há a necessidade de tomar cuidados no local do acidente, já que a
prioridade é atender o acidentado;
b) É necessário chamar todos os transeuntes que estiverem perto do local para assistirem o
atendimento, pois quanto mais testemunhas melhor;
c) Se houver risco para sua vida, deve-se mesmo assim praticar o atendimento aos necessitados, sob
risco de responder por omissão de socorro;
d) Antes de iniciar o atendimento, a pessoa que vai prestar os primeiros socorros deve garantir sua
própria condição de segurança, a das vítimas e a dos demais presentes.
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