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 Ao receber este caderno confira atentamente se ele contém 50 (cinquenta) 
QUESTÕES com 04 (quatro) ALTERNATIVAS para cada questão. Caso o caderno 
esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores. 

  Você dispõe de 04 (quatros) horas para fazer a prova e preencher a Folha de 

Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle o seu tempo. 

  Assinale apenas 01 (uma) alternativa em cada questão. Sua resposta não será 

computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não 

assinaladas ou questões rasuradas. 

  A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada 

ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

  Não será permitido ao candidato levar o caderno de prova. 

  A Folha de Respostas é o único documento válido para correção e não será 

substituída em nenhuma hipótese. 

  Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos, 

uma vez que deverão assinar a ata de fechamento do envelope de prova. 

  A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente 

caderno ou na Folha de Respostas poderá implicar na anulação da sua prova. 

 Deixe sobre a sua carteira apenas lápis, borracha, caneta e sua identidade. 

 Quaisquer outros objetos como celular, iphone, ipod, tablete, notebook, 

pastas, bolsas, mochilas, etc.  devem ser entregues ao aplicador de provas.  

  

A V A L I A Ç Ã O      E S C R I T A 

EDITAL SEPLAG/SEDS Nº 08/2013 

CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 
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PROVA DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO 

PROFISSIONAL – 2016 

 

1 - Quanto aos princípios do Direito Administrativo numere a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 
 

I - Legalidade (     )  A Administração deve manter-se numa posição de 
igualdade em relação aos administrados, ficando 
proibida de estabelecer discriminações gratuitas. 

II- Impessoalidade (     ) Implica no agir de forma ética, primando sempre 
pela escolha do mais adequado ao interesse público. 

III - Moralidade (    ) Na Administração Pública não há liberdade nem 
vontade pessoal. Enquanto na administração particular 
é lícito fazer tudo que a lei proíbe, na Administração 
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

IV - Eficiência: (    ) Devem ficar tão somente em sigilo os atos referentes a 
interesses nacionais e os que a lei classifique como sigilosos. 

V - Publicidade (  ) O gestor público deve primar pelo máximo de 
efetividade em suas ações. 

  
a) II,I,III,V,IV 
b) III,II,V,IV,I 
c) IV,I,III,II,V 
d) II,III,I,V,IV 

 
2. São características dos Direitos Humanos, exceto:  
a) Imprescritibilidade 
b) Inalienabilidade 
c) Discricionariedade  
d) Efetividade 
 
3. No tocante à conduta ética e legal na aplicação da lei, é INCORRETO afirmar 
que:  
a) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força 
quando tal se afigure estritamente necessário e na medida exigida para o 
cumprimento do seu dever. 
b) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei podem deparar com o uso 
da força em determinados momentos, neste caso, o uso arbitrário da força não 
constitui violações do Direito Penal e dos Direitos Humanos.  
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c) Um agente responsável pela aplicação da lei que exceda no uso da força ou que 
seja corrupto, pode fazer com que a organização inteira seja denominada violenta 
ou corrupta, porque o ato individual será visto como ato da Instituição.  
d) Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem cumprir, a todo o 
momento, o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo 
todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de 
responsabilidade que a sua profissão requer. 
 
4. De acordo com a Lei Estadual Nº 869/52 – Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado de Minas Gerais assinale a alternativa INCORRETA:  
a) É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração 
do prazo de sua validade. 
b) A demissão será aplicada como penalidade. 
c) A diária é devida quando no período de trânsito, ao funcionário removido ou 
transferido.  
d) O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a 
qualquer atividade remunerada. 
 
5. O funcionário público que apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio comete, em tese, o crime de: 
a) Concussão; 
b) Peculato; 
c) Furto; 
d) Apropriação indébita. 
 
6. Quanto ao estado físico, os agentes químicos classificam-se em: 
a) sólidos, líquidos e fumígenos. 
b) gases, fumígenos e incendiários; 
c) gasosos, líquidos e incendiários; 
d) sólidos, líquidos e gasosos; 
 
7. Na doutrina de Gerenciamento de Crises são regras básicas de negociação, 
EXCETO:  
a) O comandante da operação deve servir como negociador.  
b) O prazo não deve trazer pânico ao negociador. 
c) O negociador não assume o poder de decisão, não promete nada. 
d) Nunca perguntar o que o sequestrador quer. 
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8. Em relação a Riscos de Acidentes, analise as assertivas abaixo e marque a 
resposta CORRETA: 
I - Risco Ergonômico: Qualquer fator que possa interferir nas características 
psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. 
II - Risco Físico: Diversas formas de energia a que possam estar expostos os 
trabalhadores, tais como: ruído, calor, frio, pressão, umidade. 
III - Risco Biológico: Substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no 
organismo do trabalhador pela via respiratória na forma de poeiras, fumos, gases, 
neblinas, névoas ou vapores. 
IV - Risco Químico: Bactérias, vírus, fungos, parasitas, entre outros. 

 a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
 b) As assertivas I e II estão corretas. 
 c) Todas as assertivas estão corretas. 
 d) Todas as assertivas estão incorretas. 
 
9. Quanto as penas disciplinares previstas na Lei Estadual Nº 869/52 – Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais é INCORRETO 
afirmar:  
a) A pena de suspensão será aplicada em casos de reincidência em falta já punida 
com repreensão; 
b) A pena de demissão será aplicada nos casos de recebimento doloso e indevido 
de vencimento, ou remuneração ou vantagens; 
c) Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço ao funcionário que praticar, 
em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em 
legítima defesa; 
d) A pena de suspensão não poderá exceder de noventa dias. 
  
10. O Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional dispõe 
sobre o Plano de Emergência. Quanto à classificação da emergência marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e em seguida, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(   ) Configura motim o evento coletivo de perturbação da rotina da Unidade 
Prisional, em que há adesão, proporcionalmente à população carcerária, de 
grande número de presos, bem como dano ao patrimônio público e uso de força 
desproporcional à rotineira.  
(    ) A subversão da ordem caracteriza-se pela movimentação cotidiana, individual 
ou coletiva, em que há perda de área de segurança, havendo, portanto, 
necessidade de acionamento do Plano de Emergência.  
(    ) Configura rebelião o evento iniciado como motim em que há perda parcial 
ou total da área de segurança da Unidade Prisional, havendo ou não refém. 
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(  ) Percebendo-se qualquer um dos requisitos que caracteriza subversão da 
ordem, deve-se acionar imediatamente o GIR. 

a) VVVF           b) VFVF         c) VVFV         d) FVFV  
 
11. Conforme dispõe o Plano de Emergência, são membros do Gabinete de 
Gerenciamento de Crises (GGC), EXCETO: 
a) Subsecretário de Administração Prisional, Superintendentes e Diretores da 
Subsecretaria de Administração Prisional; 
b) Diretor Geral da Unidade Prisional, Assessor de Informação e Inteligência da 
SUAPI; 
c) Secretário de Estado de Defesa Social; 
d) Assessor de Comunicação da Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS. 
 
12. De acordo com a Lei Nº 14.695, de 14 de julho de 2003, que cria a carreira 
do Agente de Segurança Penitenciário, assinale a afirmativa INCORRETA.  
a) O Agente de Segurança Penitenciário lotado em estabelecimento penal será 
hierarquicamente subordinado ao Diretor do respectivo estabelecimento. 
b) O cargo de Agente de Segurança Penitenciário será exercido em regime de 
dedicação exclusiva, podendo seu ocupante ser convocado a qualquer momento, 
por necessidade do serviço. 
c) O Agente de Segurança Penitenciário desenvolve atividade exclusiva de Estado.  
d) O Agente de Segurança Penitenciário fica autorizado a portar arma de fogo 
fornecida pela administração pública, quando em serviço, inclusive nas 
dependências internas do estabelecimento penal.  
 
13. De acordo com a Lei Estadual Nº 869/52, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis de Minas Gerais, são  deveres do funcionário 
público, EXCETO: 
a)  Observância das normas legais e regulamentares apenas quando estiver em 
serviço.  
b) Obediência às ordens superiores, quando manifestamente legais.  
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver 
ciência em razão do cargo;  
d) Assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade.  
 
14. De acordo com a Constituição Federal/1988 é INCORRETO afirmar: 
a) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações; 
b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei; 
c) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato; 
d) Não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, 
cruéis. 
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15. De acordo com a Lei Complementar Nº 116/2011, constituem modalidades 
de assédio moral, EXCETO:  
a) Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a 
autoestima, a segurança ou a imagem de agente público, valendo-se de posição 
hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior; 
b) Atribuir, excepcionalmente, ao agente público, função incompatível com sua 
formação acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento; 
c) Subestimar, em público, as aptidões e competências de agente público; 
d) Apresentar, como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de 
outro agente público; 
 
16. Nos termos da Resolução Nº 1526/2014, que dispõe sobre os uniformes dos 
Agentes de Segurança Penitenciário, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas e em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(   ) A utilização de uniforme diverso daquele definido ou sua utilização por pessoa 
ou funcionário não autorizado implica a aplicação de sanções cíveis, 
administrativas e penais cabíveis.  
(   ) Os uniformes devem ser usados pelos Agentes de Segurança Penitenciário 
efetivos ou contratados durante a realização de serviço e nos deslocamentos de 
sua residência para os locais de trabalho. 
(  ) O agente de segurança penitenciário ocupante de cargo ou função de 
assessoramento ou direção não está obrigado ao uso do uniforme enquanto for 
mantida essa condição.  
(    ) É opcional o uso da tarjeta de identificação na gandola, colete e agasalho, a 
qual deverá ser afixada do lado direito do peito e deverá conter apenas o nome 
do servidor.  
 
a) VFVF         b) VVFV            c) FVVF        d) FVFF 
  
17. Sobre a aquisição e porte de armas de fogo previstas na Lei Federal                             
10.826/2003, Decreto Federal Nº 5123/2004 e Lei Estadual Nº 21.068/2013, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA. 
(   ) Compete à Superintendência da Polícia Federal autorizar a aquisição e 
registrar as armas de fogo de uso restrito. 
(  ) A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes do quadro efetivo 
dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos está 
condicionada a comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para 
o manuseio de arma de fogo. 
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(   ) A capacidade técnica e a aptidão psicológica para o manuseio de armas de 
fogo, para os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais e 
dos integrantes das escoltas de presos serão atestadas pela Polícia Federal.   
(   ) A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas 
físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarm.  
 
a) VVFV            b) VFFV            c) FVFV         d) VVVF 
  
18. Sobre o crime de tortura, previsto na Lei Nº 9.455, de 07 de abril de 1997, é 
INCORRETO afirmar: 
a) O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  
b) Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou 
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de 
discriminação racial ou religiosa;   
c) A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a 
interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.  
d) Aumenta-se a pena de um sexto até um terço se o crime é cometido contra   
mulher, adolescente ou maior de cinquenta anos. 
 
19. Constitui abuso de autoridade, EXCETO: 
a) Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as 
formalidades legais ou com abuso de poder. 
b) Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento 
não autorizado em lei. 
c) Deixar de comunicar, imediatamente, ao Delegado de Polícia a prisão ou 
detenção de qualquer pessoa.  
d) Cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, 
emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio 
em lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor. 
 
20. Observando o que dispõe o ReNP – Regulamentos e Normas de 
Procedimentos do Sistema Prisional, no que se refere ao Regulamento 
Disciplinar, marque a alternativa INCORRETA: 
a) A disciplina consiste no cumprimento da ordem, na obediência às 
determinações das autoridades e no desempenho do trabalho; 
b) O preso que, de qualquer modo, concorra para prática de infração disciplinar 
será responsabilizado e haverá punição por sua conduta; 
c) Estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar os condenados à pena privativa de 
liberdade ou restritiva de direitos, bem como o preso provisório e o que se 
encontra sob monitoração eletrônica, sendo que este último, apenas no que 
couber.  
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d) Os presos podem desempenhar função ou tarefa disciplinar ou de liderança na 
unidade prisional, desde que haja apenas um líder por pavilhão. 
 
21. Sobre a Lei de Execução Penal é CORRETO afirmar que: 
a) O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime 
aberto, deverá ser submetido a exame criminológico. 
b) Ao exame criminológico também deverá ser submetido o condenado ao 
cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto.  
c) Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal.  
d) O Estado não poderá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de 
execução da pena e da medida de segurança. 
 
22. Em se tratando de assistência ao preso e ao internado prevista na Lei Nº 
7.210/1984 - Lei de Execução Penal, assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de 
alimentação, vestuário e instalações higiênicas.  
b) A assistência à saúde do preso e  do  internado  compreenderá atendimento 
médico, farmacêutico e odontológico e será apenas de  caráter  curativo. 
c) A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos 
financeiros para constituir advogado.  
d) A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 
profissional do preso e do internado.  
 
23. Com relação ao trabalho do preso previsto na Lei de Execução Penal marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e em seguida, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(  ) O trabalho do preso está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho.  
(   ) O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender à indenização dos 
danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não 
reparados por outros meios.  
(   ) O  condenado  à  pena  privativa  de  liberdade  está  obrigado  ao  trabalho  
na  medida  de suas aptidões e capacidade.  
(  ) O  trabalho  externo  será  admissível  para  os  presos  em  regime  semiaberto 
somente  em serviço  ou obras públicas realizadas por órgãos da  Administração 
Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra 
a fuga e em favor da disciplina.  
 
a) FVVF        b) VVFV         c) FFVF       d) FVFV 
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24. Nos termos da Lei Nº 7.210/1984 - Lei de Execução Penal são órgãos da 
execução penal, EXCETO:  
a) O Conselho de Criminologia e Política Criminal.  
b) O Juízo da Execução.  
c) O Ministério Público. 
d) A Defensoria Pública. 
 
25. Assinale a opção INCORRETA sobre a Comissão Técnica de Classificação 
(CTC): 
a) Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal.  
b) Comissão Técnica de Classificação – CTC é o colegiado multidisciplinar 
responsável por elaborar, dirigir, orientar, coordenar, controlar, analisar e 

acompanhar a evolução do Programa Individualizado de Ressocialização – PIR.  
c) As reuniões da CTC serão presididas pelo Diretor de Atendimento da Unidade 
Prisional e documentadas e registradas em ata pelo gerente da CTC.  
d) Todos os membros da CTC possuem poderes igualitários e todas as decisões 
deverão ser consensuais. 
 
26. De acordo com a Lei de Execução Penal analise as assertivas abaixo sobre 
os requisitos que o ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá 
satisfazer e marque a resposta CORRETA:  
I - Ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou 
Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Comunicação Social;  
II -  Possuir experiência administrativa na área;  
III - Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. 
IV - Ser Agente de Segurança Penitenciário Efetivo e que tenha cumprido o 
estágio probatório. 
 
a) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
b) A assertiva I está correta. 
c) Todas as assertivas estão corretas. 
d) As assertivas II e III estão corretas. 
  
27. Quanto aos estabelecimentos penais, marque a opção INCORRETA: 
a) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. 
b) A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime 
fechado. 
c) A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da pena 
em regime aberto. 
d) A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena em regime aberto e 
da pena de limitação de fim de semana. 
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28. De acordo com o POP.GP - 01 - Cadastro e Credenciamento de prestadores 
de serviço e visitantes à Unidade Prisional, o Agente de Segurança Penitenciário 
deverá adotar as seguintes providencias, EXCETO: 
a) Receber o visitante e solicitar documento de identificação oficial com foto. 
b) Solicitar, mesmo que o visitante já esteja cadastrado, a cópia de documentos 
complementares para que sejam anexados ao cadastro e conferido com os 
originais. 
c) Registrar a entrada do prestador de serviço/visitante no Sistema 
INFOPEN/Biometria. 
d) Encaminhar o visitante para os procedimentos de revista e vistoria. 
 
29. De acordo com o POP.GP-02, que trata da revista dos visitantes à Unidade 
Prisional, servidor e prestador de serviços, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas e em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 
 (  ) A Unidade Prisional que não dispuser de equipamento de raios-X realizará 
apenas vistoria visual nos pertences, na presença do prestador de serviços.  
(  ) Na Unidade Prisional dotada de equipamento de raios-X, o prestador de 
serviço colocará os pertences na bandeja coletora para possível detecção de 
objetos não permitidos e/ou ilícitos.  
(   ) Realizar a revista visual, manual e, quando aplicável, utilizar detector de metais 
e equipamento de raios-X em todos os pertences que entrarão com o prestador 
de serviço.  
(   ) Objetos não permitidos e ilícitos, encontrados nos pertences do prestador de 
serviço serão retidos e guardados em local apropriado.  
 
a) FVVF         b) FVFF          c) VFFV        d) FFVF 
 
30. De acordo com o POP.GP-04, que dispõe sobre a revista no preso e vistoria 
em seus pertences, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas 
e em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 
(  ) Ao realizar a revista na boca determinar que o preso retire a prótese dentária, 
caso utilize.  
(    ) Ao realizar a revista no ânus ou na vagina determinar que o preso realize 02 
agachamentos de costas.  
(   ) Em casos de inexistência de profissional habilitado na Unidade Prisional para 
a realização da inspeção das cavidades vaginal e anal, o preso deverá ser admitido 
e posteriormente encaminhado à Unidade de Saúde mais próxima.   
(  )Realizar revista manual e com o detector de metais nas roupas e calçados do 
preso. 
a) VVFV         b) VFVV    c) VFFV          d) VFVF 
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31. Ainda sobre o POP.GP-04, que dispõe sobre a revista no preso e vistoria em 
seus pertences, assinale a alternativa INCORRETA quanto à conduta do Agente 
de Segurança Prisional ao vistoriar os pertences do preso. 
a) Determinar que o preso confira a listagem dos pertences e assine as duas vias 
do formulário de pertences do preso; 
b) Colocar os pertences em saco plástico ou recipiente lacrado devidamente 
identificado, separando os documentos e cartões bancários e de crédito em um 
envelope também identificado com o nome do preso. 
c) Recolher e contar, diante do preso, todo o dinheiro que estiver em sua posse. 
d) Caso seja encontrado algum objeto não permitido, embora lícito, acionar 
imediatamente a Polícia Militar para a lavratura de Boletim de Ocorrência. 
 
32. Para garantir a integridade física do preso e a segurança da Unidade 
Prisional, o POP.GP-05 prevê que para definir a cela do preso após o seu ingresso 
ou admissão devem ser observados, EXCETO: 
a) Sexo e/ou orientação sexual. 
b) A existência de presos inimigos ou comparsas que possam por em risco a 
integridade física do preso ou a segurança da unidade. 
c) Tempo de duração da pena a ser cumprida;  
d) Se o preso está em cumprimento de sanção disciplinar em decorrência de falta 
cometida em outra Unidade Prisional. 
 
33. Na algemação prevista no POP.GP-08, no processo de trânsito interno de 
preso, o Agente de Segurança Penitenciário deve adotar os seguintes 
procedimentos, EXCETO: 
a) Caso a portinhola esteja na parte baixa da porta da cela, solicitar que o preso, 
de costas, coloque as mãos para fora de modo a possibilitar a algemação com as 
costas das mãos unidas. 
b) Segurar a mão de ação do preso e algemá-la, cuidando para que a fechadura 
fique voltada para baixo. 
c) Travar as algemas com o pino da chave de algemas. 
d) Caso haja necessidade de transportar algum objeto, as mãos do preso poderão 
ser algemadas para frente. 
 
34. De acordo com o POP.GP-09, a fim de realizar a movimentação interna de 
preso de forma confiável visando preservar a ordem, disciplina e a segurança no 
âmbito da Unidade Prisional, o Agente de Segurança Penitenciário deve adotar 
os seguintes procedimentos, EXCETO: 
a) Solicitar ao responsável pela segurança do pavilhão/ala que direcione a equipe 
de movimentação até a cela do preso a ser movimentado. 
b) Caso a cela não seja individual, determinar aos demais presos que se 
posicionem no fundo da cela de frente para a parede. 
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c) Quando houver a necessidade de retirar mais de um preso da mesma cela, os 
procedimentos serão repetidos quantas vezes se fizerem necessárias. 
d) Conduzir o preso, segurando as algemas com a mão de ação, até seu destino, 
determinando que ele permaneça em silêncio durante todo o trajeto. 
   
35. Em relação a Classificação dos Incêndios, numere a 2ª coluna de acordo com 
a 1ª e em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 
1- CLASSE “A” (  ) São incêndios em equipamentos elétricos quando 

energizados, o risco maior está na presença da corrente 
elétrica. 

2- CLASSE “B” (   ) Metais pirofóricos: Alumínio em pó Magnésio, Selênio, 
Antimônio, Lítio, Cádmio, Potássio, Zinco, Titânio, Sódio e 
Zircônio. 

3- CLASSE “C” (   ) Materiais Sólidos / fibrosos, madeira, tecido, algodão, 
estopa, etc. 

4- CLASSE “D” ( ) Combustíveis líquidos, pastosos e/ou gases 
inflamáveis: gasolina, óleos, tintas, graxas, parafina, GLP, 
acetileno e etc. 

 
a) 3,4,1,2       b) 3,1,4,2          c) 4,3,2,1       d) 4,2,1,3 
 
36- A perda repentina de sangue circulante é definida como hemorragia. No 
tratamento de hemorragias é correto afirmar, EXCETO: 
a) Nunca tocar na ferida;  
b) Não aplicar medicamento ou qualquer produto no ferimento;  
c) Retirar objetos empalados, fixados ou transfixados no corpo da vítima;  
d) Utilizar compressas, gases ou pano limpo, desde que não tenha característica 
de absorção, para conter a hemorragia provocando a hemostasia.  
 

 37. Para que a escolta externa do preso se realize com eficiência e segurança, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e em seguida, 
assinale a alternativa CORRETA. 
(   ) Retirar o preso da cela de triagem, conduzir a local apropriado e realizar a 
revista conforme descrito no POP.GP-04 – Realização de revista no preso e vistoria 
em seus pertences. 
(   )  Ao chegar ao local de destino da escolta, desligar a viatura e realizar o 
reconhecimento da área.  
(  ) Caso seja encontrado algum objeto não permitido ou ilícito na revista, 
apreender o material, registrar o fato no Boletim de Ocorrência Policial e 
comunicar ao Coordenador de Segurança, para conhecimento e providências 
necessárias.  
(    ) Caso a identidade do preso não seja confirmada, retorná-lo à cela de triagem, 
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comunicar a Coordenação e registrar a ocorrência no Boletim de Ocorrência de 
Escolta (BOE).  
a) VFFV           b) VVFV         c) FFVF         d) VFVV 
 
38. Sobre a Redação Oficial, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa 
CORRETA. 
I -  Ofício: Modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um 
mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente no mesmo nível ou em níveis 
diferentes. 
II – Ata: Documento em que se registram, de forma sucinta e metódica, os 
acontecimentos e as decisões que ocorreram em uma reunião, sessão, 
assembleia, etc. 
III – Memorando: Tem como finalidade o trato de assuntos oficiais da 
Administração Pública e é destinada às demais autoridades de outras instituições, 
sejam elas públicas ou privadas, e aos particulares. 
IV – Relatório: Documento oficial no qual uma autoridade ou servidor expõe a 
atividade de uma repartição, ou presta conta de seus atos a uma autoridade de 
nível superior. 
 
a) As assertivas I e III estão incorretas. 
b) As assertivas III e IV estão corretas. 
c) Todas as assertivas estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está correta. 
 
39. São órgãos que integram o Sistema de Defesa Social, EXCETO:  
a) Secretaria de Estado de Defesa Social. 
b) Polícia Militar de Minas Gerias 
c) Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 
d) Policia Civil de Minas Gerias  

 

40. O Colegiado de Integração de Defesa Social, instância máxima deliberativa 
do Sistema de Defesa Social, é presidido pelo: 
a) Governador do Estado de Minas Gerais; 
b) Secretário de Estado de Defesa Social; 
c) Subsecretário de Administração Prisional; 
d) Subsecretário de Promoção da Qualidade e Integração do Sistema de Defesa 
Social. 
 

41. São competências da Subsecretaria de Administração Prisional, EXCETO: 
a) Assegurar a aplicação da legislação e diretrizes vigentes, referentes à 
administração da execução penal e ao tratamento do indivíduo privado de 
liberdade. 
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b) Responsabilizar-se pelas atividades de atendimento e assistência ao preso, bem 
como pelas atividades de segurança e disciplina nas Unidades Prisionais sob sua 
responsabilidade. 
c) Proceder ao registro dos presos sob sua responsabilidade e à sua 
movimentação entre as Unidades Prisionais. 
d) Planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de 
prevenção e tratamento do uso de substâncias e de produtos psicoativos, visando 
à recuperação e à reinserção social do dependente químico. 
 
42. A Unidade Gestora de Monitorização Eletrônica – UGME é o setor 
responsável pela colocação e monitorização de tornozeleira eletrônica em 
condenados por determinação judicial. Assinale a alternativa que NÃO é 
competência da UGME: 
a) Verificar o cumprimento dos deveres legais e das condições especificadas na 
decisão judicial que autorizar a monitoração eletrônica. 
b) Orientar a pessoa monitorada no cumprimento de suas obrigações. 
c) Comunicar, imediatamente, ao Ministério Público sobre fato que possa dar 
causa à revogação da medida ou modificação de suas condições. 
d) Registrar no Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – INFOPEN – 
todas as informações pertinentes à monitoração eletrônica, como admissões, 
descumprimentos e desligamentos. 
 
43. São providências básicas que devem ser adotadas preliminarmente nas 
escoltas, EXCETO:  
a) Providenciar os recursos humanos e logísticos;  
b) Desconhecer os antecedentes e o contexto que envolvem o objeto ou pessoa 
a ser escoltada;  
c) Definir itinerário principal e alternativo (s).  
d) Verificar se o efetivo é compatível com a complexidade e o tipo de escolta; 
 

44. Quanto as Escoltas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas e em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 
(  ) A Assessoria de Inteligência deverá participar da elaboração do planejamento 
das escoltas, coletando e fornecendo informações oportunas para o 
desenvolvimento da atividade.  
(   ) O itinerário a ser escolhido, seja o principal ou alternativo, deverá ser sempre 
o mais curto ou de melhor fluidez de tráfego; 
(    ) O itinerário a ser utilizado pela escolta será escolhido, dentre os planejados, 
no mínimo seis horas antes de sua execução. 
(     ) Via de regra, serão utilizadas duas ou mais viaturas nas escoltas. 
(  ) Caso sejam utilizadas duas viaturas na escolta, os conduzidos serão 
transportados na segunda, funcionando a primeira como batedor para auxiliar no 
deslocamento. 
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a) VFFVF           b) VFFFV         c) FVFVF         d) VFFVV 
 

45. Sobre o uso de algemas na condução de presos é INCORRETO afirmar que: 
a) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou de perigo à integridade 
física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito.  
b) A utilização de algemas é vedada em deslocamentos de presos conduzidos no 
trânsito interno. 
c) O intuito de algemar é para manter o conduzido controlado, principalmente se 
seu estado psicoemocional estiver alterado, pois poderá tomar atitudes 
inesperadas, como se auto lesionar, agredir a transeuntes e outros à sua volta, 
atirar-se em objetos, obstáculo, chão, parede, etc. 
d) Durante a algemação do preso o Agente de Segurança Penitenciário não deverá 
estar armado. 
 
46. No que se refere a Escolta de Presos, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas e em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 
(  ) A responsabilidade pela tutela do preso, até a passagem formal para outra 
autoridade (Unidade Prisional, Polícia Civil, Polícia Militar ou Polícia Federal) é da 
Equipe de Escolta.  
(   ) Escolta Ordinária deverá, obrigatoriamente, ser executada por Unidade 
Especializada, podendo ser utilizado apoio da PM e dos demais órgãos da 
segurança pública.  

 (   ) Escolta Extraordinária é aquela solicitada com antecedência pela autoridade 
competente e, exige planejamento específico no que se refere aos recursos 
logísticos e humanos empregados.  
 (  ) Independentemente da classificação, o mais importante para o agente da 
escolta é conhecer o serviço, ou seja, saber identificar, previamente, qual conduta 
adotará diante de cada caso concreto.  
a) FFVV          b) VFVF           c) VVFV         d) VFFV 

 

47. Sobre o Uso Progressivo da Força, meio pelo qual o agente público controla 
uma situação que ameaça a dignidade, a integridade física e/ou psicológica e a 
vida de terceiros, é INCORRETO afirmar que: 
a) Não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja 
desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos 
Agentes de Segurança Pública ou a terceiros. 
b) Os órgãos de Segurança Pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos 
de menor potencial ofensivo, mesmo que o seu uso coloque em risco a 
integridade física ou psíquica dos policiais; 
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c) Não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio 
Policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão 
aos Agentes de Segurança Pública ou a terceiro. 
d) O poder público tem o dever de fornecer a todo Agente de Segurança Pública 
instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força.  
 

48. Sobre  Drogas Psicotrópicas e Dependência Química, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Os efeitos dos solventes vão desde uma estimulação inicial até depressão, 
podendo também surgir processos alucinatórios.  
b) Nos primeiros momentos após a ingestão de álcool, podem aparecer os efeitos 
estimulantes, como falta de coordenação motora, descontrole e sono. 
c)  os ansiolíticos produzem uma depressão da atividade do cérebro que se 
caracteriza por diminuição de ansiedade, indução de sono, relaxamento muscular 
e redução do estado de alerta.  
d) Os principais efeitos da nicotina no sistema nervoso central consistem em: 
Elevação leve no humor (estimulação) e diminuição do apetite. 
 

49. De acordo com a Lei Estadual Nº 869/52 – Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais é INCORRETO afirmar: 
a) No período de estágio apurar-se-ão os seguintes requisitos:  idoneidade moral, 
assiduidade, disciplina, eficiência. 
b) O funcionário prestará, no ato da posse, o compromisso de cumprir fielmente 
os deveres do cargo ou da função. 
c) Se a posse não se der dentro do prazo inicial e no da prorrogação, será tornada 
sem efeito, por decreto, a nomeação. 
d) Dar-se-á demissão quando o funcionário não satisfizer as condições de estágio 
probatório. 
 
50. Conforme dispõe o Regulamento Disciplinar NÃO constitui direito do preso: 
a) Manter conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de 
subversão à ordem ou à disciplina. 
b) Não sofrer tratamento desigual, salvo quando às exigências da individualização 
da pena.                                    
c) Receber seu advogado e ou defensor público e com ele conferenciar 
reservadamente nos dias e horários determinados. 
d) Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa e 
psicológica, conforme as normas vigentes.  
 
 

BOA SORTE! 
 


