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CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO – NÍVEL I 

 
GESTÃO DE PESSOAS – GP 

 

01 
As relações de gestão dentro do cenário da rotina prisional se fundamentam por meio da mudança de celas de presos, 
da assistência ao preso, do atendimento ao público e do controle do material bélico. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

02 
São fatores determinantes da Gestão por competência: habilidade, conhecimento e atitude. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

ADM 
 

03 
O Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte –SISPERN– no seu processo de reestruturação NÃO visa alfabetizar as 
pessoas privadas de liberdade; nem objetiva ampliar o número de bibliotecas nas unidades prisionais. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

04 
No que se refere aos procedimentos administrativos no âmbito da SEJUC é comum a todos os processos: juntar os 
documentos pertinentes à realização da despesa na ordem cronológica da sua expedição, distribuindo-os por tantos 
volumes quanto forem necessários, obedecido, para cada um, o quantitativo máximo de 100 (cem) folhas. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

ESTATUTO 
 

05 
É vedado ao Agente Penitenciário, negligenciar a guarda de bens, armas, instrumentos ou valores pertencentes à 
repartição penitenciária ou valores e bens pertencentes a presos ou a terceiros, que estejam sob sua responsabilidade. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

06 
São deveres do Agente Penitenciário: “manter-se preparado física e intelectualmente para o cabal desempenho de sua 
função; manter conduta pública e privada compatível com a dignidade da função prisional”. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

07 
São atos passíveis de punição com ADVERTÊNCIA: 
I.  Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato; II – indicar ou insinuar nome 

de advogado para assistir pessoa que esteja presa. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

08 
Conforme entendimento do STF, em súmula vinculante: “a falta de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo disciplinar OFENDE a Constituição”. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

09 
Segundo o STJ, há ilegalidade na instauração de processo administrativo com fundamento em denúncia anônima. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
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10 
A sindicância é instaurada como preliminar do processo administrativo disciplinar, para confirmação da irregularidade 
e indicação do seu autor, ou como fundamento para a aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão até 
trinta dias. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

11 
Segundo o Art. 134, da LC nº 122/94, o servidor responde SOMENTE administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

12 
Abandonar cargo ou função pelo não comparecimento ao serviço, sem causa justificada, por mais de trinta dias 
consecutivos é passível de DEMISSÃO. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

13 
A admissibilidade do processo revisional NÃO requer fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência 
do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

LEP 
 

Segundo a Lei de Execução Penal, julgue os itens a seguir: 
 

14 
Tício está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado. No decorrer da execução dessa pena, a avó de 
Tício faleceu. Diante dessa situação, ele poderá obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

15 
Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto e aberto poderão obter autorização para saída temporária 
do estabelecimento, sem vigilância direta, para visita à família.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

16 
As sanções disciplinares de suspensão ou restrição de direitos e de isolamento na própria cela devem ser aplicadas 
mediante prévio e fundamentado despacho do juiz.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

17 
O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos não continuará a beneficiar-se com a 
remição. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

18 
Mévio foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Nos termos da Lei de 
Execução Penal, será assegurado a ele o direito a uma cela individual contendo dormitório, lavatório e aparelho 
sanitário, com área mínima de 6 m2 e ambiente salubre.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

19 
O condenado que violar ou danificar o dispositivo de monitoração eletrônica deverá, obrigatoriamente, regredir de 
regime. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
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ORÇAMENTO 
 

20 
O ciclo orçamentário é considerado o período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento 
público e possui quatro fases: Planejamento, Aprovação, Execução e Controle. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

21 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

SIAPEN 
 

22 
Para ter acesso ao SIAPEN é necessário ter um USUARIO e SENHA, previamente cadastrados. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

23 
No cadastramento de internos, o usuário não precisa se preocupar com a duplicidade de informações. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

24 
Em uma busca de interno, aquele que aparece listado na cor VERDE trata-se de um interno ATIVO no SIAPEN. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

25 
Em uma busca de interno, aquele que aparece listado na cor ROSA trata-se de um interno do sexo feminino. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

26 
O usuário só pode realizar mudança de cela com internos que estejam na sua unidade de lotação. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

27 
Ao cadastrar e SALVAR uma transferência entre unidades penais, o interno já aparecerá lotado na unidade destino, não 
sendo necessário FINALIZAR para concluir o processo de transferência. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

PROCESSO PENAL 
 

28 
Conforme o Código Penal Brasileiro, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o 
perigo.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

29 
Conforme o Código Penal Brasileiro, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

REDAÇÃO OFICIAL 
 

30 
Memorando é um meio de comunicação exclusivamente externo. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
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31 
Ofício é uma correspondência exclusivamente externa, podendo ser de um órgão público para outro órgão público ou 
para particulares. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

SQV 
 

32 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional – PNAISP foi 
instituída pela Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014, que revogou a Portaria nº 1.777 de 2003 que criou 
o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

33 
A Lei de Execução Penal – LEP de n° 7.210/1984, em seu Artigo 14, afirma que: “a assistência à saúde do preso e do 
internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico”. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

DROGADIÇÃO 
 

34 
Qualquer cidadão menor de idade ou não pode comprar livremente drogas lícitas. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

35 
Os três grupos das drogas são: depressora, estimulante e perturbadora. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
 

36 
A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo máximo de dez dias, no 
interesse da disciplina e da averiguação do fato.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

37 
O tempo de isolamento preventivo não será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

38 
A apuração de falta disciplinar dispensa o procedimento disciplinar penitenciário, em qualquer caso, podendo a 
autoridade competente aplicar as sanções sem observância das formalidades legais.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

39 
Ao interno que responde procedimento disciplinar será assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado 
constituído ou defensor nomeado.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

40 
Estará sujeito ao regime disciplinar diferenciado somente o preso condenado definitivamente.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
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41 
É dever do preso comportamento disciplinado e fiel cumprimento da sentença.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 
 

42 
Estão entre as atribuições do agente: fazer a guarda; custódia e vigilância do apenado. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

43 
Dentre os tipos de vigilância estão: a vigilância fixa e a vigilância móvel. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

44 
Na vigilância do pavilhão, o agente deverá fazer rondas e observar se há algum tipo de anormalidade. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

45 

Caso seja observado, durante a ronda, alguma anormalidade, a cela identificada deverá ser vistoriada a qualquer hora 
do dia ou da noite. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

46 

Durante a soltura do banho de sol, ao entrar no pátio, os detentos não precisarão permanecer no procedimento.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

47 

O exame de corpo de delito pode ser dispensado, caso o diretor autorize o recebimento. 

(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

48 

Durante o banho de sol, àquele que estiver responsável pela segurança, poderá se ausentar do posto de vigilância. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

49 

Dentre os procedimentos da revista de internos, não será necessária a revista nas roupas.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

GERENCIAMENTO DE CRISE 
 

50 
A compressão do tempo é uma das três características da crise ou evento crítico? 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

51 
A imprevisibilidade é uma das três características de uma crise ou um evento crítico? 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

52 
Alimentação, armas e remédios são itens que não podem ser negociados durante uma crise com o tomador de reféns? 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
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53 
A utilização do tiro de comprometimento é uma das primeiras alternativas táticas que o gerente da cena pode utilizar 
para resolver um evento crítico? 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
54 
Conter, isolar e negociar são medidas de caráter imediato de controle e condução de um evento crítico. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA 

 
55 
Os assuntos processados pela seção de inteligência são apenas as fugas? 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
56 
Vazamento é a divulgação não desejada de conhecimentos ou de dados sigilosos? 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
COMBATE A INCÊNDIO 

 
57 
A principal importância do fogo para o conforto do ser humano está ligada ao cozimento dos alimentos. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
58 
São características da fumaça: quente, opaca, móvel, inflamável e tóxica. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
59 
O combate a princípios de incêndios é realizado sempre pelo Corpo de Bombeiros. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
SAÚDE MENTAL, DST E OUTRAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS 

 
60 
Aos indivíduos transgressores da Lei, que são comprovados oficialmente inimputáveis, e, portanto, incapazes de 
responder por seus atos, aplica-se um instituto denominado medida de segurança. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
61 
A tuberculose é uma infecção sexualmente transmissível, capaz de trazer lesões graves aos alvéolos pulmonares do 
indivíduo caso não tratada adequadamente. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 

 
GÊNERO, ETNIA E SISTEMA PRISIONAL 

 
62 
São medidas cautelares diversas da prisão, monitoração eletrônica, realizada pela Central de Monitoramento 
Eletrônica da SEJUC. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
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63 
Preso pela Lei Maria da Penha não faz parte do programa de monitoramento eletrônico com uso da tornozeleira 
eletrônica. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REINSERÇÃO SOCIAL 
 

64 
Na formulação de um projeto, um elemento essencial é o título. Este deve revelar a sua grandeza, sendo, portanto, a 
expressão daquilo que você pleiteia com a implantação do mesmo.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

65 
A justificativa de um projeto deve mostrar claramente as razões pelas quais se pleiteia a sua implantação.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

DIREITOS HUMANOS 
 

66 
Dentre as penas admitidas, pela atual constituição brasileira, estão a privação ou restrição da liberdade e a de caráter 
perpétuo.  
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

67 
A atual Constituição Brasileira afirma que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA SEJUC 
 

68 
É correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP é integrado por treze membros 
designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, 
Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos Ministérios 
da área social. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

69 
O mandato dos membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem a duração de quatro anos, 
renovado um terço em cada dois anos por conveniência do Ministro da Justiça. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 

70 
O Sistema Hermes é uma ferramenta de envio de correspondência por meio de malote eletrônico implantado no 
Tribunal Superior do Trabalho e no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A SEJUC formalizou um acordo de 
cooperação técnica com Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) para utilização do sistema para fins de 
cumprimento dos Alvarás de Solturas e expedientes diversos com os órgãos do Poder Judiciário. 
(     ) Certo. (     ) Errado. 
 




