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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

5 de setembro

13 às 18h

90 questões

5h de duração*

Prova do Curso de Formação: 
Agente Penitenciário
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Teoria Geral do Armamento e Tiro

1. Quanto ao sistema de percussão, podemos dizer 
que existem dois tipos de armas, a de percussão direta 
e a indireta.

A arma de percussão direta é aquela:

a. Check-square em que o percussor que atinge a espoleta está 
montado no cão, podendo ser fixo ou móvel.

b. SQUARE que tem percussão Dupla, ao associar a percus-
são Direta e a Indireta.

c. SQUARE que tem percussão Radial, quando não possui 
percussor periférico.

d. SQUARE que possui percussão Automática para realizar 
o disparo contínuo.

e. SQUARE em que o percussor é uma peça móvel, munida 
de mola para permitir o contato voluntário com 
a espoleta do cartucho.

2. Com relação à classificação quanto ao funciona-
mento, de acordo com a legislação vigente no Brasil, 
as armas de fogo podem ser:

a. SQUARE De tiro longo, curto e duplo.
b. SQUARE De tiro simples, composto e misto.
c. Check-square De repetição, semiautomática e automática.
d. SQUARE Intermitente, automática e de tiro contínuo.
e. SQUARE Portadoras de dispositivo de automação eletro-

magnético e de dispositivo mecânico.

3. Com relação ao funcionamento, de acordo com 
o Anexo III do Decreto 10.030/19, a arma que realiza 
automaticamente todas as operações de funciona-
mento, com exceção do disparo, exigindo para isso 
novo acionamento do gatilho, é classificada como:

a. SQUARE não portátil.
b. SQUARE de repetição.
c. SQUARE de uso coletivo.
d. Check-square semiautomática.
e. SQUARE automática.

4. Quanto às normas e regras de segurança adotadas 
na conduta com armas de fogo no Sistema Penitenciá-
rio, trate a arma de fogo como se ela sempre estivesse:

a. SQUARE De porte.
b. Check-square Carregada.
c. SQUARE Municiada.
d. SQUARE Alimentada.
e. SQUARE Destravada.

5. No estande de tiro, a conduta do atirador é de vital 
importância na execução das atividades com o arma-
mento, e de acordo com orientações expressas do 
Instrutor, a arma deverá permanecer:

a. SQUARE Carregada e municiada.
b. Check-square Desmuniciada e guardada.
c. SQUARE Desmuniciada e apontada para o alvo.
d. SQUARE Desmuniciada e carregada.
e. SQUARE Alimentada e guardada.

6. A perfeita visualização do alvo é um dos funda-
mentos essenciais para efetuar um disparo com acerto 
e para isso o Atirador deverá traçar uma linha imagi-
nária de seu olho até o plano do alvo, passando pelo 
aparelho de pontaria, que é conhecida como linha de:

a. SQUARE Tiro.
b. SQUARE Mira.
c. Check-square Visada.
d. SQUARE Pontaria.
e. SQUARE Plano do alvo.

7. Dentre os fundamentos que devemos observar 
para a execução do tiro eficaz no estande ou fora dele, 
considerado o procedimento mais difícil de domi-
nar, sendo a técnica essencial para o bom disparo e 
também o momento em que a maioria dos atiradores 
comete erros, é:

a. SQUARE o controle da respiração.
b. SQUARE a empunhadura da arma.
c. SQUARE o enquadramento dos olhos.
d. Check-square o acionamento da tecla do gatilho.
e. SQUARE a visualização e o contorno do alvo.
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8. Na figura abaixo representamos uma das cinco 
panes mais comuns das pistolas utilizadas na DEAP, 
durante a realização de um tiro.

Identifique abaixo a pane ocorrida na figura.

a. SQUARE De extração
b. SQUARE De lubrificação
c. SQUARE Por carregamento incompleto
d. SQUARE De duplo carregamento
e. Check-square De ejeção ou chaminé

9. Na desmontagem, montagem, manutenção e con-
servação das pistolas constantes do acervo da DEAP, o 
agente penitenciário deverá observar várias recomen-
dações, entre as quais destacamos:

1. Descarregar a arma, removendo o carregador 
e com o dedo fora do gatilho, puxar o ferrolho 
para a retaguarda, mostrando a câmara vazia. 
Deixar a arma aberta, levantando o retém do 
ferrolho.

2. A limpeza após o tiro ou uso da arma não 
precisará ser feita uma vez que seus compo-
nentes são de aço e polímeros.

3. Para correta lubrificação, pode-se utilizar óleo 
apropriado para armas de fogo com ajuda de 
um pano macio.

4. O ferrolho deve ser limpo, de forma a retirar 
quaisquer partículas estranhas, utilizando-se 
uma escova especial.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. A arma de porte, raiada, semiautomática, de ação 
simples, ação dupla, dupla ação e híbrida, com câmara 
no cano e que usa um carregador como receptáculo 
de munição é:

a. Check-square a Pistola.
b. SQUARE a Espingarda Cal. 12.
c. SQUARE o Revólver de cano curto.
d. SQUARE o Revólver de cano longo.
e. SQUARE a Espingarda de contenção de distúrbios.

Sistema de Comando em Operações

11. Analise as afirmativas abaixo considerando os 
benefícios que podem ser obtidos com a aplicação do 
Sistema de Comando em Operações:

1. Permite otimizar a integração de pessoas de 
diferentes instituições em uma mesma estru-
tura organizacional comum a todos.

2. Melhora a relação entre o comandante da 
operação e sua equipe de apoio com o fluxo 
de informações com as partes envolvidas.

3. Dispensa o uso de uma terminologia comum 
entre os órgãos envolvidos.

4. Possibilita a produção fragmentada de conhe-
cimento para a operação como um todo, faci-
litando a compreensão da situação.

5. Aumenta a produtividade, evitando desperdí-
cios e sobreposição de esforços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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15. A prática adotada pelo Sistema de Controle em 
Operações para estabelecer uma estrutura organiza-
cional única para a operação, na qual as funções vão 
sendo implementadas conforme a evolução da situa-
ção, necessidade da operação e disponibilidade de 
pessoal, favorecendo a sua adoção em qualquer tipo 
de operação, denomina-se:

a. SQUARE Estrutura formal e prévia.
b. Check-square Estrutura modular e flexível.
c. SQUARE Amplitude de controle gerencial.
d. SQUARE Cadeia e unidade de comando.
e. SQUARE Estrutura padronizada e rígida.

16. A instalação padronizada utilizada pelo Sistema 
de Controle em Operações para organização do 
espaço físico em uma emergência ou operação plane-
jada, onde são desenvolvidas as atividades logísticas 
primárias, como manutenção, abastecimento, reparo e 
reposição de equipamentos, e estocagem de recursos, 
denomina-se:

a. SQUARE Heliponto.
b. SQUARE Posto de comando.
c. SQUARE Centro de informações.
d. SQUARE Acampamento.
e. Check-square Base.

17. Uma característica básica do Sistema de Comando 
em Operações é a padronização de áreas. Ao estabele-
cer o perímetro de segurança, é importante considerar 
aspectos como locais que apresentam riscos de danos e 
lesões, explosões, quedas, área afetada, entre outros.

O local seguro de livre circulação para quem opera na 
cena e que abriga as instalações e recursos que darão 
suporte à operação é a área:

a. SQUARE Quente.
b. SQUARE Morna.
c. Check-square Fria.
d. SQUARE Verde.
e. SQUARE Vermelha.

12. Na administração das respostas a situações 
críticas, a ação de identificar a situação desejada, a 
partir da situação existente, e descrever as estraté-
gias e recursos necessários para que ela seja atingida, 
denomina-se:

a. SQUARE Dirigir.
b. Check-square Planejar.
c. SQUARE Comandar.
d. SQUARE Organizar.
e. SQUARE Controlar.

13. Analise o texto abaixo de acordo com o princípio 
do Alcance de Controle:

O Sistema de Comando em Operações considera  
que cada servidor envolvido no incidente pode ter 
sob sua supervisão direta no máximo     pessoas, 
sendo     o ideal.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square 7 • 5
b. SQUARE 8 • 6
c. SQUARE 9 • 7
d. SQUARE 10 • 8
e. SQUARE 12 • 10

14. Dentre os princípios basilares do Sistema de Con-
trole em Operações, aquele que garante que o fluxo 
de informações em um incidente possa ser transmi-
tido da melhor forma possível para garantir o bom 
andamento das ações é:

a. SQUARE Cadeia de comando.
b. SQUARE Instalações padronizadas.
c. SQUARE Plano de ação do incidente.
d. SQUARE Manejo integral dos recursos.
e. Check-square Comunicações integradas.
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19. Os recursos operacionais podem ser utilizados em 
sua forma mais simples ou combinados.

Qualquer combinação de diferentes recursos sim-
ples, constituída para um tipo específico de tarefa, 
denomina-se:

a. SQUARE Força-tática.
b. Check-square Força-tarefa.
c. SQUARE Força-situacional.
d. SQUARE Força-estratégica.
e. SQUARE Força-operacional.

20. Considerando a situação em que se encontram 
os recursos operacionais gerenciados pelo Sistema de 
Comando em Operações, denomina-se empregado o 
recurso que:

a. Check-square Está na operação e sendo utilizado.
b. SQUARE Já foi solicitado, porém ainda não está no local 

da operação.
c. SQUARE Está na área de espera e pronto para emprego 

imediato.
d. SQUARE Está no local da operação, mas algum problema 

o impede de ser empregado.
e. SQUARE Já esteve no local e foi dispensado.

Operacionalização do  
Sistema Penitenciário

21. Assinale a alternativa correta em relação aos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados 
pelo Agente Penitenciário no Sistema Prisional.

a. Check-square O uso de EPIs serve para prevenir possível con-
taminação por doenças.

b. SQUARE O uniforme tem importância secundária na 
apresentação pessoal do servidor.

c. SQUARE Os equipamentos letais são os mais importan-
tes nas atividades internas.

d. SQUARE As luvas descartáveis podem ser dispensadas 
para não alterarem a sensibilidade no tato com 
o reeducando e seus pertences.

e. SQUARE Nas atividades externas, como escoltas, deve ser 
evitado o cinto de guarnição e colete ballístico.

18. O sistema de Comando em Operações preconiza 
uma Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) 
padronizada, cujo organograma básico possui quatro 
seções principais, responsáveis pelas ações de res-
posta e pelo suporte necessário.

Relacione abaixo as seções principais com suas res-
pectivas atribuições.

Coluna 1 Seções principais

1. Operações
2. Planejamento
3. Logística
4. Finanças

Coluna 2 Atribuições

( ) Responsável por prover suprimentos, serviços 
e mobilizar recursos para suporte às opera-
ções de resposta.

( ) Responsável pela gestão e execução das ati-
vidades diretamente relacionadas com a res-
posta à emergência.

( ) Responsável pela obtenção, avaliação, registro, 
uso e disseminação das informações sobre o 
desenvolvimento do incidente e o status dos 
recursos, bem como a condução do processo 
de planejamento.

( ) Responsável por todos os processos que 
envolvem a captação, uso e controle dos 
recursos financeiros.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 3 • 2 • 4
b. SQUARE 2 • 1 • 3 • 4
c. Check-square 3 • 1 • 2 • 4
d. SQUARE 3 • 2 • 1 • 4
e. SQUARE 4 • 1 • 2 • 3
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24. Assinale a alternativa que se refere corretamente 
a procedimento padrão de Agentes Penitenciários, em 
galerias, alojamentos e pátios.

a. SQUARE Fazerem sozinhos a conferência nominal matu-
tina, antes de irem embora para o descanso.

b. SQUARE Colocarem de forma simultânea, no mesmo 
pátio, presos do convívio e seguro.

c. Check-square Ficarem com as chaves de acesso quando res-
ponsáveis pelo apoio e vigilância.

d. SQUARE Evitarem vigiar os presos durante a permane-
cia no banho de sol, para não intimidá-los ou 
constrangê-los.

e. SQUARE Fazerem respeitar aos presos, o tempo mínimo 
de 4 horas de banho de sol, nos horários de 
verão.

25. Analise o texto abaixo, da Instrução Normativa 
no 001, de 12 de dezembro de 2019 , Capítulo II, Das 
Escoltas Judiciais.

“Art. 337. Apresentado o preso ao juízo e determinado 
por ele a retirada                 , 
constitui          dos escoltantes verificar 
a viabilidade da liberação e, antes de cumprir a  
         judicial, comunicar a autoridade 
sobre eventual risco a segurança do procedimento.

§1o A comunicação a que alude o caput deste artigo, 
poderá,            , ser consignada na 
ata de audiências.

§2o Terminada a audiência, as algemas          
ser recolocadas ainda na sala de audiências ou Tribu-
nal do Júri.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE das algemas • arbítrio • orientação •  
caso contrário • poderão

b. SQUARE do marcapasso • decisão • orientação •  
sempre • poderão

c. SQUARE da tornozeleira eletrônica • arbítrio •  
determinação • se possível • poderão

d. SQUARE das algemas • decisão • solicitação •  
sempre • deverão

e. Check-square das algemas • obrigação • determinação •  
se possível • deverão

22. Assinale a alternativa que corresponde correta-
mente aos procedimentos operacionais do sistema 
penitenciário em relação ao recebimento e à alocação 
de celas aos presos.

a. SQUARE O preso que se reconheça como LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais), terá 
garantida o uso de cela escura.

b. SQUARE As revistas de travestis ou transexuais não deve-
rão ser realizadas por agente penitenciário, con-
forme sexo biológico.

c. SQUARE Caso o preso tenha feito a cirurgia de mudança 
de sexo, deverá ser identificado e revistado por 
servidor do outro sexo.

d. Check-square O preso que se reconheça como LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais), terá 
garantida sua manutenção em espaço próprio.

e. SQUARE Não deverá ser assegurado às travestis e tran-
sexuais o uso de peças íntimas conforme seu 
gênero.

23. Em relação à entrada em unidades prisionais, 
assinale a alternativa que corresponde corretamente 
aos procedimentos internos.

a. SQUARE Todos os agentes penitenciários e de segurança 
pública estão autorizados a entrar, em qualquer 
momento, portando arma de fogo, desde que 
devidamente reconhecidos e identificados.

b. SQUARE Em se tratando de órgãos da Segurança Pública 
Estadual e Federal, para entrarem em unidades 
prisionais, não será obrigatória a solicitação 
antecipada de autorização mediante ofício.

c. SQUARE Os veículos que adentrarem nos estabeleci-
mentos prisionais não serão revistados, na 
entrada e saída, salvo veículo oficial caracteri-
zado em condução de preso.

d. SQUARE As pessoas autorizadas a entrar na unidade 
prisional, inclusive servidores, não necessitam 
passar pela averiguação de detector de metais.

e. Check-square O gestor ou chefe de segurança da unidade 
prisional é quem autoriza a entrada nos estabe-
lecimentos penais do Estado de Santa Catarina.
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27. Assinale a alternativa correta, em relação ao preso.

a. SQUARE Em todas as movimentações na saída e no 
retorno à cela, o preso não necessitará passar 
por revista pessoal e minuciosa.

b. SQUARE A movimentação coletiva de presos será orga-
nizada pelo supervisor de plantão, sem limite 
de presos por deslocamento.

c. Check-square O interno com idade 60 anos, observada a estru-
tura de cada unidade prisional, será recolhido 
em local adequado e separado dos demais.

d. SQUARE O preso decorrente de prisão civil ou tempo-
rária não deverá ser alocado em cela separada, 
independente da natureza da respectiva prisão.

e. SQUARE Ao ingressar na unidade prisional, o preso con-
denado poderá escolher o tipo de barba, bigode 
e corte de cabelo que deseja utilizar, amparado 
pelos direitos humanos de livre arbítrio, desde 
que não comprometa a fácil higiene pessoal.

28. Assinale a alternativa que indica corretamente 
procedimento padrão orientado pelo DEAP (Secretaria 
de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa), 
em relação à revista pessoal em visitantes de preso, 
quando não houver equipamento de escâner corporal.

a. SQUARE Determinar o total desnudamento e realização 
de agachamentos para vistoria minuciosa.

b. SQUARE Orientar que o visitante abra a boca, levante e 
abaixe a língua para inspeção, dispensando a 
retirada de prótese dentária se houver.

c. SQUARE Evitar verificar os orifícios do ouvido e atrás das 
orelhas, bem como os orifícios das narinas para 
não constranger o visitante.

d. Check-square Se necessário, determinar ao visitante que 
retire qualquer vestimenta sobressalente ou 
calçado que possa dificultar a revista.

e. SQUARE Proceder a revista minuciosa nos menores de 
12 anos em local reservado fora da presença do 
responsável legal.

26. Analise a figura abaixo de uma algema:

Identifique a alternativa que corresponde correta-
mente às nomenclaturas das partes numeradas do 
equipamento ilustrado, conforme a ACAPS (Academia 
de Administração Prisional e Socioeducativa).

a. Check-square (1) Fechadura • (2) Barra dupla •  
(3) Barra simples • (4) Dentes •  
(5) Corrente (Empunhadura) •  
(6) Trava Antiestrangulamento

b. SQUARE (1) Cofre • (2) Barra de Segurança •  
(3) Barra Articulável • (4) Trava serrada •  
(5) Console • (6) Trava

c. SQUARE (1) Toca • (2) Cabeça Dupla •  
(3) Ombro Simples • (4) Serra-trava •  
(5) Meio • (6) Forqueta

d. SQUARE (1) Porta chaves • (2) Arco duplo •  
(3) Arco simples • (4) Dentado •  
(5) Divisor de Arco • (6) Antifuga

e. SQUARE (1) Cofre • (2) Barra de Segurança Dupla •  
(3) Barra de Segurança Simples • (4) Catraca •  
(5) Pega mão • (6) Dispositivo de Trava
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Intervenção Tática Prisional

31. O uso diferenciado da força, na esfera da inter-
venção, consiste na seleção adequada de força pelo 
agente penitenciário.

Neste sentido, assinale a alternativa que corresponde 
à sequência correta de segurança a ser observada em 
sua utilização.

a. SQUARE Segurança do infrator, pessoal, e de terceiros
b. SQUARE Segurança de terceiros, pessoal, e do infrator
c. SQUARE Segurança do infrator, de terceiros, e pessoal
d. Check-square Segurança pessoal, de terceiros, e do infrator
e. SQUARE Segurança de terceiros, do infrator, e pessoal

32. Analise o trecho abaixo do art. 374, sobre proce-
dimentos a serem adotados em situações adversas, da 
Instrução Normativa no 001, de 12 de dezembro de 
2019.

“Art 374. Movimentos de subversão,         , 
evasões,         e outros incidentes serão 
imediatamente informados ao supervisor de plantão, 
à chefia de          e ao gestor da unidade 
prisional, (…)”

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square fuga • óbitos • segurança
b. SQUARE brigas • lesões corporais • justiça
c. SQUARE incêndios • agressões • internações
d. SQUARE festas • visitas • relações públicas
e. SQUARE rebeliões • fugas • corregedoria

33. Nos casos de necessidade de neutralização de 
ameaças, com uso de disparos de Espingarda Calibre 
12 com munições de elastômero, qual região do corpo 
o operador da arma deve buscar atingir?

a. SQUARE Região da cabeça
b. SQUARE Região do tronco
c. Check-square Região abaixo da linha da cintura
d. SQUARE Região do perigo imediato (mãos)
e. SQUARE Região dos membros superiores (braços)

29. Em relação ao uso de algema, assinale a alterna-
tiva correta, considerado como procedimento técnico 
e legal no Sistema Penitenciário.

a. SQUARE Não deixar o preso algemado durante toda a 
guarda hospitalar.

b. SQUARE O uso de algemas com dispositivo de choque.
c. SQUARE Emprego de algemas, em mulheres parturien-

tes presas, durante o trabalho de parto.
d. SQUARE Nas colônias penais agrícolas, industriais/

similares jamais serão utilizados algemas e 
marca-passos.

e. Check-square Só usar as algemas em caso de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integri-
dade física própria ou alheia.

30. Assinale a alternativa que indica procedimentos 
corretos, nas revistas em materiais levados por visi-
tantes dos presos.

a. SQUARE Inspecionar os materiais fora da presença do 
visitante que o levou.

b. Check-square Abrir, cortar, mexer e cheirar os itens levados, se 
o Agente Penitenciário julgar necessário.

c. SQUARE Deixar os gêneros alimentícios em embalagens 
lacradas.

d. SQUARE Não retirar da embalagem itens como sabone-
tes e papel higiênico, para verificar possíveis 
alterações originais nos materiais.

e. SQUARE É vedado abrir a tampa dos itens acondiciona-
dos em recipientes diversos para verificar o seu 
conteúdo.
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34. Considere as intervenções táticas em recinto 
penitenciário, ao se adotar a Formação em Coluna 
composta por 8 operadores (conforme figura abaixo):

1 2 3 4 5 6 7 8

Qual deverá ser a preferência de funções (papéis) de 
atuação a ser adotada conforme ACAPS (Academia de 
Administração Prisional e Socioeducativa) do Estado 
de Santa Catarina, respeitando a sequência numérica 
estabelecida na ilustração?

a. SQUARE Ponta • Chefe de Equipe • Apoio • Apoio •  
Chefe Adjunto • Apoio • Socorrista • Granadeiro

b. Check-square Ponta • Apoio • Chefe de Equipe • Apoio •  
Apoio • Chefe Adjunto • Socorrista • Granadeiro

c. SQUARE Apoio • Ponta • Apoio • Granadeiro • Apoio • 
Chefe Adjunto • Socorrista • Chefe de Equipe

d. SQUARE  Granadeiro • Apoio • Chefe de Equipe • Apoio • 
Chefe Adjunto • Apoio • Socorrista • Ponta

e. SQUARE Chefe Adjunto • Granadeiro • Apoio • Socorrista •  
Apoio • Chefe de Equipe • Apoio • Ponta

35. Após o término de todos os procedimentos téc-
nicos adotados pela Intervenção com os detentos em 
celas, galerias e pátios, qual procedimento faz parte 
da avaliação de resultados, preconizado pela ACAPS 
(Academia de Administração Prisional e Socioeduca-
tiva) do Estado de Santa Catarina?

a. SQUARE Não existe avaliação de resultados.
b. SQUARE Desprezar os danos ao patrimônio.
c. SQUARE Informar imediatamente os parentes das 

vítimas.
d. SQUARE Dispensar Exame de Corpo de Delito após a 

Intervenção.
e. Check-square Verificar quem realizou e quantos disparos de 

arma de fogo houve.

36. O Uso Diferenciado da Força consiste na seleção 
adequada de nível de uso da força empregada pelo 
Agente Penitenciário para cessar injusta ameaça. 

Embora não haja uma ordem de progressão a ser 
necessariamente seguida, existem os níveis estabele-
cidos para tomada de decisão. 

Neste sentido, identifique corretamente a que nível 
pertencem os diferenciados tipos de força abaixo 
relacionados, de acordo com a ACAPS (Academia de 
Administração Prisional e Socioeducativa) do Estado 
de Santa Catarina.

( ) Força Letal
( ) Verbalização
( ) Presença Física
( ) Resistência Passiva/Ativa
( ) Técnicas defensivas não letais

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 3 • 4 • 5 • 2
b. SQUARE 3 • 4 • 5 • 1 • 2
c. SQUARE 5 • 1 • 2 • 4 • 3
d. Check-square 5 • 2 • 1 • 3 • 4
e. SQUARE 5 • 3 • 1 • 4 • 2

37. Sobre a técnica de invasão tática por Tomada 
Rápida, é correto afirmar:

a. SQUARE A Tomada Rápida só poderá ser feita exclusiva-
mente pela parte interna da galeria, independen-
temente da estrutura física da unidade prisional.

b. SQUARE A grande vantagem da Tomada Rápida é ser 
dispensável o efeito surpresa da operação.

c. SQUARE A técnica de Tomada Rápida se caracteriza pela 
presença de equipe de intervenção por descida 
rápida em rapel de aeronave.

d. SQUARE Na técnica de Tomada Rápida, o objetivo é fazer 
com que os presos percebam a presença da 
equipe de intervenção de longe para serem 
intimidados.

e. Check-square A Tomada Rápida visa tomar o controle de 
determinada ala ou galeria, de forma mais 
rápida, evitando qualquer tipo de reação por 
parte dos presos.
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40. Dos procedimentos a serem adotados em situa-
ções adversas, previstas no Capitulo I da Instrução 
Normativa no 001, de 12 de dezembro de 2019, qual 
das alternativas abaixo está correta?

a. SQUARE Em casos de rebeliões ou motins, em hipótese 
alguma poderão ser abertos os portões de 
acesso para saída de presos.

b. SQUARE Em caso de tumulto ou conflito entre presos no 
interior da cela, o agente penitenciário não pre-
cisa comunicar o fato à supervisão de plantão.

c. SQUARE A contenção e o isolamento de local não ser-
vem para os casos de movimentos de subver-
são de maiores proporções , mesmo com reféns.

d. Check-square Durante o horário de visitas, na ocorrência de 
movimento subversivo, quando necessário 
para a preservação da segurança, os familiares 
serão retirados do local de visitação.

e. SQUARE O gestor da unidade prisional não precisa 
agendar procedimento de revista e não deverá 
comunicar o fato à direção do Departamento 
de Administração Prisional para não perder o 
efeito surpresa.

Inteligência Penitenciária

41. Qual das siglas abaixo é elemento estruturante do 
Sistema de Inteligência Penitenciária e Socioeducativa 
(SIPES) em Santa Catarina?

a. SQUARE CDN (Conselho da Defesa Nacional)
b. SQUARE ABIN (Agência Brasileira de Inteligência)
c. SQUARE GSI (Gabinete de Segurança Institucional)
d. SQUARE DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional)
e. Check-square DINF (Diretoria de Inteligência e Informação)

42. Dentre os princípios norteadores que regem a 
Atividade de Inteligência Penitenciária, concebidos 
pela ACAPS (Academia de Administração Prisional e 
Socioeducativa), qual alternativa está correta?

a. Check-square Simplicidade e Interação
b. SQUARE Conveniência e Complexidade
c. SQUARE Independência e Conveniência
d. SQUARE Parcialidade e Territorialidade
e. SQUARE Identidade e Complexidade

38. Com a Espingarda Calibre 12, em Intervenção 
Tática Prisional, podem-se empregar 4 posições bási-
cas de manuseio, preconizadas pela ACAPS (Acade-
mia de Administração Prisional e Socioeducativa) do 
Estado de Santa Catarina.

Assinale a alternativa correta quanto à característica 
de posição com o armamento, conforme ACAPS.

a. SQUARE Posição Pronto Emprego: armamento cruzado 
na altura do peito do corpo.

b. SQUARE Posição Visada: armamento apoiado em tripé 
para tiro de longo alcance.

c. SQUARE Posição Guarda Alta: posição de arma para 
proteger de ataque de facadas por cima.

d. Check-square Posição Pronto Baixo: é considerada uma posi-
ção de expectativa, pois pode ser empregada 
rapidamente.

e. SQUARE Posição Sul: é utilizada para garantir a segu-
rança (controle de cano) de todos que circulam 
no piso inferior.

39. Assinale a alternativa correta em relação à FTIP 
(Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária).

a. SQUARE É composta por equipe multidisciplinar de Agen-
tes penitenciários, Policiais Civis e Policiais Milita-
res dos Estados e do Distrito Federal, na forma de 
Acordos ou Convênios de Cooperação Federativa.

b. SQUARE Segundo o Ministério da Justiça, a FTIP atua em 
reforço aos governos estaduais em situações 
rotineiras no sistema penitenciário, para preve-
nir distúrbios e resolver outros problemas.

c. Check-square A FTIP atua em apoio aos governos estaduais 
em situações extraordinárias de grave crise no 
sistema penitenciário, para controlar distúrbios 
e resolver outros problemas.

d. SQUARE É de livre escolha o número de profissionais 
a ser disponibilizado conforme Ministério da 
Justiça e Cidadania (2017), dispensando pla-
nejamento definido pelos entes envolvidos na 
operação, conforme define a Portaria no 93, de 
23 de janeiro de 2017.

e. SQUARE A FTIP é composta por Agentes Penitenciários 
federais, estaduais, forças armadas e represen-
tante da OAB, conforme Acordos ou Convênios 
de Cooperação Federativa da Força Nacional de 
Segurança Pública.
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45. Sobre ENINT, é correto afirmar:

a. SQUARE É órgão executivo criado em 2018, subordinado 
ao Ministro da Justiça e da Segurança Pública.

b. Check-square É um documento de orientação estratégica 
para a Atividade de Inteligência, em vigência 
através de Decreto Presidencial (15/12/2017).

c. SQUARE É um órgão executivo subordinado ao Depar-
tamento Penitenciário Nacional, instituído em 
2017.

d. SQUARE É um subsistema implantado em 2017, coor-
denado pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública.

e. SQUARE É uma plataforma de identificação de controle 
de egressos do sistema prisional em vigor 
desde 2017.

46. Assinale a alternativa correta em relação à Porta-
ria no 0323/GABS/DINF/SJC, de 16.06.2014.

a. SQUARE Orienta a Portaria que, em caso de apreensão 
e/ou interceptação de manuscritos e equipa-
mentos eletrônicos de comunicação, se realize 
a destruição imediata do conteúdo obtido.

b. SQUARE Não compete à Corregedoria da SAP a fiscaliza-
ção do cumprimento das normas estabelecidas 
na Portaria 0323.

c. SQUARE Não existe restrição de divulgação de informa-
ções relativas a facções criminosas, por qual-
quer meio não oficial ou de forma midiática, 
desde que sejam verdadeiras.

d. SQUARE Cabe aos NIPEs (Núcleos de Inteligência Peni-
tenciária) a responsabilidade pelo mapeamento 
e a catalogação dos faccionados para assesso-
ramento da SAP (Secretaria de Administração 
Prisional e Socioeducativa).

e. Check-square Cumpre à DINF (Diretoria de Inteligência e 
Informação) deflagrar alarmes de estado de 
alerta e demais medidas de segurança orgânica 
e de emergência geral, em situações de ataque 
ou de anormalidades.

43. Assinale a alternativa correta sobre as organiza-
ções criminosas atuantes no Brasil e em Santa Catarina.

a. SQUARE O PGC (Primeiro Grupo Catarinense) está subor-
dinado diretamente ao PCC, seguindo cega-
mente suas diretrizes.

b. SQUARE O CV (Comando Vermelho) surgiu no Sistema 
Penitenciário Paulista, após o evento histórico 
conhecido como “Massacre do Carandiru”.

c. Check-square O CV (Comando Vermelho) é uma facção que 
foi criada dentro do Instituto Penal Cândido 
Mendes, na Ilha Grande (RJ).

d. SQUARE Na Cartilha do PCC (Primeiro Comando da 
Capital) está instituído o lema: “Paz, Justiça e 
Liberdade”.

e. SQUARE O PGC (Primeiro Grupo Catarinense) caracteriza-
-se por ser uma facção tranquila, sem episódios 
de violência no Estado de Santa Catarina, pau-
tando-se por reinvindicações pacíficas e justas.

44. Assinale a alternativa correta em relação à ativi-
dade de Inteligência no mundo e no Brasil.

a. SQUARE A Atividade de Inteligência (AI), no seu sentido 
mais rudimentar, a fim de garantir segurança e/
ou poder é reconhecida no mundo como cria-
ção do século XX.

b. SQUARE No Brasil, a Inteligência de Estado desenvolveu-
-se durante o Regime Republicano, marcado 
pelo término da 2a Guerra, com a eclosão do 
movimento tenentista.

c. SQUARE O Projeto Prólogo teve como principal objetivo 
“integrar as ações de planejamento e execução 
das atividades de inteligência” do Brasil.

d. Check-square A Doutrina de Inteligência Penitenciária foi 
norteada pelas reformulações e ampliações das 
regulamentações das atividades de inteligência 
e contrainteligencia instituídas pelo SISBIN.

e. SQUARE A DNIPEN, instituída em 2013, como descrito 
na parte introdutória da lei, é o “documento de 
mais alto nível de orientação da atividade de 
Inteligência no País”.
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49. No que se refere à SEGOR (Segurança Orgânica) 
e ao PSO (Plano de Segurança Orgânica), é correto 
afirmar:

a. SQUARE Plano de Segurança Orgânica é uma política de 
Contraespionagem que se destina a conduzir os 
procedimentos de interesse da Segurança Ativa.

b. SQUARE A Segurança Orgânica é definida através das 
fases de estudos de situações, decisão, com 
elaboração do plano de caráter ofensivo.

c. SQUARE A Segurança Ativa é caracterizada pelo conjunto 
de medidas integradas defensivas e planejadas, 
através de um PSO.

d. Check-square SEGOR é o conjunto de medidas de caráter emi-
nentemente defensivo, destinado a garantir o 
funcionamento da instituição, através de um PSO.

e. SQUARE O SEGOR se restringe apenas às questões rela-
cionadas à segurança das instalações físicas, 
obtidas pela adoção de medidas de proteção 
geral, fiscalização e controle de acesso.

50. Conforme doutrina da ACAPS (Academia de 
Administração Prisional e Socioeducativa) de SC, no 
que tange ao envolvimento de mulheres e adolescen-
tes com organizações criminosas, é correto afirmar:

a. Check-square Nos primeiros anos da formação das facções 
criminosas, o envolvimento das mulheres dava-

-se de forma coadjuvante.
b. SQUARE Independente da causa que levou as facções 

criminosas a batizarem mulheres, o quadro de 
integrantes femininas está em plena expansão, 
mas sem posições de comando.

c. SQUARE O envolvimento dos menores nas organizações 
criminosas foi neutralizado com a vigência do 
ECA e com a Lei das Organizações Criminosas 
que estabeleceu o aumento de pena aos crimes 
cometidos com a participação de menores.

d. SQUARE Todas facções criminosas permitem que meno-
res de 18 sejam batizados, inclusive assumindo 
encargos importantes.

e. SQUARE A participação feminina nos quadros de inte-
grantes das facções criminosas nos remonta ao 
início da formação das facções criminosas.

47. Assinale a alternativa que corresponde correta-
mente à doutrina e ao ensinamento apregoado pela 
ACAPS (Academia de Administração Prisional e Socioe-
ducativa) de SC.

a. SQUARE A Atividade de Inteligência é dividida em dois 
ramos: Informação e Contrainformação.

b. SQUARE A atividade de inteligência tem por fim produzir 
provas para adoção de medidas coercitivas do 
Conselho da Defesa Nacional.

c. SQUARE A investigação policial é orientada para a pro-
dução de conhecimentos, a fim de contribuir 
para o processo decisório em questões de inte-
resse público e das instituições.

d. SQUARE A Atividade de Inteligência tem como objetivo 
a produção de provas no contexto da perse-
cução penal.

e. Check-square Contrainteligência : destinada à produção de 
conhecimento para neutralizar a inteligência 
adversa e para a proteção da atividade em si da 
instituição a que pertence.

48. Assinale a alternativa correta em relação ao Canal 
Técnico de Inteligência e ao Canal Administrativo de 
Inteligência.

a. SQUARE O Canal Administrativo existe para facilitar e 
favorecer a troca de conhecimentos, estabe-
lecendo ligações diretas entre as Agências de 
Inteligência, mas sem criar vínculos orgânicos 
ou de chefia.

b. SQUARE O Canal Técnico é relativo à comunicação oficial 
entre os diversos níveis das estruturas organiza-
cionais, geralmente vinculados organicamente 
e/ou por hierarquia.

c. Check-square O Canal Administrativo é o meio comum de 
conexão entre os organismos que compõem as 
instituições.

d. SQUARE O Canal Técnico existe para facilitar e favorecer 
a troca de conhecimentos, estabelecendo liga-
ções diretas entre as Agências de Inteligência e 
criando vínculos orgânicos ou de chefia.

e. SQUARE O Canal Administrativo não se sujeita a 
estabelecer um registro temporal de interlo-
cução entre os diversos níveis das estruturas 
organizacionais.
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53. De acordo com o previsto na Lei no 9.455, de 7 de 
abril de 1997, e os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos dos quais o Brasil é signatário, a expressão 
definida como “constranger alguém com emprego de 
violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 
físico e mental para provocar ação ou omissão de 
natureza criminosa”, deve ser entendida como:

a. Check-square tortura.
b. SQUARE castigo.
c. SQUARE ameaça moral.
d. SQUARE pressão psicológica.
e. SQUARE constrangimento pessoal.

54. Dentre as munições menos letais, a SAP/SC adota 
o MONOPACT AM-403-Calibre 12, fabricado no Brasil, 
que foi desenvolvido para uso no controle de distúr-
bios e combate à criminalidade, e deve ser utilizado 
levando em conta o seguinte cuidado essencial:

a. SQUARE os disparos deverão ser efetuados em qualquer 
ponto do corpo abaixo da linha do pescoço, 
evitando-se os órgãos genitais.

b. SQUARE os disparos podem ser direcionados ao solo, 
uma vez que a munição não tem possibilidade 
de dar ricochetes.

c. SQUARE pode ser utilizado para imobilizar um grupo 
inteiro de pessoas, de uma só vez.

d. SQUARE o disparo do cartucho acima da linha do tórax 
tem baixo poder de intimidação psicológica, 
não provocando hematomas e nem fortes 
dores no indivíduo.

e. Check-square a distância mínima de utilização não deve ser 
menor que 20 metros do alvo, objetivando 
não causar lesões graves e até letais, exceto 
em intervenção prisional quando essa situação 
assim exigir.

55. Os danos corporais provocados num detento 
quando socorrido pelo Agente Penitenciário durante 
incêndio numa ala do Presídio, caracteriza o excludente 
de ilicitude previsto no Código Penal, conhecido como:

a. SQUARE Estrito Cumprimento do Dever Legal.
b. SQUARE Exercício Regular do Direito.
c. SQUARE Atitude de Defesa Pessoal.
d. Check-square Estado de Necessidade.
e. SQUARE Legítima Defesa.

Instrumentos de Menor Poder Ofensivo

51. Tendo em vista as recomendações contidas nas 
Diretrizes da Portaria no 4.226 de 31 de dezembro 
de 2010, que regula o uso da força pelos Agentes de 
Segurança Pública, podemos salientar que:

1. O uso da força por Agentes de Segurança 
Pública deverá obedecer aos princípios da 
legalidade, necessidade, proporcionalidade, 
moderação e conveniência.

2. É normal e permitido apontar arma de fogo 
contra pessoas durante os procedimentos de 
abordagem.

3. Os “disparos de advertência” não são consi-
derados uma prática aceitável em razão da 
imprevisibilidade de seus efeitos.

4. Os Agentes de Segurança Pública não deve-
rão disparar armas de fogo contra pessoas, 
exceto em casos de legítima defesa própria ou 
de terceiro contra perigo iminente de morte 
ou lesão grave.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

52. Os critérios de recrutamento e seleção para os 
Agentes de Segurança Pública deverão levar em consi-
deração o perfil psicológico necessário para lidar com 
situações de estresse e uso da força e arma de fogo; 
assim, o teste psicológico para renovação de arma tem 
prazo de:

a. Check-square 1 ano.
b. SQUARE 2 anos.
c. SQUARE 3 anos.
d. SQUARE 4 anos.
e. SQUARE 5 anos.
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58. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre o Excludente de Ilicitude, pre-
visto no Código Penal – Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940.

( ) Entende-se em Legítima Defesa quem, 
usando moderadamente dos meios neces-
sários, repele injusta agressão, atual ou emi-
nente, a direito seu ou de outrem.

( ) Estrito Cumprimento do Dever Legal consiste 
na realização de um fato típico, por força de 
desempenho de uma obrigação imposta por 
lei, nos exatos limites dessa obrigação.

( ) Exercício Regular de Direito é uma ação típica 
praticada por um indivíduo, não sendo consi-
derada um ilícito.

( ) Estado de Necessidade acontece quando o 
agente pratica o fato para salvar de perigo 
atual, que não provocou por sua vontade, 
nem podia de outro modo evitar, direito pró-
prio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstân-
cias, não era razoável exigir-se.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • V
b. SQUARE V • V • F • F
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE F • V • V • V
e. SQUARE F • F • F • V

59. O Agente Penitenciário exerce suas atividades 
diárias sob estresse constante e deverá saber fazer 

“uso diferenciado da força”, quando necessário; assim, 
quando tiver que empregar seus talentos táticos ou 
habilidades para assegurar o controle de uma deter-
minada situação e ganhar cooperação, estará usando 
o Uso Diferenciado da Força conhecido como:

a. SQUARE Força Letal.
b. SQUARE Verbalização.
c. SQUARE Presença Física ou Policial.
d. SQUARE Táticas Defensivas Não Letais.
e. Check-square Controle Manual ou de Contato.

56. Como Instrumento de Menor Potencial Ofensivo 
(IMPO), as granadas são de emprego intenso no con-
trole de distúrbios de rua e em ambientes penitenciá-
rios pelos Agentes de Segurança.

A que possui efeito sonoro da detonação da carga 
explosiva e a formação de nuvem de pó inócuo, pro-
vocando surpresa e atordoamento, é a Granada:

a. SQUARE Pimenta.
b. SQUARE de Luz e Som.
c. Check-square de Efeito Moral.
d. SQUARE Lacrimogênea.
e. SQUARE Tríplice.

57. As armas de “eletricidade conduzida” conhecidas 
como TASER e SPARK, devem ser utilizadas com muito 
cuidado e por pessoal treinado estando sujeitas a 
severas condições de uso para seu manuseio e con-
trole operacional afim de não causar danos letais no 
atingido, devendo obedecer às seguintes Regras de 
Segurança:

1. Nunca colocar o dedo no gatilho, nem a mão 
na frente da arma, especialmente quando esta 
estiver com um cartucho ou mesmo no proce-
dimento de inserção ou remoção do cartucho.

2. Utilizar o dispositivo (arma de choque) sem-
pre no mesmo lado do coldre utilizado para a 
arma letal, de forma a facilitar seu acesso.

3. Não utilizar a arma em situações em que haja 
material volátil como álcool e gasolina enchar-
cando o corpo do indivíduo a ser neutralizado.

4. Nunca utilizar a arma por intervalos de tempo 
maiores do que o necessário para imobilizar o 
suspeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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62. Em relação ao i-PEN (Sistema de Identificação e 
Administração Penal), é correto afirmar:

a. SQUARE A grande vantagem do sistema i-PEN é que o 
usuário, após login pelo SISP, pode permanecer 
logado por tempo indeterminado.

b. SQUARE Nada impede das unidades prisionais do 
Estado de Santa Catarina, utilizarem outro sis-
tema de identificação de informações prisionais 
diferente do i-PEN para preservarem sua auto-
nomia de sigilo.

c. Check-square O i-PEN é o sistema oficial de Identificação e 
Administração Prisional do Estado de Santa 
Cataria, que possui a finalidade principal, inserir 
as informações dos presos no Sistema Prisional 
Catarinense.

d. SQUARE Por ser o i-PEN um sistema integrado de segu-
rança pública do Estado de Santa Catarina, 
qualquer funcionário público estadual, indistin-
tamente, tem livre acesso.

e. SQUARE Sendo o i-PEN um sistema integrado de segu-
rança pública do Estado de Santa Catarina, 
qualquer policial pode ter livre acesso, reser-
vado ainda o seu direito de completo anoni-
mato (sem registro de nome, matrícula, login) 
na plataforma.

63. Dentre as características do i-PEN (Sistema de 
Identificação e Administração Penal), é correto 
afirmar:

a. SQUARE Não possui interface muito intuitiva.
b. Check-square Caracteriza-se por gerar eficiência e celeridade 

no cotidiano do Sistema Prisional Catarinense.
c. SQUARE Falta a capacidade de localizar módulos, inserir 

ou consultar.
d. SQUARE Não se caracteriza por ser um sistema de geren-

ciamento multitarefas e para múltiplos usuários.
e. SQUARE Pode ser acessado em qualquer plataforma 

online (Safari, Ópera) bem como em aplicativos 
(App) disponíveis na App Store e Google Play.

60. A SPARK Z 2.0 é uma arma de menor potencial 
ofensivo adquirida pelo DEAP em 2015, e emite pulsos 
elétricos à distância, que atuam sobre o sistema neu-
romuscular do indivíduo permitindo assim sua imo-
bilização pelo agente da lei. Tem como características 
gerais:

1. peso de 460 gramas.
2. não deve ser utilizada em gestantes.
3. não deve ser utilizada em pessoas muito 

idosas.
4. pode ser utilizada também sem cartucho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Sistema de Identificação e  
Administração Penal (IPEN)

61. Assinale a alternativa correta em conformidade 
com a Instrução Normativa no 001, de 12 de dezembro 
de 2019.

a. SQUARE Na ficha de recebimento de presos, a título de 
preservar a segurança e anonimato do servidor, 
deverá ser omitido o seu nome e matrícula no 
sistema i-PEN.

b. Check-square As visitas somente poderão ingressar em uni-
dade prisional do Estado de Santa Catarina, 
após a emissão da carteira de visitante, emitida 
através do i-PEN.

c. SQUARE Conforme seu artigo 89, todas as movimenta-
ções diárias deverão ser registradas manual-
mente, com caneta esferográfica de tinta preta, 
no livro físico (papel) próprio para esse fim.

d. SQUARE Os relatórios de informações do Sistema i-PEN 
são de natureza pública e de livre difusão, sem 
restrições, por conterem informações da vida 
carcerária do preso.

e. SQUARE Aos estagiários da OAB e conselheiros tutelares 
é imprescindível a confecção de carteira de 
visitante, porém é dispensável o cadastramento 
como visitante no sistema i-PEN.
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67. Analise as afirmativas abaixo a respeito do i-PEN 
(Módulos Detentos).

1. O Módulo Detentos foi projetado com foco no 
operador Agente Penitenciário de Plantão e 
apresenta diversas opções do cotidiano e para 
o cadastramento do preso.

2. Ao ingressar no Sistema Prisional, o preso 
deverá ser identificado por meio do Sistema 
de Identificação Penal.

3. No i-PEN todo o preso recebe um único 
número de matrícula, que o acompanhará por 
toda a sua vida carcerária em todas as unida-
des do Estado de Santa Catarina.

4. O preso recebe um número o qual servirá 
como base para localizar e agilizar tarefas do 
sistema, além de diminuir a possibilidade de 
erros de nomes similares ou idênticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

68. Nos temas com figura de corpo humano divi-
dido em partes, o operador deve escolher a parte 
correspondente à característica e inserir informação e 
fotografia.

Para a realização do registro fotográfico, exceto a aba 
denominada “vício”, é          a utilização 
da câmera na posição          , devendo o  
operador ficar atento para que a foto          
partes do corpo indesejadas.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE opcional • vertical • não exponha
b. SQUARE opcional • horizontal • não exponha
c. SQUARE obrigatória • vertical • exponha
d. SQUARE obrigatória • horizontal • exponha
e. Check-square obrigatória • horizontal • não exponha

64. Assinale a alternativa correta em relação à pla-
taforma do SISP (Sistema Integrado de Segurança 
Pública) e ao acesso às informações do i-PEN.

a. SQUARE Não necessita de Login com CPF e senha pessoal.
b. SQUARE Carece de registro de toda utilização.
c. SQUARE O exclusivo acesso pelo site da  

Agência de Inteligência Nacional (ABIN)  
http://www.abin.gov.br.

d. Check-square Acesso liberado apenas com prévio cadastro.
e. SQUARE Não há necessidade de conexão via intranet 

“Rede de Segurança Pública” do Estado de Santa 
Catarina.

65. Assinale a alternativa que indica corretamente 
a sigla da entidade responsável por dar suporte com 
Tecnologia da Informação e Comunicação, por meio de 
técnicas de software e hardware, garantindo a disponibi-
lidade de acesso ao i-PEN do Estado de Santa Catarina.

a. SQUARE ACAPS
b. Check-square CIASC
c. SQUARE DMESG
d. SQUARE INFOPEN
e. SQUARE SECNET

66. Atualmente o i-PEN oferece 15 módulos de acesso.

Assinale a alternativa que representa corretamente 
três dessas janelas de opção, dos módulos do Sistema.

a. SQUARE Suporte, Fotos, Notícias.
b. SQUARE Links, Publicações, Revista.
c. Check-square Detentos, Inteligência, Laboral.
d. SQUARE Institucional, Acessibilidade, Carreira.
e. SQUARE Comportamento, Atendimento, Infração.
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Escolta e Vigilância Externa

71. Entre as disposições da Lei no 7210/1984 (Lei de 
Execuções Penais), está previsto que os condenados:

a. SQUARE não poderão ser liberados para tratamento 
médico, mesmo com escolta.

b. SQUARE não poderão ser liberados em hipótese alguma, 
tendo em vista o previsto na Lei mencionada.

c. SQUARE poderão ser liberados com escolta em ocasiões 
especiais como Natal e Ano-Novo por decisão 
do Diretor do Estabelecimento.

d. SQUARE somente serão liberados sem escolta em situa-
ção que assim exigir devido a decisão do Dire-
tor do Estabelecimento.

e. Check-square que cumprem pena em regime fechado ou 
semiaberto e os presos provisórios poderão 
obter permissão para sair do Presídio, mediante 
escolta, quando houver falecimento ou doença 
grave do cônjuge, companheira, ascendente, 
descendente ou irmão.

72. Na Escolta para condução de gestantes, partu-
rientes ou de mulheres presas durante acompanha-
mento de filho para a realização de atividades extra-
muros, a mesma deverá:

1. ser acomodada no banco traseiro da viatura 
de Escolta e sem a utilização de algemas.

2. obedecer à disposição previamente definida 
pelo Chefe da Missão e ser acomodada no 
banco dianteiro da viatura.

3. ser acomodada em compartimento diverso 
do destinado ao transporte de presos (cambu-
rão) nas viaturas oficiais.

4. ser acomodada no banco traseiro da viatura 
de Escolta e com a utilização de algemas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

69. Assinale a alternativa correta a respeito dos 
menus de trabalho do Módulo Penal do i-PEN.

a. SQUARE No menu EVASÃO serão cadastradas todas as 
vezes que o preso deixar a unidade prisional 
sem permissão, com a transposição dos muros 
ou do perímetro delimitado dos regimes 
fechado e semiaberto.

b. SQUARE No ambiente de trabalho correspondente ao 
menu EXECUÇÃO deverão ser cadastradas 
todas as faltas disciplinares cometidas pelo 
preso, quando em custódia do Estado.

c. SQUARE No ambiente de trabalho ATENDIMENTO, o 
usuário poderá emitir o Atestado de Reclusão, 
quando solicitado pelo preso, pelos familiares, 
advogados ou outros interessados.

d. Check-square No menu LIBERAÇÃO do Módulo Penal, o opera-
dor do i-PEN poderá cadastrar as liberações para 
o preso, quando necessário, em caso de saída 
para velório, alvará de soltura, audiência, etc.

e. SQUARE No ambiente do menu PRONTUÁRIO PENAL, é 
possível inserir e visualizar o comportamento 
do preso.

70. Assinale a alternativa correta acerca do Livro 
Plantão digital.

a. SQUARE Nem todas movimentações diárias são registra-
das no Livro do sistema i-PEN.

b. Check-square O Livro Plantão digital tem a vantagem de 
automatizar alguns lançamentos que são feitos 
dentro do sistema i-PEN, entre eles: entradas, 
saídas, visitas, atendimentos, ferimentos.

c. SQUARE É dispensável registrar no Livro Plantão as pes-
soas que adentram na unidade prisional que 
não tenham um vínculo direto com o preso.

d. SQUARE O Livro Plantão dispensa digitalizar informa-
ções que não vão automaticamente para o 
Livro, como por exemplo: for encontrado no 
pátio um pacote com substância análoga a 
maconha, além de aparelhos de celular.

e. SQUARE Não diz respeito a procedimentos do plantão 
informar acontecimentos diversos, como por 
exemplo: geral nas galerias, horário de pátio, 
entrega de refeições e/ou medicamentos.
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76. No planejamento de Escolta Ordinária, o Chefe de 
Missão ficará encarregado da organização e tomada 
de decisões e procedimentos para realizar a escolta 
com total segurança, sendo que Compete ao Chefe de 
Missão:

a. SQUARE Não estabelecer o grau de complexidade da 
Escolta, pois tal providencia fica a cargo do 
Serviço de Operações e Escoltas (SOE).

b. SQUARE Fazer verificação minuciosa das condições em 
que se encontra a viatura que fará a Escolta.

c. Check-square Levantar a vida pregressa civil e criminal do 
preso, verificando se há registro de tentativa de 
fuga ou de fuga e se é membro de quadrilha, 
seus possíveis inimigos e periculosidade.

d. SQUARE Ocultar de sua equipe todas as informações 
relativas ao itinerário e deslocamentos, uma 
vez que podem chegar ao conhecimento do ou 
dos apenados.

e. SQUARE Deixar a determinação da disposição dos ope-
radores das viaturas a cargo dos componentes 
da equipe.

77. Considerando que a Escolta é um momento de 
vulnerabilidade na segurança, uma vez que o Agente 
Penitenciário não conta com proteção física da Uni-
dade Prisional, pode-se usar um equipamento que 
provoca interferência no sistema nervoso, impondo 
paralisação ao alvo sem afetar órgãos vitais, chamado:

a. Check-square Dispositivo Elétrico Incapacitante.
b. SQUARE Espargidor de Pimenta.
c. SQUARE Kit de APH Tático.
d. SQUARE Lanterna Laser.
e. SQUARE Bandoleira.

73. De acordo com o previsto no Departamento de 
Administração Prisional (DEAP), o Condutor da Viatura 
de Escolta deverá estar habilitado a conduzir veículos 
cujo PBT não exceda 3.500 kg e com capacidade para 
até 8 ocupantes.

Portanto, sua CNH deverá ser de categoria:

a. SQUARE A.
b. Check-square B.
c. SQUARE C.
d. SQUARE D.
e. SQUARE E.

74. O equipamento utilizado para reduzir a capaci-
dade de fuga em escolta de presos nos casos de trans-
ferências emergenciais que dificultam o seu retorno 
para a unidade de origem é conhecido como:

a. Check-square algema.
b. SQUARE algema de dedo.
c. SQUARE algema para tornozelo.
d. SQUARE colete balístico.
e. SQUARE cassetete.

75. Leia com atenção o texto a seguir:

“É permitido o emprego de            
apenas em casos de resistência e de fundado receio 
de                      ou 
alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada 
a sua excepcionalidade por            .”

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE equipamentos de proteção •  
reação do apenado • escrito

b. SQUARE força proporcional • reação do apenado • 
excesso cometido

c. SQUARE violência • reação desproporcional •  
necessidade de contenção

d. Check-square algemas • fuga ou de perigo à integridade física 
própria • escrito

e. SQUARE força desproporcional • reação desproporcional 
• falta de algemas
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80. A determinação da disposição dos operadores na 
viatura da Escolta, especificando quem será o Moto-
rista, o Escoltante e quem fará a condução do ape-
nado, é uma atribuição do:

a. Check-square Chefe da Missão.
b. SQUARE Assessor para assuntos Gerais da SEAP.
c. SQUARE Gerente ou Diretor da Unidade Prisional.
d. SQUARE Secretário de Estado da Administração Prisional.
e. SQUARE Agente Penitenciário mais antigo da Unidade 

Prisional.

Normativas do Departamento  
de Administração Prisional
As questões de 81 a 90 referem-se à Instrução Normativa no 001, de 
12 de dezembro de 2019, da Secretaria de Estado da Administração 
Prisional e Socioeducativa.

81. São motivos de ingresso do preso nos estabeleci-
mentos penais:

1. Prisão em flagrante
2. Mandado de prisão
3. Transferência definitiva ou provisória
4. Recaptura.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

82. Encerrados os procedimentos de recebimento e 
higienização, o preso que ingressa na unidade prisio-
nal será encaminhado à cela de triagem, onde perma-
necerá pelo prazo máximo de:

a. SQUARE 5 dias.
b. Check-square 10 dias.
c. SQUARE 15 dias.
d. SQUARE 20 dias.
e. SQUARE 30 dias.

78. A ação de conduzir e transportar presos é extre-
mamente sensível e impõe medidas especiais de 
segurança ao sistema penitenciário e por isso é:

a. SQUARE permitido o emprego de algemas de tornozelo 
em todos os casos.

b. SQUARE permitido o uso de algemas em presas femini-
nas em qualquer circunstância.

c. SQUARE permitido transportar presas femininas algema-
das à própria viatura caso necessário.

d. SQUARE proibido transportar presos algemados no 
interior da viatura, tendo em vista que a mesma 
oferece proteção contra fuga.

e. Check-square proibido acondicionar presas femininas e pre-
sos masculinos no mesmo compartimento do 
veículo.

79. No planejamento de uma Escolta devemos levar 
em conta um conjunto de medidas, em sua maioria 
preventivas, que visam proteger o apenado e a Equipe 
de Escolta das ameaças, entre as quais destacamos:

1. Será necessária a identificação de potenciais 
focos de antagonismo que possam atingir o 
preso.

2. A Escolta Ordinária não necessita de plane-
jamento, já que será realizada pela Unidade 
Prisional.

3. Será estabelecida a hierarquização entre os 
Agentes de modo que os mais antigos fiquem 
de fora das Equipes de Escolta em determina-
dos dias da semana.

4. Deverá ser estabelecido, previamente, como 
será realizado o deslocamento até o destino, 
com definição das rotas e procedimentos 
durante o período em que a Escolta estiver fora.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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85. Analise as afirmativas abaixo considerando as 
disposições relativas à alocação de celas.

1. O preso que ingressar na unidade prisional 
pela prática de crime contra a dignidade 
sexual não poderá ser alocado com presos 
que estejam recolhidos pela prática de 
mesmo tipo penal.

2. será garantida à pessoa presa, que se reco-
nheça como LGBT, sua manutenção em 
espaço próprio destinado à custódia dessa 
população.

3. O preso com idade superior a 60 anos, obser-
vada a estrutura de cada unidade prisional, 
será recolhido em local adequado e separado 
dos demais.

4. A presa gestante ou lactante deverá ser alo-
cada em cela específica de acordo com a sua 
condição.

5. O preso decorrente de prisão civil ou temporá-
ria deverá ser alocado em cela separada com-
patível com a natureza da respectiva prisão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

86. Analise o texto abaixo:

O preso poderá receber visita do cônjuge, compa-
nheiro, dos ascendentes, dos descendentes e irmãos, 
pelo período de                em 
dias e horários previamente agendados pela unidade 
prisional. Nos dias de visita social será permitida a 
entrada de até            por preso, 
contabilizando os menores.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 30 minutos • 2 visitantes
b. SQUARE 1 hora • 2 visitantes
c. SQUARE 1 hora e 30 minutos • 3 visitantes
d. Check-square 2 horas • 3 visitantes
e. SQUARE 2 horas e 30 minutos • 4 visitantes

83. Analise as afirmativas abaixo em relação à entrada 
dos agentes de segurança e dos veículos oficiais 
nos estabelecimentos prisionais do Estado de Santa 
Catarina.

1. Ocorrerá mediante autorização do gestor ou 
chefe de segurança da unidade, devendo ser 
apresentado documento de identificação civil 
ou carteira funcional.

2. No caso de promotores, juízes, defensores 
públicos e membros da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), não será necessária a 
autorização do gestor ou chefe de segurança 
da unidade, devendo nesta hipótese ser 
comunicado à chefia imediata.

3. O funcionário que estiver na guarita de 
entrada da unidade prisional deverá solicitar 
a identificação funcional ou civil de todos os 
visitantes, exceto dos juízes e promotores.

4. Em se tratando de órgãos da segurança 
pública estadual e federal, será obrigatória 
a solicitação antecipada de autorização 
mediante ofício, no qual deverão constar 
identificação do veículo e os respectivos 
nomes dos servidores.

5. Será necessária a autorização antecipada, 
inclusive para os agentes de segurança, em 
casos de transferências de presos, movimen-
tos subversivos e inspeções do Departamento 
de Administração Prisional (DEAP).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

84. O procedimento essencial para a segurança de 
qualquer unidade prisional, que tem como objetivo 
conferir a presença de todos os reclusos da unidade e 
seus respectivos lugares de alocação, denomina-se:

a. SQUARE Revista pessoal.
b. SQUARE Revista de celas.
c. SQUARE Inspeção de veículos.
d. Check-square Conferência nominal.
e. SQUARE Conferência estrutural.
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88. O agente penitenciário é o operador de segu-
rança das unidades prisionais de Santa Catarina.

Analise as afirmativas abaixo considerando as disposi-
ções que regulam sua atividade.

1. É obrigatório, durante o horário de trabalho, 
o uso de uniforme fornecido pela Secretaria 
de Estado da Administração Prisional e 
Socioeducativa.

2. Nos meses de verão é permitido utilizar, 
durante o horário de trabalho, bermuda, 
camisa regata, chinelos ou outro calçado que 
não seja fechado.

3. O horário do expediente em plantão inicia-
-se às 8 h da manhã, com término às 8 h da 
manhã do dia seguinte.

4. O agente penitenciário, antes de receber o 
plantão ou assumir o posto, deverá proceder 
à conferência nominal dos presos alocados 
no setor ou galeria, sem prejuízo de outros 
procedimentos.

5. É permitido ao agente penitenciário a realiza-
ção de até quatro trocas de plantão durante 
o mês, seja na condição de solicitante ou 
solicitado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

87. Analise as afirmativas abaixo em relação às dis-
posições que regulam a atuação do advogado no 
ambiente prisional:

1. O advogado poderá realizar atendimento 
ao preso no horário compreendido entre 8 e 
20 horas, ressalvada a hipótese de autorização 
do gestor da unidade prisional.

2. O procedimento de revista no advogado será 
realizado através de detector manual ou por-
tal detector de metais antes de seu encami-
nhamento ao parlatório.

3. Quando autorizado pelo preso, será permitido 
ao advogado ingressar na unidade prisio-
nal acompanhado de seus familiares ou de 
terceiros.

4. É permitido ao advogado entregar alimentos, 
materiais de higiene ou outros objetos ao 
preso, respeitadas todas as regras de inspeção 
e segurança.

5. É proibido o deslocamento do advogado na 
unidade prisional sem o acompanhamento de 
um servidor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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90. Analise as afirmativas abaixo considerando as 
disposições relativas ao ingresso de veículos oficiais 
nos estabelecimentos prisionais do Estado de Santa 
Catarina.

1. Os veículos que adentrarem nos estabeleci-
mentos prisionais serão inspecionados, ape-
nas na entrada, mesmo os oficiais caracteriza-
dos em condução de preso.

2. A revista nos veículos será realizada de forma 
minuciosa, consistindo na abertura das portas, 
do porta-malas e do capô do motor.

3. No caso de veículos com compartimento de 
carga isolado e fechado (tipo baú ou similar), 
este será também inspecionado, inclusive a 
parte inferior do veículo.

4. Os dados do veículo deverão ser registrados 
no livro plantão do sistema i-PEN, devendo 
constar o número da placa, horários de 
entrada e saída, procedência, destino e nome 
dos ocupantes com a devida identificação.

5. Enquanto o veículo estiver estacionado na 
área reservada das unidades prisionais, deverá 
permanecer aberto e com o motorista respon-
sável no seu interior.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

89. Analise as afirmativas abaixo considerando os 
procedimentos a serem observados em situações 
adversas:

1. Movimentos de subversão, fugas, evasões, 
óbitos e outros incidentes serão imediata-
mente informados ao gerente regional e ao 
Departamento de Administração Prisional, 
pelo agente penitenciário que primeiro tomar 
conhecimento dos fatos.

2. Em caso de tumulto ou conflito entre presos 
no interior da cela, o agente penitenciário 
deverá comunicar à supervisão de plantão, 
visando à adoção das providências cabíveis.

3. Quando houver falta de energia elétrica em 
horário noturno, fuga, tentativa de fuga ou 
movimento subversivo, restabelecida a segu-
rança, obrigatoriamente será realizada confe-
rência nominal.

4. Durante o horário de visitas, na ocorrência de 
movimento subversivo, quando necessário 
para preservação da segurança, os familiares 
serão retirados do local de visitação. Logo 
após, serão conduzidos a um local seguro 
para conferência, identificação e liberação.

5. Em caso de movimentos de subversão de 
maiores proporções (rebeliões ou motins), 
inclusive com reféns, deverá ser realizada a 
contenção e o isolamento do local, sendo 
solicitado apoio da supervisão de plantão para 
adoção dessas primeiras medidas e outras que 
porventura forem necessárias no momento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA



Campus Universitário • UFSC 
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000 
http://www.fepese.org.br


