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Curso de Formação Profissional de Agente Prisional
Concurso Público C-199 – EDITAL Nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE, de 15.12.2017

PROVA FINAL
EIXO AVANÇADO
Nome do (a) candidato (a): _____________________________________________________________________
RG:___________________________________________ Região:_______________________________________
DATA: 24 de maio de 2019 (EIXO AVANÇADO)
HORÁRIO: 8h às 12h (MANHÃ)
DURAÇÃO: 4 horas
Leia atentamente as instruções abaixo.
01 – Você recebeu do fiscal os seguintes materiais:
a) 01 (um) Caderno, com 50 (cinquenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Quando
autorizado, examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

b)

1. Armamento e Tiro

2. Gerenciamento
de Crises e
Técnicas de
Negociação

3. Inteligência
Aplicada no
Sistema Prisional

4. Escolta Armada

5. Técnicas de
Intervenção Tática
no Ambiente
Prisional

10 questões

10 questões

10 questões

10 questões

10 questões

01 (um) cartão-resposta. Confira se está correto o seu nome, CPF, número da sua matrícula e região do cargo.
Reproduza a frase através da escrita, assine seu nome por extenso no espaço indicado. O cartão resposta é dividido
por disciplina, seguindo a numeração de 0 a 10, por disciplina.

02 – Esta prova terá duração de 4 (quatro) horas, com início às 8h e término 12h.
03 – No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor
azul ou preta, de forma contínua e densa, conforme o exemplo ao lado.
04 – Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E),
mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05 – Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, relógio, dentre outros aparelhos
eletrônicos (ainda que desligados), papéis, apostilas, revistas, ou quaisquer material de consulta.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
06 – Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato
que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em
ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
07 – Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08 – Quaisquer questionamentos sobre a prova, deverão ser encaminhados por via de recurso de acordo com as orientações
dispostas no edital nº 43/2019 – SEAD/SUSIPE, de 14 de maio de 2019.
09 – O candidato não poderá levar o Caderno de Questões.
10– Os Candidatos poderão deixar a sala de prova para ir ao banheiro somente 30 minutos após o início da prova, acompanhado
do fiscal volante.
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DISCIPLINA 1: ARMAMENTO E TIRO
QUESTÃO 01 – É todo engenho criado pelo homem para causar um ataque ou proporcionar uma defesa:
a)
b)
c)
d)
e)

Ação
Reação
Arma
Munição
Bomba

QUESTÃO 02 – Classificação de armas quanto ao sistema utilizado:
a)
b)
c)
d)
e)

Brancas, Impulsivas, Químicas e de fogo.
Pretas, compulsivas, químicas e de borracha.
Brancas, compulsivas, não químicas e de fogo.
Brancas, pesadas, letal e de fogo.
Brancas, não Impulsivas, de borracha e de fogo.

QUESTÃO 03 – As especificações técnicas das armas de fogo abrangem algumas classificações que são
importantes para sua utilização, que são:
a)
b)
c)
d)
e)

De uso pessoal, coletiva e individual.
De corte, banca e não Portátil.
De Porte, química e letal.
De corte, letal e não letal.
De Porte, Portátil e não Portátil.

QUESTÃO 04 – As partes importantes da Calibre 12 são:
a) Coronha e telha, gatilho, trava de arranque, acionador, receptáculo e guarda, cano, conjunto do
atirador, localizador esquerdo longo.
b) Coronha e telha, gatilho, trava de segurança, acionador da trava da corrediça, receptáculo e guardamato, cano, conjunto do ferrolho, localizador esquerdo longo.
c) Coronha, gatilho, trava, corrediça, receptáculo, cano longo, ferrolho, localizador direito.
d) Coronha e tela, gatilho, estilhaço, acionador da trava da corrediça, receptáculo e guarda-mato, cano,
ferrolho, localizador esquerdo curto.
e) Coronha e telhado, gatilho, trava de atirar, acionador da trava da corrediça, receptáculo e guarda-mato,
cano, conjunto do ferrolho, localizador direito curto.
QUESTÃO 05 – Fuzil com cano curto e regimes de tiro automático e semiautomático (e repetição para
lançamento de granadas de bocal). As demais armas da Família são variantes deste, de acordo com
comprimento do cano, regime de tiro e acessórios.
a)
b)
c)
d)
e)

Carabina 5,56 - Imbel IA2
Carabina de uso pessoal
Espingarda
Arma de fogo
Fuzil coletivo

QUESTÃO 06 – A arma na figura ao lado é:
a)
b)
c)
d)
e)

Pistola caseira
Pistola automática
Pistola de grosso calibre
Pistola PT – 940 Cal. .40 . S&W
Pistola não letal
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QUESTÃO 07 – É o número de disparos que pode ser feito por uma arma em um minuto,
desconsiderando-se o tempo gasto com alimentação, pontaria, etc. É considerado que a arma tenha um
carregador com capacidade infinita e que não haja incidente de tiro.
a)
b)
c)
d)
e)

Velocidade do alvo
Velocidade Teórica de Tiro
Velocidade máxima de disparo
Velocidade prática da pontaria
Velocidade intensa de Tiro e do disparo

QUESTÃO 08 – Está relacionada ao funcionamento da arma (intermitente, rajada, limitada ou total).
a)
b)
c)
d)
e)

Rajada de tiro
Sequência de tiro
Cadência de tiro
Pontaria de tiro
Alvo e tiro

QUESTÃO 09 – Também denominada balística interna, este ramo estuda a estrutura, mecanismo,
funcionamento e técnica de disparo da arma, assim como a mecânica do disparo e os efeitos da munição
dentro das armas, até que o projétil as abandone:
a)
b)
c)
d)
e)

Balística simples
Balística superior
Balística externa
Balística de reserva
Balística Interior

QUESTÃO 10 – Reúnem todos os elementos necessários ao tiro. Foi elaborado de modo a ser introduzido
diretamente na culatra da arma para qual é destinado, de modo manual ou mecânico:
a)
b)
c)
d)
e)

Arma
Munição
Cartucho
Balística
Porte de arma
DISCIPLINA 2: GERENCIAMENTO DE CRISES E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO

QUESTÃO 01 – O gerenciamento de crises é estudado há muitos anos e com profundidade nos Estados
Unidos, sobretudo na Academia Nacional do FBI (Federal Bureau of Investigation, a versão norteamericana da Polícia Federal). No Brasil, o estudo do gerenciamento de crise é mais recente, tendo
iniciado:
a) Há cerca de 02 anos e o pioneiro foi o Delegado da Polícia Civil Roberto Campos.
b) Há cerca de 05 anos e o pioneiro foi o Promotor Público Roberto Soares.
c) Há cerca de 30 anos e o pioneiro foi o Delegado da Polícia Federal Roberto Monteiro.
d) Há cerca de 20 anos e o pioneirismo cabe a um grupo de delegados federais.
e) Há cerca de 50 anos e o pioneirismo cabe a um grupo de agentes penitenciários.
QUESTÃO 02 – Crise se apresenta com significado diferente de problema e pode ser definida como:
a) Situação imprevisível de falência absoluta das instituições.
b) Situação crítica provocada pelas falhas das instituições policiais em responder à crescente violência
urbana.
c) Situação crítica na qual grupos criminosos passam a controlar zonas urbanas.
d) Um evento imprevisível ou situação crucial capaz de provocar prejuízos significativos a uma instituição
e, consequentemente, aos seus integrantes.
e) Situação crucial na qual grupos criminosos passam a controlar as instituições políticas.

4

QUESTÃO 03 – O gerenciamento de crise se constitui essencialmente numa metodologia científica
usada pelas forças policiais e, mesmo diante de situações imprevisíveis, envolve os seguintes elementos
constitutivos:
a) Procrastinação e negociação.
b) Antecipação, prevenção e resolução.
c) Negociação, concessão e compromisso.
d) Mediação e resolução.
e) Mediação, concessão e compromisso.
QUESTÃO 04 – A crise, uma vez instaurada, exigirá dos órgãos que compõem o Sistema de Defesa
Social do Estado:
a) Uma decisão acertada do governante.
b) Uma ação mediata por meio da mediação.
c) Uma execução de tarefa através do gerenciamento.
d) Uma resolução passiva por meio do gerenciamento.
e) Uma resposta imediata que acontecerá através do gerenciamento.
QUESTÃO 05 – De acordo com a doutrina norte-americana, o gerenciamento de crises comporta
algumas características. Assinale abaixo a única alternativa que NÃO corresponde a essa doutrina
oriunda da matriz norte-americana:
a) Ocorrência de evento previsível, mas improvável.
b) Ameaça à vida
c) Postura organizacional não-rotineira
d) Compressão de tempo
e) Imprevisibilidade
QUESTÃO 06 – O gerenciamento de crises tem como principal objetivo, em absoluta ordem de valores:
a) Somente preservar a vida
b) Apenas cuidar da aplicação da lei penal
c) Preservar a vida e aplicar a lei
d) Evitar o aprofundamento da crise em curso
e) Mediar conflito familiar
QUESTÃO 07 – No processo de tomada de decisões, o gerente da crise deverá seguir critérios de ação
determinados pela doutrina. Marque abaixo o único critério que não corresponde ao que é estabelecido
na doutrina de gerenciamento de crises:
a) Critério da necessidade
b) Critério do raciocínio contingente
c) Critério da aceitabilidade
d) Critério da validade do risco
e) Nenhuma das respostas acima
QUESTÃO 08 – Diante da ameaça de eventos críticos, o gerente deverá levar em conta os graus de risco
envolvidos de acordo com o seguinte escalonamento:
a) Risco, médio risco, baixo risco e ameaça externa
b) Moderado risco, altíssimo risco, ameaça interna e ameaça externa
c) Risco concreto, risco difuso, ameaça interna e ameaça externa
d) Risco fraco, altíssimo risco, ameaça ordinária e ameaça extraordinária
e) Alto risco, altíssimo risco, ameaça extraordinária e ameaça exótica
QUESTÃO 09 – A negociação envolve alguns objetivos. Marque abaixo a única alternativa que não
corresponde a esses objetivos:
a) Irritar quem ameaça ou oferece riscos
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b) Ganhar tempo
c) Abrandar exigências
d) Prover um suporte tático
e) Colher informações
QUESTÃO 10 – Marque abaixo a única alternativa que define corretamente a Síndrome de Estocolmo:
a) A longa permanência entre reféns e captores ocorre em ambientes de clima frio como a cidade de
Estocolmo, Suécia.
b) A longa permanência entre reféns e captores provoca constante atrito entre os dois grupos.
c) A curta permanência entre reféns e captores não deixa sequelas psíquicas.
d) A longa permanência entre reféns e captores pode levar os primeiros a desenvolver simpatia pelos
últimos.
e) A curta permanência entre reféns e captores sempre leva os primeiros a desenvolver simpatia pelos
últimos.

DISCIPLINA 3: INTELIGÊNCIA APLICADA NO SISTEMA PRISIONAL
QUESTÃO 01 – São finalidades da Inteligência Penitenciária, EXCETO:
a) Proporcionar diagnósticos e prognósticos sobre a evolução de situações de interesse do Sistema
Penitenciário, subsidiando seus usuários no processo decisório;
b) Contribuir para que o processo interativo entre usuários e profissionais de Inteligência produza efeitos
cumulativos, aumentando o nível de efetividade desses usuários e de suas respectivas organizações;
c) Evitar o apoio diretamente com informações relevantes às operações de segurança do Sistema
Penitenciário;
d) Subsidiar o planejamento estratégico integrado do Sistema e a elaboração de planos específicos para
as diversas organizações do Sistema de Segurança Pública;
e) Prover alerta avançado para os responsáveis civis e militares contra crises, grave perturbação da
ordem pública, ataques surpresa e outras intercorrências;
QUESTÃO 02 – “As proposições diretoras - as bases, os fundamentos, os alicerces, os pilares que
orientam e definem os caminhos da atividade”, da IPEN, são chamadas:
a) Princípios da Inteligência Penitenciária;
b) Finalidades da Inteligência Penitenciária;
c) Objetivos da Inteligência Penitenciária;
d) Atividade de Inteligência Penitenciária;
e) Ramos da Atividade de Inteligência.
QUESTÃO 03 – “O ramo da IPEN que se destina à produção de conhecimentos de interesse do Sistema
Penitenciário”, chama-se:
a) Contra inteligência;
b) Conhecimento;
c) Fonte aberta;
d) Fonte protegida
e) Inteligência.
QUESTÃO 04 – A Lei n. 9.833, de 07 de dezembro de 1999, criou:
a)
b)
c)
d)
e)

O Subsistema de Inteligência no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência;
O Sistema Brasileiro de Inteligência; cria a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.
O Subsistema de Inteligência e Avaliação no âmbito do sistema Brasileiro de Inteligência;
O Sistema Brasileiro de Conhecimento; cria a Subagência Brasileira de Conhecimento – ABIN;
O Sistema de Conhecimento no âmbito do Subsistema Brasileiro e Inteligência
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QUESTÃO 05 – “O Conhecimento resultante de raciocínio(s) elaborado(s) pelo profissional de IPEN que
expressa seu estado de certeza frente à verdade sobre fato ou situação passados e/ou presentes”,
chama-se:
a) Informação;
b) Apreciação;
c) Estimativa;
d) Informe;
e) Doutrina.
QUESTÃO 06 – “O Conhecimento resultante de juízo(s) formulado(s) pelo profissional de IPEN, que
expressa seu estado de certeza, opinião ou de dúvida frente à verdade sobre fato ou situação passado
e/ou presente”, chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Informação;
Apreciação;
Estimativa;
Informe
Doutrina.

QUESTÃO 07 – Dentro de uma perspectiva menos sintética, trata-se, o Ciclo da Produção do
Conhecimento - CPC, de um processo contínuo e sequencial, composto por quatro fases:
a) Planejamento, Reunião de Dados, Processamento e Informação;
b) Planejamento, Reunião de Dados, Processamento e Difusão;
c) Execução, Reunião de Dados, Processamento e Difusão;
d) Planejamento, Difusão de Dados, Processamento e Reunião;
e) Planejamento, Execução de Dados, Processamento e Difusão;
QUESTÃO 08 – A ANÁLISE “é o estudo minucioso de todos os dados obtidos através da coleta/busca,
estabelecendo a relevância, comparações, relacionando fatos, eventos, pessoas e organizações.
Consiste em um processo analítico, intelectual, que explica especificamente o significado da informação.”
Entre os seus objetivos NÃO está:
a) Determinar a credibilidade da fonte e do conteúdo;
b) Identificar as premissas;
c) Listar presunções;
d) Verificar se a fonte é habilitada;
e) Identificar as pistas nos documentos
QUESTÃO 09 – “A perda de segurança de dados ou conhecimentos sigilosos, resultantes de acesso por
pessoas não credenciadas ou da inutilização indesejada, ocorrida em consequência de fenômenos
naturais,” chama-se:
a) Vazamento;
b) Comprometimento;
c) Acesso;
d) Perda;
e) Extravio.
QUESTÃO 10 – Ao “conjunto de normas, medidas e procedimentos voltados para os recursos humanos,
no sentido de assegurar comportamentos adequados à salvaguarda de dados e conhecimentos sigilosos,
a fim de prevenir e obstruir ações adversas.” chamamos de:
a) Segurança da documentação;
b) Segurança das instalações;
c) Segurança do material;
d) Segurança das comunicações;
e) Segurança de Pessoal.
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DISCIPLINA 4: ESCOLTA ARMADA
QUESTÃO 01 – É a atividade destinada à custódia de pessoas ou bens em deslocamento:
a)
b)
c)
d)
e)

Escolta
Apreensão
Revista
Suspensão
Controle

QUESTÃO 02 – A custódia, vigilância e segurança do preso deverão ser realizadas pelo:
a)
b)
c)
d)
e)

Agente da Polícia Federal
Agente administrativo
Agente de portaria
Agente penitenciário
Agente de guarda

QUESTÃO 03 – É o ato ou meio de conduzir, no caso do agente penitenciário pode-se considerar como
sendo ato de encaminhar ou apresentar a alguém, pessoa, que se encontra sob custódia do Estado no
cumprimento de pena:
a)
b)
c)
d)
e)

Condução
Omissão
Reintegração
Remoção
Locomoção

QUESTÃO 04 – É o ato de guardar, proteger, manter em segurança e sob vigilância algum bem ou
pessoa que se encontra apreendida, presa, detida ou sob cuidados especiais:
a)
b)
c)
d)
e)

Zelar
Recolher
Controlar
Custódia
Vigilância

QUESTÃO 05 – É o ato de conduzir a pessoa que cumpre pena e visa inibir atos de fuga e possível
resgate, além de garantir a proteção e segurança de todos os envolvidos em um deslocamento.
a)
b)
c)
d)
e)

Escolta armada de família
Escolta armada de preso
Escolta armada de agente penitenciário
Escolta armada de Diretor
Escolta armada de policial

QUESTÃO 06 – O objetivo do planejamento para a realização da escolta externa é:
a) Proporcionar e verificar a viabilidade da realização da escolta interna de agentes com eficiência e
segurança.
b) Proporcionar e observar a realização da escolta de presos com credibilidade.
c) Proporcionar e zelar pela escolta de agentes com eficiência e segurança.
d) Verificar a viabilidade da realização da escolta armada de famílias com segurança e vigilância.
e) Proporcionar e verificar a viabilidade da realização da escolta externa de presos com eficiência e
segurança.
QUESTÃO 07 – Dentre os objetivos de uma escolta estão:
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a) Exercer atividades de escolta de custodiados temporários e sentenciados; Verificação das condições
gerais da missão de escolta do preso; Entender e avaliar as atividades críticas e de risco no
deslocamento de presos.
b) Criar atividades de escolta armada; Verificação das condições gerais da direção; Entender as
atividades no deslocamento de presos.
c) Realizar atividades de custodiados; Verificar as condições da missão do preso; Entender as
atividades críticas.
d) Exercer ação; Verificar o preso; Entender as atividades; Zelar pelo deslocamento de presos.
e) Omitir atividades de escolta de custodiados temporários e sentenciados; Verificação das condições
da guarda; Avaliar as atividades de defesa.
QUESTÃO 08 – O momento do embarque do preso nos compartimentos de transporte é considerado
uma etapa crítica, pois é nesse momento que ele poderá empreender fuga ou existir uma possibilidade
de resgate, principalmente se a equipe de segurança estiver distraída.
a)
b)
c)
d)
e)

Avaliação de preso
Entrevista de preso
Revista de preso
Embarque de preso
Soltura de preso

QUESTÃO 09 – O preso permanecerá algemado, exceto em casos de extrema necessidade e por
orientação médica, e o agente responsável pelo preso deverá repassar sua arma para o outro agente,
quando for passar a algema do preso para frente ou quando for retirá-las totalmente, ou seja, sempre que
for manusear o preso:
a)
b)
c)
d)
e)

Escolta de presos para consultas em hospitais
Escolta de presos para outra Unidade
Escolta de presos para o aeroporto
Escolta de presos para o ônibus
Escolta de presos para estádios de futebol

QUESTÃO 10 – O grupo de escolta tático prisional é grupo de escolta tático prisional:
a) Equipe de 4 homens despreparados tecnicamente e desprovidos de equipamentos inadequados a
realização das mais diversas modalidades de escoltas.
b) Equipe de 400 homens preparados tecnicamente e desprovidos de equipamentos adequados a
realização das mais diversas modalidades de escoltas.
c) Equipe de 4 homens preparados tecnicamente e providos de equipamentos adequados a realização
das mais diversas modalidades de escoltas.
d) Equipe de 1 homem apenas preparado tecnicamente e provido de equipamentos adequados a
realização das mais diversas modalidades de escoltas.
e) Equipe de 100 homens preparados para manejar armas das mais diversas modalidades de escoltas.
DISCIPLINA 5: TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO TÁTICA EM AMBIENTE PRISIONAL
QUESTÃO 01 – A intervenção em ambiente prisional tem por objetivo:
a) Apenas a preservação de vidas.
b) A preservação do patrimônio porque mortes sempre ocorrem em rebeliões.
c) Apenas a restauração da ordem no ambiente carcerário.
d) A preservação de vidas de presos e servidores e a preservação do patrimônio.
e) Evitar que rebeliões afetem a vizinhança das casas penais.
QUESTÃO 02 – Motim pode ser definido como:
a) Ação coletiva de sublevação pacífica, geralmente destinado a reivindicar melhores condições
carcerárias.
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b) Movimento individual ou coletivo de sublevação da lei e da ordem sem depredação do patrimônio
público.
c) Movimento coletivo de sublevação da lei e da ordem com ou sem depredação do patrimônio público.
d) Subversão de protesto sempre com a depredação do patrimônio público.
e) Movimento insurrecional inspirado na doutrina da não-violência.
QUESTÃO 03 – Rebelião pode ser definida como:
a) Movimento social de médio risco com depredação do patrimônio público e sem reféns ou vítimas.
b) Ação de sublevação de alto risco sem depredação de patrimônio público e com reféns ou vítimas .
c) Mediação de risco indeterminado que poderá resultar, ou não, em depredação do patrimônio público e
sem reféns ou vítimas.
d) Sublevação da ordem de risco baixo ao nível alto se não for sufocado no início.
e) Movimento coletivo de sublevação da lei e da ordem de alto risco, com depredação do patrimônio
público e com a existência de reféns ou vítimas.
QUESTÃO 04 – O Uso Diferenciado da Força (UDF) é definido como:
a) Uso desproporcional da força para conter uma ameaça real ou potencial de grande intensidade no
ambiente carcerário.
b) Seleção apropriada do nível de uso da força em resposta a uma ameaça real ou potencial visando
limitar o recurso aos meios que possam causar ferimentos ou mortes.
c) Seleção contingencial da força contra ameaças reais que já tenham causado ferimentos ou mortes.
d) Uso preventivo da força contra ameaças potenciais com o objetivo de impedir a eclosão de motins e
rebeliões.
e) Uso desproporcional da força para conter uma ameaça real ou potencial de intensidade difusa no
ambiente carcerário.
QUESTÃO 05 – Na disciplina Intervenção Tática em Ambiente Prisional, Ponto Crítico significa:
a) A ação em que a tensão no ambiente carcerário atingiu o grau mais elevado.
b) A estratégia de uma rebelião com reféns.
c) O perímetro físico do local da crise, que deve ser contido e isolado.
d) O ugar físico que pode ser tomado pelos agentes numa rebelião.
e) O momento em que toda a casa penal é tomada pelos rebelados.
QUESTÃO 06 – Refém pode ser definido como:
a) Pessoa capturada durante um evento crítico que possui valor real para o captor, que a usa como
“moeda de troca” para obter exigências substantivas.
b) Agente envolvido em um evento crítico que possui valor indeterminado para o captor. que age de
forma emotiva, insensível e tem o intuito de feri-las.
c) Pessoa casualmente capturada durante um evento crítico que possui valor relativo para o captor. que
age de forma emotiva, insensível e tem o intuito de feri-las.
d) Pessoa distraída durante um evento crítico que não possui valor real para o captor, que age de forma
emotiva, insensível e tem o intuito de feri-las.
e) Pessoa capturada durante um evento crítico que, embora não tenha nenhum valor para o captor, é
usado como “moeda de troca” para obter exigências substantivas.
QUESTÃO 07 – Considere os conceitos abaixo e marque o ÚNICO que está errado:
a) Superioridade relativa significa vantagem qualitativa e estabelecida por fatores como treinamento,
equipamento adequado, elemento surpresa, entre outros.
b) Força significa intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de
segurança com a finalidade de preservar a ordem e a lei.
c) Grupo tático é como se chama a equipe tática especializada e altamente treinada capaz de enfrentar
eventos de alto risco com rapidez e eficiência.
d) Nível de uso da força diz respeito à intensidade do uso da força escolhida pelo agente de segurança
em resposta a uma ameaça real ou potencial.
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e) Comandamento nada mais é do que o comando exercido fora do ambiente carcerário e com apoio
policial-militar.
QUESTÃO 08 – O operador tático deve reunir algumas características. Assinale abaixo a única
alternativa que NÃO corresponde a tais características:
a) Disciplina consciente
b) Inflexibilidade
c) Resiliência
d) Liderança
e) Agressividade controlada
QUESTÃO 09 – Os princípios basilares dos Grupos Táticos de Intervenção devem estar enraizados na
cultura organizacional do grupo. Marque abaixo a única alternativa que NÃO corresponde a tais
princípios:
a) Rapidez
b) Mobilidade
c) Subjetividade de análise
d) Unidade de comando
e) Integridade tática
QUESTÃO 10 – O Grupo de Intervenção ou Célula é constituído por 4 (quatro) interventores. Marque
abaixo a única alternativa que NÃO corresponde a um dos membros do Grupo de Intervenção ou Célula:
a)
b)
c)
d)
e)

2º atirador e lançador
segurança
1º atirador
Comando de invasão
Escudeiro
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Folha de RASCUNHO para anotação do gabarito
ATENÇÃO: 1. Folha de rascunho, seu preenchimento é de inteira responsabilidade do aluno/candidato.
2. As respostas assinaladas aqui não tem fidedignidade para validação de notas, visto que, o
cartão resposta é o documento oficial para verificação à atribuição de notas.
1. ARMAMENTO E TIRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. GERENCIAMENTO DE CRISES E TÉCNICAS DE
NEGOCIAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. INTELIGÊNCIA APLICADA NO SISTEMA PRISIONAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. ESCOLTA ARMADA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO TÁTICA EM AMBIENTE
PRISIONAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

