
Direitos Humanos

01- Considera-se egresso para os efeitos da lei 7.210/84: o liberado definitivo, pelo prazo de  ____ 
ano a contar da saída do estabelecimento; e o liberado condicional, durante o período de prova.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

02-  Assinale a alternativa incorreta:
O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não 
reparados por outros meios;
b) à assistência à família;
c) quaisquer despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em 
proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.
e) todas erradas.

03- Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as 
necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Os maiores 
de _____ anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade.
a) 40
b) 50
c) 55
d) 60
e) 65

04-  A jornada normal  de trabalho não será  inferior  a  ____ nem superior  a  ____ horas,  com 
descanso nos domingos e feriados.
a) 6 e 8
b) 5 e 8
c) 6 e 9
d) 4 e 8
e) 5 e 7

05-  O  trabalho  poderá  ser  gerenciado  por  fundação,  ou  ____________,  com  autonomia 
administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado.
a) empresa pública
b) autarquia
c) agência reguladora
d) qualquer órgão da Administração Direta.
e) nenhuma delas.

Gabarito

01. A
Comentários: O prazo correto, de acordo com o artigo 26, inciso I, da referida lei, é de 1 ano.



02. C
Comentários: Não  são quaisquer  despesas pessoais  e  sim a  pequenas despesas pessoais, 
segundo o artigo 29, parágrafo primeiro da lei 7.210/84.

03. D
Comentários: O  correto  é  60  anos,  de  acordo  com  o  artigo  32,  parágrafo  segundo  da  lei 
7.210/84.

04. A
Comentários: O correto é 6 e 8, de acordo com o artigo 33 da lei 7.210/84.

05. A
Comentários: O correto é empresa pública, segundo o artigo 34 da lei 7.210/84.


