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1. Apresentação 

Olá, pessoal! Hoje daremos início ao nosso curso de Legislação Complementar 
e Especial para Agente Federal do DEPEN. Na aula 1 abordaremos questões 

da Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/1984 O cronograma da aula 

obedecerá ao seguinte: 

13/05/2020 - Aula 01 - 16 questões + vídeo aula 

20/05/2020 - Aula 02 - 16 questões + vídeo aula 

27/05/2020 - Aula 03 - 16 questões + vídeo aula 

03/06/2020 - Aula 04 - 16 questões + vídeo aula 

10/06/2020 - Aula 05 - 16 questões + vídeo aula 

17/06/2020 - Aula 06 - 16 questões + vídeo aula 

24/06/2020 - Aula 07 - 16 questões + vídeo aula 

01/07/2020 - Aula 08 - 16 questões + vídeo aula 

08/07/2020 - Aula 09 - 16 questões + vídeo aula 

15/07/2020 - Aula 10 - 16 questões + vídeo aula 

22/07/2020 - Aula 11 - 16 questões + vídeo aula 

29/07/2020 - Aula 12 - 16 questões + vídeo aula 

05/08/2020 - Aula 13 - 16 questões + vídeo aula 

12/08/2020 - Aula 14 - 16 questões + vídeo aula 

19/08/2020 - Aula 15 - 16 questões + vídeo aula 

 

 

Bons estudos! 

 

2. Questões sem comentários 
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Questão 01 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) Ao condenado e ao internado 

serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, não 

havendo qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 02 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) Os condenados serão 

classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a 

individualização da execução penal, sendo que tal classificação será feita por 

uma Comissão Técnica de Classificação que será presidida pelo diretor e 

composta, no mínimo, por 1 (um) chefe de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) 

psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena 

privativa de liberdade. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 03 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O condenado por crime praticado, 

dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa ou crime hediondo 

que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do 

ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento 

durante o cumprimento da pena. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 04 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A assistência ao preso e ao 

internado é dever do Estado e contemplará assistência material, à saúde, 

jurídica, educacional, social e religiosa. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 05 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A assistência jurídica é destinada 

somente aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir 

advogado. 

CERTO  ERRADO 
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Questão 06 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A presença de biblioteca nos 

estabelecimentos penais é facultativa. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 07 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) Uma das funções do serviço de 

assistência social é promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a 

recreação. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 08 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A posse de livros de instrução 

religiosa não é permitida nos estabelecimentos penais. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 09 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A assistência ao egresso consiste 

na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento 

adequado, pelo prazo de 1 (um) mês. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 10 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A Lei de Execução Penal considera 

egresso aquele que for liberado definitivo, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar 

da saída do estabelecimento e o liberado condicional, durante o período de 

prova. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 11 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O trabalho do preso está sujeito 

ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

CERTO  ERRADO 
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Questão 12 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O trabalho do preso será 

remunerado não podendo ser inferior a 1 (um) salário mínimo. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 13 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O condenado à pena privativa de 

liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. 

No entanto, para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser 

executado no interior do estabelecimento. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 14 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A jornada normal de trabalho não 

será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos 

e feriados. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 15 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O trabalho externo será admissível 

para os presos em regime fechado e o limite máximo do número de presos será 

de 5% (cinco por cento) do total de empregados na obra. 

CERTO  ERRADO 

 

Questão 16 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A prestação de trabalho externo, 

a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, 

disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 2/3 (dois terços) 

da pena. 

CERTO  ERRADO 

3. Questões Comentadas 
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Questão 01 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) Ao condenado e ao internado 

serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, não 

havendo qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Certo  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 3º 
Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 
atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer 

distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. 

 

Questão 02 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) Os condenados serão 

classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a 

individualização da execução penal, sendo que tal classificação será feita por 

uma Comissão Técnica de Classificação que será presidida pelo diretor e 

composta, no mínimo, por 1 (um) chefe de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) 

psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena 

privativa de liberdade. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 7º 
A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será 

presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 
(um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar 

de condenado à pena privativa de liberdade. 
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Questão 03 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O condenado por crime praticado, 

dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa ou crime hediondo 

que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do 

ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento 

durante o cumprimento da pena. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Certo  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 9º-
A - § 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver 

sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no 

estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o 
cumprimento da pena. 

 

Questão 04 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A assistência ao preso e ao 

internado é dever do Estado e contemplará assistência material, à saúde, 

jurídica, educacional, social e religiosa. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Certo  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 10. 
A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 

crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.  Parágrafo único. A 

assistência estende-se ao egresso. 



  Prof. Bruno Oliveira 

Site: www.eleitoralcombruno.com.br 

 

 
Art. 11. A assistência será: I - material; II - à saúde; III -jurídica; IV - 
educacional; V - social; VI - religiosa. 

 

Questão 05 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A assistência jurídica é destinada 

somente aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir 

advogado. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 15. 
A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos 
financeiros para constituir advogado.  

 

Importante ressaltar que a assistência judiciária gratuita será destinada àqueles 

sem recursos financeiros, mas isso não impede que quem os têm, possa ter 

assistência jurídica. 

 

Questão 06 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A presença de biblioteca nos 

estabelecimentos penais é facultativa. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 21. 
Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de 
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uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros 

instrutivos, recreativos e didáticos. 

 

Questão 07 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) Uma das funções do serviço de 

assistência social é promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a 

recreação. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Certo  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 23. 
Incumbe ao serviço de assistência social: I - conhecer os resultados dos 

diagnósticos ou exames; II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, 

os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido; III - acompanhar o 

resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; IV - promover, no 

estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; V - promover a 

orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, 

de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; VI - providenciar a obtenção de 

documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no 

trabalho; VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do 

internado e da vítima. 

 

Questão 08 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A posse de livros de instrução 

religiosa não é permitida nos estabelecimentos penais. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  
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 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 24. 
A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos 

internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no 

estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. 

 

Questão 09 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A assistência ao egresso consiste 

na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento 

adequado, pelo prazo de 1 (um) mês. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 25. 
A assistência ao egresso consiste: I - na orientação e apoio para reintegrá-lo 

à vida em liberdade; II - na concessão, se necessário, de alojamento e 

alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses. 

 

Ademais, esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por 

declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. 

 

Questão 10 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A Lei de Execução Penal considera 

egresso aquele que for liberado definitivo, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar 

da saída do estabelecimento e o liberado condicional, durante o período de 

prova. 

CERTO  ERRADO 
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Gabarito - Errado  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 26. 
Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: I - o liberado definitivo, pelo 

prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento; II - o liberado 

condicional, durante o período de prova. 

 

Questão 11 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O trabalho do preso está sujeito 

ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 28 
- § 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

 

Questão 12 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O trabalho do preso será 

remunerado não podendo ser inferior a 1 (um) salário mínimo. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  
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 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 29. 
O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser 
inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. 

 

Questão 13 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O condenado à pena privativa de 

liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. 

No entanto, para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser 

executado no interior do estabelecimento. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Certo  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 31. 
O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na 

medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso 

provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior 

do estabelecimento. 

 

Questão 14 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A jornada normal de trabalho não 

será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos 

e feriados. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Certo  
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 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 33. 
A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 
(oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. 

 

Questão 15 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) O trabalho externo será admissível 

para os presos em regime fechado e o limite máximo do número de presos será 

de 5% (cinco por cento) do total de empregados na obra. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  

 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 36. 
O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente 

em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou 

Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e 

em favor da disciplina. § 1º O limite máximo do número de presos será de 10% 
(dez por cento) do total de empregados na obra. 

 

Questão 16 - (Banca Bruno Oliveira - 2020) A prestação de trabalho externo, 

a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, 

disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 2/3 (dois terços) 

da pena. 

CERTO  ERRADO 

 

Gabarito - Errado  
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 Comentário: Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 - Art. 37. 
A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do 

estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do 

cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. 

4. Gabarito 

 

Questão 01 Certo  

Questão 02 Errado 

Questão 03 Certo 

Questão 04 Certo 

Questão 05 Errado 

Questão 06 Errado 

Questão 07 Certo 

Questão 08 Errado 

Questão 09 Errado 

Questão 10 Errado 

Questão 11 Errado 

Questão 12 Errado 

Questão 13 Certo 

Questão 14 Certo 

Questão 15 Errado 

Questão 16 Errado 

 

5. Finalização da Aula 
Finalizamos a nossa primeira aula, conforme podem observar, foram 16 questões 

extraídas da Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/1984. 

Bons estudos! 

Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou elogio, é só manter contato através dos dados 

abaixo: 

Prof. Bruno Oliveira 
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WhatsApp: (34) 9 9216 1829 

Site:          www.eleitoralcombruno.com.br 

E-mail:      cursosbrunooliveira@gmail.com  

Páginas:    www.facebook.com/concursoseleitorais 
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