
 

 

PROVA OBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – AGENTE DE 

POLÍCIA 

QUESTÕES DE NOÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Prof. Wallace França 

Questão 57 

Gabarito: Letra C 

Comentário:  Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:         I - em estado de necessidade;  II - em legítima 

defesa;         III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

Questão 58 

Gabarito: Letra E 

Comentário: Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá 

determinar, dentre outras, as seguintes medidas: II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; VII - acolhimento 
institucional; IX - colocação em família substituta.         

 

Questão 59 

Gabarito: Letra A 

Comentário: Lei 11343/06 – Art. 45.  É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, 

proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que 

tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. 

 

Questão 60 

Gabarito: Letra D 

Comentário:  

I - Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça: Pena - reclusão, de dois a 

seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de 
natureza grave. 

III – Art. 121 §2º  V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime 

IV - Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: I - se não há outro meio de salvar a vida 
da gestante; 



 
 

Questão 61 

Gabarito: Letra B 

I -   Art. 73.  Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do 

réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. 

II -  Art. 72.  Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. 

III -    Art. 72 § 1o  Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. 

Questão 62 

Gabarito: letra A 

 

I – CPP - Art. 322.  A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena 

privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.   

III - Art. 327.  A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as 

vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu 

não comparecer, a fiança será havida como quebrada. 

IV - Art. 334.  A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória.     

 

Questão 63 

Gabarito: letra C 

Comentário:  Art. 12.  O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. 

 

Questão 64 

Gabarito: Letra E 

Comentário: Artigo 289-A § 1o  Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de 

prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o 

expediu.    

 

Questão 65 

Gabarito: Letra B 

Comentário: Art. 12. Os servidores que prestam serviços à Coordenadoria de Polícia Legislativa terão seus 

trabalhos disciplinados por meio de Normas Gerais de Ação – NGA, a serem regulamentadas pela Mesa 

Diretora. 



 
 

 

Questão 66 

Gabarito: Letra B 

Comentário: Art. 2º-A Parágrafo único.  Os ocupantes do cargo de Delegado de Polícia Federal, autoridades 

policiais no âmbito da polícia judiciária da União, são responsáveis pela direção das atividades do órgão e 

exercem função de natureza jurídica e policial, essencial e exclusiva de Estado.   

 

Questão 67 

Gabarito: Letra C 

Comentário: Art. 8º É livre o porte de arma de uso permitido no território do Distrito Federal aos Inspetores e 

Agentes de Polícia Legislativa, mediante prévia autorização do Presidente da Câmara Legislativa. 

 

Questão 68 

Gabarito: Letra A 

Comentário: Art. 2º São consideradas atividades típicas de Polícia da Câmara Legislativa: 

I – a segurança do Presidente da Câmara Legislativa, em qualquer localidade do território nacional; 

II – a segurança dos Deputados Distritais, servidores e visitantes, nas dependências sob a 
responsabilidade da Câmara Legislativa; 

III – a segurança dos Deputados Distritais, servidores e quaisquer pessoas que eventualmente 
estiverem a serviço da Câmara, em qualquer localidade do território nacional, quando determinado 
pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

IV – o policiamento nas dependências da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
 

 

Questão 69 

Gabarito: Letra B 

Comentário: Artigo 5º §1o Se forem 
insuficientes os convênios firmados entre a União e os entes federados para 
suprir a previsão do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), e em face da necess
idade de excepcional interesse público, as atividades 
previstas no caput deste artigo poderão ser desempenhadas em caráter voluntário:  



 
I - por militares e por servidores das atividades-fim dos órgãos de segurança pública e dos 

órgãos de perícia criminal da União, dos Estados e do Distrito Federal que 
tenham passado para a inatividade há menos de cinco anos;                  

Questão 70 

Gabarito: Letra E 

Comentário:  

I - Art. 46. A pena de repreensão será sempre aplicada por escrito nos casos em que, a critério da 
Administração, a transgressão seja considerada de natureza leve, e deverá constar do assentamento 
individual do funcionário. 

II - Art. 47. A pena de suspensão, que não excederá de noventa dias, será aplicada em caso de falta grave ou 
reincidência. 

III - Art. 48. A pena de demissão, além dos casos previstos na Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
será também aplicada quando se caracterizar: I - crimes contra os costumes e contra o patrimônio, 
que, por sua natureza e configuração, sejam considerados como infamantes, de modo a 
incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial. 

IV - Art. 45. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados: I - a natureza da transgressão, 
sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada; Il - os danos dela decorrentes para o serviço 
público; Ill - a repercussão do fato; IV - os antecedentes do funcionário; V - a reincidência. 

Professor Wallace França 

 
 Policial Legislativo do Senado Federal, ex-delegado de polícia do Mato Grosso do 

Sul, ex-agente penitenciário federal, ex-cadete aviador da Aeronáutica, Pós 

graduado em segurança pública, professor de direito penal, processo penal e 

legislação extravagante na área de concursos públicos há mais de 05 anos 
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