www.concurseirosabencoados.com.br

MATERIAL DEMONSTRATIVO (PDF 5)
AS QUESTÕES SOBRE A LEI 8112/90 E
8429/92 ESTÃO NO PDF4 (LEGISLAÇÃO).
ESTE PDF 5 (LEGISLAÇÃO), POSSUI
QUESTÕES INÉDITAS SOBRE OS DEMAIS
TÓPICOS COBRADOS NO EDITAL:
Lei nº 4.878/1965 (Regime Jurídico dos Funcionários Policiais
Civis da União e do DF).

12
Considerando a Lei 4.878/65 que trata do regime
jurídico dos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal (DF), julgue o item abaixo.
Por desobediência ou falta de cumprimento dos
deveres o funcionário policial será punido com a
pena de suspensão, agravada em caso de
reincidência.
Certo

Decreto-Lei nº 2.266/1985 (criação da carreira PCDF, cargos,
valores e vencimentos).
Lei nº 9.264/1996 (desmembramento e reorganização da
PCDF, remuneração de seus cargos).
Decreto nº 30.490/2009 (Regimento Interno da PCDF).
Lei Orgânica do Distrito Federal. 5.1 Capítulo V, Seção I ―
Da Polícia Civil. (Art. 119 e 119-A)
Lei nº 13.869/2019.

LEGISLAÇÃO

Errado

14
Com relação à Lei 4.878/65 que trata do regime
jurídico dos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal (DF), julgue o item que se
segue.
Será punido com a pena de demissão o funcionário
policial que divulgar, através da imprensa escrita,
falada ou televisionada, fatos ocorridos na
repartição, propiciar-lhes a divulgação, bem como
referir-se desrespeitosa e depreciativamente às
autoridades e atos da administração

REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS
POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DF
(LEI Nº4.878/1965)
05
No que se refere ao regime jurídico dos
funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal (DF), de acordo com a Lei 4.878/65, julgue
o item subsequente.
A frequência aos cursos de formação profissional
da Academia Nacional de Polícia para primeira
investidura em cargo de atividade policial é
considerada de efetivo exercício para fins de
aposentadoria.
Certo
Errado

Certo
Errado

24
Considerando a Lei 4.878/65 que trata do regime
jurídico dos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal (DF), julgue o item a seguir.
São transgressões disciplinares puníveis com a
pena de repreensão:
Negligenciar ou descumprir a execução de
qualquer
ordem
legítima
e
apresentar
maliciosamente, parte, queixa ou representação.
Certo
Errado
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29
No que se refere ao regime jurídico dos
funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal (DF), de acordo com a Lei 4.878/65, julgue
o item que se segue.
Negligenciar a guarda de objetos pertencentes à
repartição e que, em decorrência da função ou
para o seu exercício, lhe tenham sido confiados,
possibilitando que se danifiquem ou extraviem é
transgressão disciplinar punível com a pena de
suspensão.
Certo

DESMEMBRAMENTO E REORGANIZAÇÃO DA
PCDF, REMUNERAÇÃO DE SEUS CARGOS
(LEI Nº 9.264/1996)
57
No que se refere ao desmembramento,
reorganização da PCDF e remuneração de seus
cargos, de acordo com a Lei 9.264/1996, julgue o
item subsequente.
Será exigido para o ingresso na Carreira de Perito
Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal o
diploma de Medicina.

Errado

Certo
Errado

37
No que se refere ao regime jurídico dos
funcionários policiais civis da União e do Distrito
Federal (DF), de acordo com a Lei 4.878/65, julgue
o item a seguir.
É competência do Diretor-Geral do Departamento
Federal de Segurança Pública, a imposição de pena
disciplinar nos casos de suspensão até sessenta
dias.

62
No que se refere ao desmembramento,
reorganização da PCDF e remuneração de seus
cargos, de acordo com a Lei 9.264/1996, julgue o
item subsequente.
É vedada a cessão de servidor que não tenha
cumprido o estágio probatório.
Certo

Certo

Errado

Errado

44
Considerando a Lei 4.878/65 que trata do regime
jurídico dos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal (DF), julgue o item que se
segue.
Ao Secretário de Segurança Pública do Distrito
Federal
compete
designar
as
Comissões
Permanentes de Disciplina da Polícia do Distrito
Federal.
Certo
Errado
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REGIMENTO INTERNO DA PCDF
(DECRETO Nº 30.490/2009)
65
Considerando o Decreto nº 30.490/2009 que trata
do regimento interno da PCDF, julgue o item que
se segue.
A Polícia Civil do Distrito Federal, instituição
permanente da administração direta, essencial à
função jurisdicional e vinculada ao Gabinete do
Governador do Distrito Federal, é dirigida por
delegado de polícia de carreira e tem absoluta
autonomia administrativa.
Certo

97
Considerando o Decreto nº 30.490/2009 que trata
do regimento interno da PCDF, julgue o item que
se segue.
As Divisões de Homicídios, a Divisão de Controle e
Custódia de Presos e a Divisão de Cadastro de
Roubos e Furtos de Veículos são unidades
orgânicas de execução, diretamente subordinada
ao Departamento de Polícia Especializada.
Certo
Errado

107

Errado

Com relação ao Decreto nº 30.490/2009 que trata
do regimento interno da PCDF, julgue o item a
seguir.

78
No que se refere ao regimento interno da PCDF,
de acordo com o Decreto nº 30.490/2009, julgue o
item subsequente.
Sobre a estrutura administrativa da PC-DF é
correto afirmar que Divisão de Gerência de
Concursos compõe o CONSELHO SUPERIOR DA
POLÍCIA CIVIL

É atribuição da Divisão de Gerência de Concursos,
unidade orgânica de execução, diretamente
subordinada à Academia de Polícia Civil, realizar
levantamento de dados referentes ao quantitativo
de servidores da PCDF.
Certo
Errado

Certo
Errado

114

82
No que se refere ao regimento interno da PCDF,
de acordo com o Decreto nº 30.490/2009, julgue o
item subsequente.
É atribuição da Assessoria para Assuntos
Institucionais da Polícia Civil, unidade orgânica de
assessoramento, diretamente subordinada a
Direção-Geral de Polícia, tem como atribuições,
oferecer subsídios aos trabalhos parlamentares no
interesse institucional.

Considerando o Decreto nº 30.490/2009 que trata
do regimento interno da PCDF, julgue o item que
se segue.
São atribuições do Escrivão de Polícia:
Planejar, controlar e executar todas as atividades
específicas
de
cartório;
Providenciar
o
recolhimento das fianças prestadas; Prestar contas
ao chefe imediato do valor das fianças recebidas e
custas depositadas, bem como acautelar objetos e
valores ausentes.

Certo

Certo

Errado

Errado
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LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL
Capítulo V, Seção I ― Da Polícia Civil.
(Art. 119 e 119-A)
125
No que se refere à Lei Orgânica do Distrito
Federal, julgue o item subsequente.
A função de policial civil é considerada de natureza
técnica.
Certo
Errado

126
Considerando a Lei Orgânica do Distrito Federal,
julgue o item que se segue.
Aos integrantes das categorias de agente de
polícia, agente policial de custódia e escrivão de
polícia é garantida a independência funcional na
elaboração e no conteúdo dos atos legais
delegados ou próprios sob sua responsabilidade.
Certo
Errado
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ANTES DE VER O GABARITO, CONHEÇA O
NOSSO MATERIAL COMPLETO!

Conhecimentos Específicos
(PDF7) N. de Direito Constitucional/157 Questoes
(PDF8) N. de Direito Penal/185 Questoes
(PDF9) Noçoes de Processual Penal/184 Questoes
(PDF10) N. de Direitos Humanos/150 Questoes
(PDF11) Informatica/224 Questoes
(PDF12) Matematica e Rac. Logico/225 Questoes

PDF’S a partir de R$7,90
ou

COMBO BLESSED com todos os 12 PDF’S:
De R$132,80 por apenas R$39,90.

QUESTÕES EM PDF (PC-DF /ESCRIVÃO)
  2284 QUESTÕES
  2284 QUESTÕES
  2284 QUESTÕES
  2284 QUESTÕES
  2284 QUESTÕES

2284 QUESTÕES
100% DO EDITAL
TODAS AS DISCIPLINAS
10 REDAÇÕES DA BANCA
QUESTÕES INÉDITAS E DO CESPE/CEBRASPE
Faça o seu pedido em nosso site:
Conhecimentos Básicos

(PDF1) Língua Portuguesa/638 Questoes
(PDF2) Língua Inglesa/134 Questoes
(PDF3) Conhecimentos sobre o DF/70 Questoes
(PDF4) Legislaçao/167 Questoes
(PDF5) Legislaçao/150 Questões Inéditas
(PDF6) Atualidades/10 Redaçoes

CLIQUE AQUI
ou
clique no link abaixo:

https://www.concurseirosabencoados.com.br/
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GABARITO

14) GABARITO: ERRADO
Art. 43. São transgressões disciplinares:

BAIXE TODA LEGISLAÇÃO (TEXTO DE
LEI/COMPLETO) CLICANDO NO LINK
ABAIXO.

https://
www.concurseirosabencoados.com.br
/materiais-gratuitos/
Caso o link não entre, copie e cole na sua URL ou visite
nosso site e clique em Material 100% Gratuito.

LEGISLAÇÃO
REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS
POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DF
(LEI Nº4.878/1965)

II - divulgar, através da imprensa escrita, falada
ou televisionada, fatos ocorridos na repartição,
propiciar-lhes a divulgação, bem como referir-se
desrespeitosa e depreciativamente às autoridades
e atos da administração;
Art. 47. A pena de suspensão, que não excederá
de noventa dias, será aplicada em caso de falta
grave ou reincidência.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são
de natureza grave as transgressões disciplinares
previstas nos itens I, II, III, VI, VII, Vlll, X, XVIII,
XX, XXI, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLII,
XLVI, XLVIl, LVI, LVII, LIX, LX e LXIII do art. 43
desta Lei.

24) GABARITO: CERTO
Art. 43. São transgressões disciplinares:

5) GABARITO: CERTO
Art. 12. A frequência aos cursos de formação
profissional da Academia Nacional de Polícia para
primeira investidura em cargo de atividade policial
é considerada de efetivo exercício para fins de
aposentadoria.

12) GABARITO: ERRADO
Art. 42. Por desobediência ou falta de
cumprimento dos deveres o funcionário policial
será punido com a pena de repreensão, agravada
em caso de reincidência.

XXIV - negligenciar ou descumprir a execução de
qualquer ordem legítima;
XXV - apresentar maliciosamente, parte, queixa ou
representação;
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.
Parágrafo único. Serão punidas com a pena de
repreensão as transgressões disciplinares previstas
nos itens V, XVII, XIX, XXll, XXIII, XXIV, XXV, XLIX
e LIV do artigo 43 desta Lei.
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29) GABARITO: ERRADO
Art. 43. São transgressões disciplinares:
XLIX - negligenciar a guarda de objetos
pertencentes à repartição e que, em decorrência
da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido
confiados, possibilitando que se danifiquem ou
extraviem;
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.
Parágrafo único. Serão punidas com a pena de
repreensão as transgressões disciplinares previstas
nos itens V, XVII, XIX, XXll, XXIII, XXIV, XXV, XLIX
e LIV do artigo 43 desta Lei.

37) GABARITO: CERTO
Art. 50. Para imposição de pena disciplinar são
competentes:
IV - o Diretor-Geral do Departamento Federal de
Segurança Pública, no caso de suspensão até
sessenta dias;

44) GABARITO: CERTO
Art.53 § 4º Ao Secretário de Segurança Pública do
Distrito Federal compete designar as Comissões
Permanentes de Disciplina da Polícia do Distrito
Federal.

DESMEMBRAMENTO E REORGANIZAÇÃO DA
PCDF, REMUNERAÇÃO DE SEUS CARGOS
(LEI Nº 9.264/1996)

57) GABARITO: ERRADO
Art. 5º §2º Será exigido para o ingresso na
Carreira de Perito Criminal da Polícia Civil do
Distrito Federal o diploma de Física, Química,
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da
Computação, Informática, Geologia, Odontologia,
Farmácia, Bioquímica, Mineralogia e Engenharia.

62) GABARITO: CERTO
Art. 12-B. § 1º É vedada a cessão de servidor que
não tenha cumprido o estágio probatório de que
trata o art. 41 da Constituição Federal;

REGIMENTO INTERNO DA PCDF
(DECRETO Nº 30.490/2009)

65) GABARITO: ERRADO
Art.1º. A Polícia Civil do Distrito Federal, instituição
permanente da administração direta, essencial à
função jurisdicional e vinculada ao Gabinete do
Governador do Distrito Federal, é dirigida por
delegado de polícia de carreira e tem relativa
autonomia administrativa e financeira.
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78) GABARITO: ERRADO

107) GABARITO: CERTO

Art. 5º. A Polícia Civil do Distrito Federal, para o
cumprimento de suas atribuições legais e a
execução de suas atividades, compõe-se da
seguinte estrutura administrativa:

Art.89. A Divisão de Gerência de Concursos,
unidade orgânica de execução, diretamente
subordinada à Academia de Polícia Civil, tem como
atribuições:

8. ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL
8.1. Divisão Técnica de Ensino
8.2. Divisão de Apoio ao Ensino
8.3. Divisão de Gerência de Concursos
8.4. Divisão de Polícia Comunitária

VIII - Realizar levantamento de dados referentes
ao quantitativo de servidores da PCDF;

9. CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL

Art.100. São atribuições do Escrivão de Polícia:

82) GABARITO: CERTO

I - Planejar, controlar e executar todas as
atividades específicas de cartório;

Art.9º. A Assessoria para Assuntos Institucionais
da
Polícia
Civil,
unidade
orgânica
de
assessoramento, diretamente subordinada a
Direção-Geral de Polícia, tem como atribuições:
IV
Oferecer
subsídios
aos
trabalhos
parlamentares no interesse institucional;

114) GABARITO: CERTO

II - Providenciar o recolhimento das fianças
prestadas;
VI - Prestar contas ao chefe imediato do valor das
fianças recebidas e custas depositadas, bem como
acautelar objetos e valores ausentes;

97) GABARITO: ERRADO
Art.41. Às Divisões de Homicídios I e II,
unidades policiais diretamente subordinadas à
Coordenação de Investigação de Crimes
Contra a Vida, têm como atribuições (…).
Art.42. A Divisão de Controle e Custódia de Presos,
unidade orgânica de execução, diretamente
subordinada
ao
Departamento
de
Polícia
Especializada, tem como atribuições (…).
Art.43. A Divisão de Cadastro de Roubos e Furtos
de Veículos, unidade orgânica de execução,
diretamente subordinada ao Departamento de
Polícia Especializada, tem como atribuições (…).
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LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL
Capítulo V, Seção I ― Da Polícia Civil.
(Art. 119 e 119-A)

125) GABARITO: CERTO
Art. 119. §6º A função de policial civil é
considerada de natureza técnica.

126) GABARITO: CERTO
Art. 119. § 15. Aos integrantes das categorias de
agente de polícia, agente policial de custódia e
escrivão de polícia é garantida a independência
funcional na elaboração e no conteúdo dos atos
legais
delegados
ou
próprios
sob
sua
responsabilidade.
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SIGA-NOS
Já somos + de 26.000
Instagram

CURTA NOSSA PÁGINA
Já somos + de 16.000
facebook.com/concurseirosabencoados

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO
Já somos + de 3.500
Grupo Concurseiros Abençoados II

SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS
contato@concurseirosabencoados.com.br

DESENVOLVIDO POR:

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL
Já somos + de 700
https://goo.gl/KFK1Am

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).
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