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Legislação das Casas Legislativas 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
 
1) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, julgue o item, relativo à polícia legislativa 
da Câmara dos Deputados. 
 
Uma das atribuições do Departamento de Polícia Legislativa é a de servir como apoio à Corregedoria na 
Câmara dos Deputados. 
 Certo 
 Errado 
 
2) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, julgue o item, relativo à polícia legislativa 
da Câmara dos Deputados. 
  
A prisão cautelar que vise assegurar a efetividade das investigações deve ser imposta antes do trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória e, caso seja de competência da Câmara dos Deputados, será 
cumprida exclusivamente pelo Departamento de Polícia Legislativa. 
 Certo 
 Errado 
 
3) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, julgue o item, relativo à polícia legislativa 
da Câmara dos Deputados. 
  
Os deputados federais têm direito à segurança, que deve ser provida pela polícia legislativa, no território 
brasileiro e no exterior. 
 Certo 
 Errado 
 
4) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, julgue o item, relativo à polícia legislativa 
da Câmara dos Deputados. 
  
Caso seja instaurado um inquérito policial por crime comum cometido no interior da Câmara dos 
Deputados, a autoridade que presidi-lo deverá nomear como escrivão um servidor efetivo do quadro. 
 Certo 
 Errado 
 
5) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
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De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, julgue o item, relativo à polícia legislativa 
da Câmara dos Deputados. 
  
É permitido ao pessoal da segurança e aos parlamentares transitar armados no interior da Câmara dos 
Deputados. 
 Certo 
 Errado 
 
6) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, julgue o item, relativo à polícia legislativa 
da Câmara dos Deputados. 
  
Os agentes da polícia legislativa da Câmara dos Deputados devem ser submetidos a programa anual de 
capacitação desenvolvido pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da própria 
instituição. 
 Certo 
 Errado 
 
7) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, julgue o item, relativo à polícia legislativa 
da Câmara dos Deputados. 
  
Os policiais que atuam na polícia legislativa da Câmara dos Deputados têm direito ao porte de arma de 
fogo, válido em todo o território nacional. 
 Certo 
 Errado 
 
8) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
No ambiente da Câmara Federal e em suas adjacências, é responsável pela manutenção da ordem e da 
disciplina, 
 a)  a Polícia Federal. 
 b)  o Presidente do Congresso. 
 c)  o Diretor do Serviço de Segurança. 
 d)  a Mesa. 
 e)  as Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. 
 
9) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Os delitos cometidos por parlamentares, nos edifícios da Câmara, serão apurados mediante inquérito 
presidido 
 a)  pelo Chefe da Segurança. 
 b)  pelo Presidente da Câmara. 
 c)  pelo Corregedor. 
 d)  pelo Presidente da Comissão de Segurança Pública. 
 e)  por Delegado da Polícia Federal. 
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10) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
No caso de prisão em flagrante por crime inafiançável cometido por Deputado Federal no âmbito da 
Câmara, o preso, com o auto respectivo, será entregue 
 a)  ao Presidente da Câmara. 
 b)  ao Presidente do Congresso. 
 c)  ao Corregedor da Câmara. 
 d)  à autoridade judicial competente. 
 e)  à autoridade da Polícia Federal. 
 
11) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
No caso do inquérito necessitar perícia técnica para sua fundamentação, seu presidente 
 a)  encaminhará os autos para a Polícia Federal para sua realização. 
 b)  nomeará peritos dentre os parlamentares com conhecimento técnico do assunto. 
 c)  designará um funcionário do Congresso Nacional com habilitação técnica. 
 d)  solicitará cooperação técnica de órgãos policiais especializados. 
 e)  solicitará nomeação de peritos pelo Ministério Público Federal. 
 
12) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
O porte de arma de fogo, no ambiente da Câmara ou em suas adjacências, é proibido a qualquer 
indivíduo, EXCETO 
 a)  aos Deputados e Senadores. 
 b)  ao Presidentes da Câmara e do Congresso. 
 c)  ao Corregedor ou seu substituto. 
 d)  aos membros da Mesa. 
 e)  aos membros da segurança. 
 
13) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
O policiamento dos blocos residenciais dos Deputados compete, com exclusividade, 
 a)  ao Corregedor. 
 b)  à Mesa. 
 c)  ao Presidente do Congresso. 
 d)  à Polícia Militar do Distrito Federal. 
 e)  ao Diretor do Serviço de Segurança e seus agentes. 
 
14) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Serão cadastradas no SIGMA − Sistema de Gerenciamento Militar de Armas − as armas institucionais 
constantes de registros próprios das 
 a)  Polícias Militares. 
 b)  Polícias Civis. 
 c)  Polícias: Federal, Câmara e Senado. 
 d)  Guardas Municipais. 
 e)  Empresas de Segurança. 
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Gabarito 
 

1) Certo 2) Anulada 3) Errado 4) Anulada 5) Errado 

6) Certo 7) Certo 8) D 9) C 10) A 

11) D 12) E 13) B 14) A  
 

 

 


