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Segurança (Teoria e Legislação) 
 
1) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Com relação às ações de primeiros socorros nos primeiros momentos após o agravo da saúde de 
uma pessoa, julgue o item a seguir. 
 
Em caso de suspeita de fratura, deve-se identificar o local fraturado e imobilizá-lo, sem remover 
ou empurrar fragmentos ósseos, além de controlar possíveis hemorragias. 
 Certo 
 Errado 
  
2) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Com relação às ações de primeiros socorros nos primeiros momentos após o agravo da saúde de 
uma pessoa, julgue o item a seguir. 
  
Supondo que, durante a avaliação do estado geral feita nos primeiros socorros, uma vítima de 
queda tenha apresentado sinais evidentes de anisocoria, tendo-se verificado a ausência de fratura 
ou afundamento do crânio, a possibilidade de lesão encefálica deverá ser descartada. 
 Certo 
 Errado 
  
3) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Com relação às ações de primeiros socorros nos primeiros momentos após o agravo da saúde de 
uma pessoa, julgue o item a seguir. 
  
Considerando que, durante o atendimento de uma vítima de agressão, se verifique um 
sangramento de coloração vermelho-escura, de forma contínua, porém não abundante, será 
correto inferir a ocorrência de hemorragia arterial. 
 Certo 
 Errado 
  
4) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Acerca da prevenção e do combate a incêndio em instalações, julgue o item que se segue. 
 
Se, durante ações de combate a incêndio, equipamentos elétricos forem desligados da fonte de 
energia, o fogo adquirirá as características das classes de incêndio A ou C. 
 Certo 
 Errado 
  
5) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
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Acerca da prevenção e do combate a incêndio em instalações, julgue o item que se segue. 
  
Na ocorrência de incêndio em ambiente fechado, a utilização de água em excesso poderá 
dificultar a ação dos bombeiros devido ao acúmulo excessivo de vapor formado no ambiente, o 
que diminui a visibilidade e provoca o aumento da temperatura próximo ao piso. 
 Certo 
 Errado 
  
6) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
A respeito de segurança de dignitários e de defesa pessoal, julgue o seguinte item. 
 
Em escolta simples de dignitários realizada por um só veículo de segurança, este deverá trafegar 
sempre à frente do veículo das autoridades. 
 Certo 
 Errado 
  
7) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
A respeito de segurança de dignitários e de defesa pessoal, julgue o seguinte item. 
  
A apresentação, a atenção e a cortesia são os princípios fundamentais da atividade de segurança 
de dignitários. 
 Certo 
 Errado 
  
8) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
A respeito de segurança de dignitários e de defesa pessoal, julgue o seguinte item. 
  
A defesa pessoal repressiva ocorre no momento em que o agente de segurança executa as ações e 
técnicas de defesa pessoal necessárias para interromper a situação ou o fator de risco. 
 Certo 
 Errado 
  
9) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
A respeito de segurança de dignitários e de defesa pessoal, julgue o seguinte item. 
  
A proteção é definida, quanto aos graus de segurança de dignitários, como a ação executada 
pelos agentes de segurança pessoal que visa impedir qualquer ataque direto ao protegido. 
 Certo 
 Errado 
  
10) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 



Segurança (Teoria e Legislação) 

Polícia Legislativa – Câmara dos Deputados 

5 
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e 

quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 
 

 
Julgue o próximo item, relativo à qualidade do atendimento ao público e às técnicas operacionais 
empregadas por agente de segurança. 
 
Sob o ponto de vista operacional e da segurança física das instalações, pontos estratégicos de 
segurança são áreas com maior risco de ocorrência de dano ao patrimônio ou furto. 
 Certo 
 Errado 
  
11) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Julgue o próximo item, relativo à qualidade do atendimento ao público e às técnicas operacionais 
empregadas por agente de segurança. 
  
A eficácia e a simpatia são dois dos principais fatores pessoais que influenciam na qualidade do 
atendimento ao público. 
 Certo 
 Errado 
  
12) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Julgue o próximo item, relativo à qualidade do atendimento ao público e às técnicas operacionais 
empregadas por agente de segurança. 
  
A comunicação é fundamental para a excelência na qualidade do atendimento ao público, o que 
obriga o usuário a adequar sua linguagem à da instituição. 
 Certo 
 Errado 
  
13) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Julgue o próximo item, relativo à qualidade do atendimento ao público e às técnicas operacionais 
empregadas por agente de segurança. 
  
Equipe de trabalho consiste na reunião de pessoas com um ou mais objetivos comuns e que se 
percebem como integrantes dessa equipe, mesmo que não sejam comprometidas umas com as 
outras. 
 Certo 
 Errado 
  
14) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Julgue o próximo item, relativo à qualidade do atendimento ao público e às técnicas operacionais 
empregadas por agente de segurança., 
  
O emprego da força física e o uso de arma de fogo são considerados recursos extremos, dos quais 
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se deve recorrer de forma proporcional, em situações de legítima defesa ou de defesa de outrem 
contra ameaça de morte ou ferimento grave. 
 Certo 
 Errado 
  
15) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Julgue o próximo item, relativo à qualidade do atendimento ao público e às técnicas operacionais 
empregadas por agente de segurança. 
  
Ao se deparar com uma situação de alto risco, o agente de segurança deve pautar sua conduta 
pelo triângulo da força letal, modelo de tomada de decisão que o habilita a agir dentro da 
legalidade e de parâmetros aceitáveis. 
 Certo 
 Errado 
  
16) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Com referência à segurança física e patrimonial das instalações e aos dispositivos eletrônicos de 
segurança, julgue o item subsecutivo. 
 
Em situação de risco potencial, o aumento da força de reação, que visa a ações rápidas e eficazes, 
constitui uma das medidas de reforço que podem ser adotadas na segurança passiva das 
instalações. 
 Certo 
 Errado 
  
17) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Com referência à segurança física e patrimonial das instalações e aos dispositivos eletrônicos de 
segurança, julgue o item subsecutivo. 
  
Os sistemas de segurança eletrônicos de detecção de alarmes perimetral e interno são 
basicamente constituídos por sensores, central de processamento e central de monitoramento. 
 Certo 
 Errado 
  
18) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Com referência à segurança física e patrimonial das instalações e aos dispositivos eletrônicos de 
segurança, julgue o item subsecutivo. 
  
A atuação do profissional da segurança em situações de identificação pessoal e de sinalização 
entre os integrantes da equipe em vista de pessoas com atitudes suspeitas configura uma das 
medidas dinâmicas de segurança física das instalações. 
 Certo 
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 Errado 
  
19) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Com referência à segurança física e patrimonial das instalações e aos dispositivos eletrônicos de 
segurança, julgue o item subsecutivo. 
  
O digital video recorder (DVR), que compõe um circuito fechado de televisão digital, realiza a 
interface entre a central de alarme e o usuário, com a finalidade de mostrar a condição do sistema 
para o usuário e de programar a central de alarme. 
 Certo 
 Errado 
  
20) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Com referência à segurança física e patrimonial das instalações e aos dispositivos eletrônicos de 
segurança, julgue o item subsecutivo. 
  
As principais funções desempenhadas pelo agente de segurança física e patrimonial das 
instalações são as rondas internas, as rondas periféricas e as rondas externas aos limites das áreas 
geográficas locais. 
 Certo 
 Errado 
  
21) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
A respeito de segurança corporativa e do seu planejamento, julgue o item subsecutivo. 
 
A segurança responsável por proteger o patrimônio invisível da instituição é denominada 
segurança especial ou complementar. 
 Certo 
 Errado 
  
22) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
A respeito de segurança corporativa e do seu planejamento, julgue o item subsecutivo. 
  
O objetivo da segurança da informação é o de preservar o valor que um conjunto de informações 
tem para um indivíduo ou para uma organização. 
 Certo 
 Errado 
  
23) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
A respeito de segurança corporativa e do seu planejamento, julgue o item subsecutivo. 
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A necessidade de segurança física patrimonial é inversamente proporcional à quantidade de 
recursos disponíveis para serem investidos nessa modalidade de segurança. 
 Certo 
 Errado 
  
24) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
A respeito de segurança corporativa e do seu planejamento, julgue o item subsecutivo. 
  
O nível de segurança física exigido para a proteção de uma instalação específica de dada 
instituição pode ser verificado mediante a avaliação de todas as informações pertinentes, sendo 
necessário, após a avaliação, o desenvolvimento de um plano de segurança que cubra todos os 
riscos que possam prejudicar a instituição. 
 Certo 
 Errado 
  
25) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
No que concerne à segurança da gestão de áreas e instalações e à segurança das 
telecomunicações, julgue o próximo item. 
 
A autenticação assegura e valida a identidade do usuário, permitindo que toda informação 
contida no sistema da empresa seja autêntica e esteja disponível. 
 Certo 
 Errado 
  
26) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
No que concerne à segurança da gestão de áreas e instalações e à segurança das 
telecomunicações, julgue o próximo item. 
  
A proteção perimetral eficiente consiste em proteger o local contra acessos não autorizados, o que 
obriga dirigentes, funcionários, visitantes e fornecedores a entrarem na instituição por locais 
determinados e controlados pela segurança. 
 Certo 
 Errado 
  
27) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
No que concerne à segurança da gestão de áreas e instalações e à segurança das 
telecomunicações, julgue o próximo item. 
  
A área da segurança localizada entre o prédio da instituição e o cercamento ao redor das 
instalações de segurança é classificada como zona livre externa. 
 Certo 
 Errado 
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28) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
No que concerne à segurança da gestão de áreas e instalações e à segurança das 
telecomunicações, julgue o próximo item. 
  
As medidas de segurança dinâmicas compõem-se de equipamentos instalados na instituição que 
auxiliam preventivamente na eficácia do serviço de segurança. 
 Certo 
 Errado 
  
29) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
Em relação à segurança corporativa estratégica, julgue o seguinte item. 
  
O relatório de ocorrência ou periódico, documento simples, conciso e objetivo, é o que relata 
situações específicas da atividade de segurança. 
 Certo 
 Errado 
  
30) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Em uma grande solenidade realizada em local fechado, onde estarão reunidas autoridades e 
populares, é dever dos agentes de segurança 
 a)  fazer levantamento prévio do local. 
 b)  convocar o policiamento a cavalo para evitar aglomerações externas. 
 c)  solicitar apoio do policiamento aéreo. 
 d)  preparar atiradores de elite. 
 e)  isolar a área num raio de duzentos metros. 
  
31) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Quando a ocasião exigir máxima discrição dos agentes de segurança, é recomendável, para o 
reconhecimento mútuo e a troca de breves informações entre si, a utilização de 
 a)  fardas. 
 b)  celulares. 
 c)  senhas. 
 d)  rádio-comunicação. 
 e)  mensageiros. 
  
32) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Na abordagem de um indivíduo suspeito, o agente de segurança deve observar a seguinte regra: 
 a)  identificar-se antes de qualquer ato. 
 b)  intimidar o indivíduo com uso de arma de fogo. 
 c)  usar de força física para impedir reações. 
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 d)  ter sempre um companheiro na sua cobertura. 
 e)  surpreender o indivíduo com gestos rápidos e decisivos. 
  
33) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Na abordagem de um veículo suspeito em movimento por dois veículos da força de segurança, é 
recomendado 
 a)  procurar colocar um veículo à frente e outro atrás do veículo suspeito. 
 b)  colocar ambos os veículo à frente do suspeito, fechando-o em triângulo. 
 c)  seguir o veículo suspeito sem ser visto até que ele pare. 
 d)  colocar ambos os veículos atrás do suspeito e atirar no pneu. 
 e)  emparelhar pelas laterais com o veículo suspeito e determinar sua parada. 
  
34) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Em um incêndio, são meios de propagação do calor: 
 a)  ebulição, fusão e ondulação. 
 b)  condução, convecção e radiação. 
 c)  pressão, explosão e fulguração. 
 d)  eletroplessão, fulguração e fusão. 
 e)  ebulição, transfusão e calcinação. 
  
35) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
No socorro a uma vítima com parada cardiorrespiratória por um único socorrista, para a 
ressucitação cárdio-pulmonar deve ser aplicada a seqüência repetitiva seguinte: 
 a)  aplicar sucessivamente uma compressão cardíaca e um movimento respiratório. 
 b)  iniciar com um movimento respiratório seguido de cinco compressões cardíacas. 
 c)  iniciar com duas compressões cardíacas seguidas de cinco movimentos respiratórios. 
 d)  iniciar com uma compressão cardíaca seguida de cinco movimentos respiratórios. 
 e)  iniciar com dois movimentos respiratórios seguidos de quinze compressões cardíacas. 
  
36) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
No caso de vítima com hemorragia externa, são procedimentos recomendados ao socorrista 
treinado: 
 a)  segurar a cabeça da vítima e desinfetar imediatamente o ferimento. 
 b)  movimentar a vítima, fazer um torniquete e proceder à respiração boca a boca. 
 c)  deitar a vítima, evitar perda de temperatura e tamponar o ferimento. 
 d)  manter a vítima na posição em que foi encontrada, aplicar gelo ou água fria no ferimento. 
 e)  lavar o ferimento com água limpa e sabão neutro e tamponar o ferimento. 
  
37) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
São funções precípuas do socorrista: 
 a)  imobilizar a vítima e estancar hemorragias. 
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 b)  fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca. 
 c)  movimentar a vítima e estancar hemorragias. 
 d)  manter a vítima viva e evitar novas lesões. 
 e)  desinfetar ferimentos e fazer torniquetes. 
  
38) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Ausência de movimentos respiratórios, ausência de pulso, palidez, pele fria e úmida e cianose de 
extremidade são sinais de 
 a)  parada cardiorrespiratória. 
 b)  fraturas. 
 c)  excesso de consumo de drogas (“overdose”). 
 d)  hemorragia interna ou externa. 
 e)  infarto. 
  
39) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
No atendimento de vítima com fratura, o socorrista deve 
 a)  movimentar o local fraturado para ativar a circulação. 
 b)  recolocar o osso fraturado no lugar. 
 c)  se a fratura for em braço, dedo ou perna, aplicar torniquetes. 
 d)  se a fratura for exposta, desinfetar o local e aplicar torniquetes. 
 e)  imobilizar toda a vítima, caso tenha que transportála. 
  
40) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Havendo suspeita de lesão na coluna cervical e se a vítima estiver vomitando sangue em jato, o 
socorrista treinado deve 
 a)  elevar os membros inferiores. 
 b)  colocá-la em decúbito ventral e levantar-lhe a cabeça. 
 c)  colocá-la em decúbito dorsal e levantar-lhe a cabeça. 
 d)  imobilizá-la totalmente e virá-la em bloco para o lado. 
 e)  dar água em quantidade à vítima. 
  
41) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Traumatismo craniano, febre alta e uso de drogas de abuso são fatores que podem ocasionar a 
ocorrência de 
 a)  parada cardiorrespiratória. 
 b)  estado de choque. 
 c)  convulsões. 
 d)  choque anafilático. 
 e)  epilepsia. 
  
42) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
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Durante um tumulto na Câmara dos Deputados, um indivíduo investe contra os agentes de 
segurança que são obrigados a usar da força física para contê-lo, provocando nele algumas 
escoriações. Neste caso, 
 a)  o indivíduo cometeu crime de resistência e os agentes nenhum crime, pois agiram em 
legítima defesa. 
 b)  o indivíduo cometeu crime de resistência e os agentes nenhum crime, pois agiram no estrito 
cumprimento do dever legal. 
 c)  os agentes cometeram crime de abuso de poder. 
 d)  o indivíduo, assim como os agentes, não cometeram crime. 
 e)  o indivíduo cometeu crime de resistência e os agentes de lesões corporais. 
  

Gabarito 
1) Certo 2) Errado 3) Errado 4) Errado 5) Certo 6) Errado 

7) Errado  8) Certo 9) Certo 10) Errado 11) Errado 12) Errado 

13) Errado 14) Certo  15) Certo  16) Errado 17) Certo 18) Certo 

19) Errado 20) Errado 21) Errado  22) Certo 23) Errado 24) Certo 

25) Errado 26) Certo 27) Errado 28) Errado  29) Errado 30) A 

31) C 32) D 33) A 34) B 35) E 36) C 

37) D 38) A 39) E 40) D 41) C 42) B 
 

 

 


