
Legislação PRF

01- A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, no âmbito federal 
é exercida pela:
(A) polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal.
(B) polícia rodoviária federal e polícia militar.
(C) polícia militar, bombeiros militares e forças armadas.
(D) polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal.
(E) polícia federal e polícia civil.

02- A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, na forma da lei: 
(A) ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
(B) apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União.
(C)  apurar  infrações  cuja  prática  tenha  repercussão  interestadual  ou  internacional  e  exija 
repressão uniforme.
(D)  prevenir  e  reprimir  o  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  o  contrabando  e  o 
descaminho.
(E) ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

03- Com relação a Segurança Pública, assinale a alternativa incorreta:
(A) às  polícias  civis,  dirigidas  por  delegados  de  polícia  de  carreira,  incumbem,  ressalvada  a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares.
(B) A Constituição Federal disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis 
pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
(C) às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos 
de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades 
de defesa civil.
(D) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
(E) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se,  juntamente  com as polícias  civis,  aos  Governadores  dos Estados,  do Distrito 
Federal e dos Territórios.

04- Com relação à Lei nº 9.503/1997, não compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 
rodovias e estradas:
(A)  realizar  o  patrulhamento ostensivo,  executando operações relacionadas com a segurança 
pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e 
o de terceiros;
(B) aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas 
decorrentes  e  os  valores  provenientes  de  estada  e  remoção  de  veículos,  objetos,  animais  e 
escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
(C) efetuar levantamento de crimes, objetivando fazer o relatório do inquérito policial;
(D) credenciar  os serviços de escolta,  fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos 
serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;
(E) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;



06- De acordo com o decreto nº 1.655/1995,  À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, 
integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais, não 
compete: 
(A)  executar operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a 
ordem pública.
(B)  executar operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a 
incolumidade das pessoas.
(C) executar  operações  relacionadas  com a  segurança  pública,  com o  objetivo  de  preservar 
empresas públicas estaduais.
(D)  executar operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar o 
patrimônio da União.
(E) executar operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar o 
patrimônio de terceiros.

07- De acordo com o decreto nº 1.655/1995, à Polícia Rodoviária Federal compete:
(A) exercer os poderes de autoridade de polícia judiciária e de trânsito
(B) aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito
(C) inspecionar e fiscalizar delegacias
(D) executar serviços de prevenção nas rodovias estaduais
(E) fiscalizar o controle do tráfico de mulheres nas rodovias federais

08- Não é atribuição da Polícia Rodoviária Federal:
(A) fazer testes de dosagem alcoólica
(B) realizar escolta de governador
(C) realizar investigações
(D) realizar perícias
(E) efetuar convênios específicos com outras organizações similares

09- Assinale a alternativa incorreta no que toca as atribuições da Polícia Rodoviária Federal:
(A) colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra os costumes
(B) colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes eleitorais
(C) colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida
(D) O documento de identidade funcional dos policiais da Polícia Rodoviária Federal confere livre 
porte de arma e acesso aos locais sob fiscalização do órgão.
(E) colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra o meio ambiente

10- O  Ministério  da  Justiça,  órgão  da  administração  federal  direta,  não  tem  como  área  de 
competência o seguinte assunto:
(A) desapropriação 
(B) segurança pública
(C) defesa da ordem econômica nacional
(D) direitos do consumidor
(E) entorpecentes

Gabarito
01. D 
Comentário:  Conforme artigo 144,  Incisos I,  II  e III  da Constituição Federal  que preceitua:  A 
segurança  pública,  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  é  exercida  para  a 
preservação da  ordem pública  e  da  incolumidade  das pessoas e  do  patrimônio,  através  dos 
seguintes órgãos: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; 
polícias militares e corpos de bombeiros militares.



02.  A 
Comentário: Conforme artigo 144, § 2º da Constituição Federal que preceitua: A polícia rodoviária 
federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-
se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

03. B 
Comentário:  Conforme artigo 144, § 7º da Constituição que aduz: A lei (e não a Constituição 
Federal) disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

04. C. 
Comentário: Conforme artigo 20 da Lei nº 9.503/1997, estas atribuições não estão contidas no rol 
neste artigo. Ademais, quem elabora relatório de inquérito policial é autoridade policial (delegado 
de polícia) no âmbito federal ou estadual.

05. E 
Comentário: Conforme artigo 20, IX da Lei nº 9.503/1997.

06. C 
Comentário:  Conforme artigo art.  1°,  inc. I que prescreve: realizar o patrulhamento ostensivo, 
executando operações relacionadas com a segurança pública,  com o objetivo  de preservar  a 
ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros.
 
07. B 
Comentário:  Conforme artigo art. 1°, inc. III do decreto nº 1.655/1995 que descreve: aplicar e 
arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os valores decorrentes da prestação de 
serviços de estadia e remoção de veículos,  objetos,  animais e escolta de veículos de cargas 
excepcionais;

08. B 
Comentário:  Não  consta  no  rol  taxativo  do  art.  1°,  do  decreto  nº  1.655/1995  a  escolta  de 
Governador.

09. B 
Comentário: Não consta no rol taxativo dos artigos. 1° e 2°, do decreto nº 1.655/1995. 

10. A 
Comentário:  Conforme  o  art.  1o   do  Dec.  6.061/07,  a  desapropriação  não  é  matéria  de 
competência do Ministério da Justiça.


