
LEGISLAÇÃO ESPECIAL

01- É Cabível ao Exército, por intermédio de seu órgão competente ou mediante convênio com as 
Secretarias de Segurança Publica dos Estados e Distrito Federal concederem autorização para 
funcionamento das empresas especializadas em serviços de vigilância.

02- Fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e dos 
estabelecimentos financeiros é atribuição da Polícia Federal, por meio do seu órgão competente 
ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos  Estados e Distrito Federal.
 
03- Levando-se em consideração a Lei 10357/01 que trata das normas de controle e fiscalização 
sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita 
de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, 
em caso de risco iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, o órgão fiscalizador só poderá 
dar destinação aos produtos químicos apreendidos após decisão judicial.

04- Para exercer qualquer uma das atividades sujeitas ao controle e fiscalização relacionadas no 
âmbito da Lei 10357/01, a pessoa física ou jurídica deverá se cadastrar e requerer licença de 
funcionamento ao Departamento de Polícia Federal, de acordo com os critérios e as formas a 
serem estabelecidas em portaria especifica, independentemente das demais exigências legais e 
regulamentares. 

05- É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança 
nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular, 
ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.

Gabarito
01. E
Comentário: Conforme art. 20 da lei 7.102/83. Cabe ao Ministério da Justiça e não ao Exercito.

02. E 
Comentário:Conforme art. 20, VII da Lei 7102/83, cabe também ao Ministério da Justiça.

03. E 
Comentário:  Conforme  art.  15  §3º  da  Lei  10357/01,  o  órgão  fiscalizador  de  natureza 
administrativa, poderá dar destinação imediata aos produtos químicos apreendidos.

04. C 
Comentário: Conforme art. 4º. Da Lei 10357/01, a licença deve ser dada pelo Departamento de 
Policia Federal.

05. C 
Comentário: Conforme art. 65 da Lei 6815/80.


