
Legislação PRF

01-  As pessoas jurídicas já cadastradas, que estejam exercendo atividade sujeita a controle e 
fiscalização, deverão providenciar seu recadastramento junto ao Departamento de Polícia Federal.

02-  Todas as partes envolvidas com produtos químicos, na forma da Lei nº 10.357/01, deverão 
possuir licença de funcionamento.

03- A pessoa jurídica que realizar qualquer uma das atividades a que se refere o art. 1o da Lei ora 
em comento  é  obrigada  a  fornecer  ao  Departamento  de  Polícia  Federal,  periodicamente,  as 
informações sobre suas operações, mantendo arquivados os documentos que consubstanciam as 
informações  pelo  prazo  de  cinco  anos  e  apresentados  ao  Departamento  de  Polícia  Federal 
quando solicitados.

04-  A pessoa física  ou jurídica  que,  por  qualquer  motivo,  suspender  o exercício de atividade 
sujeita a controle e fiscalização ou mudar de atividade controlada deverá comunicar a paralisação 
ou alteração ao Departamento de Polícia Federal, no prazo de sessenta dias a partir da data da 
suspensão ou da mudança de atividade.

05-  O descumprimento das normas estabelecidas na lei  em comento sujeitará os infratores a 
medidas administrativas, aplicadas cumulativa ou isoladamente, sendo certo que na dosimetria da 
medida  administrativa,  serão  consideradas  a  situação  econômica,  a  conduta  do  infrator,  a 
reincidência,  a  natureza  da  infração,  a  quantidade  dos  produtos  químicos  encontrados  em 
situação irregular e as circunstâncias em que ocorreram os fatos.

06- A pessoa física ou jurídica que cometer qualquer uma das infrações previstas na Lei 10.357/01 
terá  prazo  de  quinze  dias,  a  contar  da  data  da  fiscalização,  para  sanar  as  irregularidades 
verificadas, sem prejuízo da aplicação de medidas administrativas e, sanadas as irregularidades, 
os produtos químicos eventualmente apreendidos serão devolvidos ao seu legítimo proprietário ou 
representante legal.

Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições da Lei nº 6.815/80, entrar 
e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais.

07-  Ao  estrangeiro  que  pretenda  entrar  no  território  nacional  poderá  ser  concedido  visto  de 
trânsito, de turista, temporário ou permanente.

08-  O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que, para atingir o país de destino, 
tenha de entrar em território nacional, sendo que este é válido para uma estada de até 10 (dez) 
dias prorrogáveis e podendo haver mais de uma entrada com o mesmo.

09- O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente 
no Brasil.

10- Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local de entrada e inspeção, 
sem que o seu documento de viagem e o cartão de entrada e saída hajam sido visados pelo 
órgão competente do Ministério da Justiça.



Gabarito

01. C 
Comentário: Art. 4º, §1º, da Lei nº 10.357/01.

02. E 
Comentário: Exceto quando se tratar de quantidades de produtos químicos inferiores aos limites 
a serem estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Justiça.

03. C
Comentário: Art. 8º e seu parágrafo único da Lei nº 10.357/01.

04. E 
Comentário:  A pessoa física  ou jurídica  que,  por  qualquer  motivo,  suspender  o  exercício  de 
atividade sujeita a controle e fiscalização ou mudar de atividade controlada deverá comunicar a 
paralisação ou alteração ao Departamento de Polícia Federal, no prazo de trinta dias a partir da 
data da suspensão ou da mudança de atividade.

05. C 
Comentário: Art. 14 da Lei nº 10.357/01.

06. E 
Comentário: O prazo para sanar as irregularidades é de trinta dias.

07. E 
Comentário:Poderá ainda ser de cortesia, oficial e diplomático.

08. E 
Comentário: O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que, para atingir o país de 
destino, tenha de entrar em território nacional, sendo que este é válido para uma estada de até 10 
(dez) dias improrrogáveis e uma só entrada.

09. C
Comentário:  Art. 16, da Lei nº 6.815/80.

10. C 
Comentário: Art. 24, da Lei nº 6.815/80.


