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SIMULADO LC Nº 76/1993 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá, meus amigos! Como vocês estão? Firmes nos estudos? 

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso. Porém, vamos seguir uma dinâmica e metodologia um pouco 
diferentes. Vamos fazer uma bateria de questões relativas à LC 76/1993, que trata do Estatuto da Polícia Civil 
de Rondônia e que será objeto de seu estudo, visando a despertar a sua curiosidade sobre o assunto e já 
chamar a sua atenção para o que é mais provável de cair na sua prova.  

Assim, quando você fizer o estudo da aula relativa a essa lei, terá um olhar diferenciado e sua capacidade de 
absorção e fixação do conteúdo serão aumentadas.  

Espero que você goste! 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Igor Maciel 

QUESTÕES SEM COMENTÁRIOS 

1. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições sobre os princípios 
básicos e a abrangência da Lei Complementar nº76/1993, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Denomina-se Polícia Civil a instituição responsável pela repressão da criminalidade, da violência e pela 
preservação dos direitos constitucionais do cidadão e da sociedade civil organizada. 

b) A Polícia Civil é instituição permanente do Poder Público, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a preservação da ordem jurídica, da paz social, do regime democrático, do Estado de Direito 
e, com exclusividade, o exercício das funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares, constituindo também, órgão essencial da atividade persecutória no combate à criminalidade e 
à violência. 

c) Para efeito de deveres, não é considerado servidor policial civil o ocupante do cargo em comissão ou 
função gratificada, ainda que possua atribuições e responsabilidade de natureza policial. 

d) A Polícia Civil, instituição dirigida por Delegado de Polícia de Carreira da última classe, terá autonomia 
administrativa, funcional e financeira, dispondo de dotações orçamentárias próprias, conforme dispuser a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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e) Como regra, a função policial, fundada na hierarquia e na disciplina, é incompatível com qualquer outra 
atividade. 

2. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições sobre os princípios 
básicos e a abrangência da Lei Complementar nº76/1993, assinale a alternativa que indica corretamente 
quais são os princípios institucionais da Polícia Civil: 

a) a unidade, a autonomia funcional, a unidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, a moralidade, 
a impessoalidade, a hierarquia e a disciplina. 

b) a unidade, a divisibilidade, a autonomia funcional, a unidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, 
a moralidade, a impessoalidade, a vinculação ao Ministério Público, a hierarquia e a disciplina. 

c) a unidade, a indivisibilidade, a autonomia funcional, a unidade de doutrina e de procedimento, a 
legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a hierarquia e a disciplina. 

d) a unidade, a indivisibilidade, a autonomia funcional, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, 
publicidade, a eficiência, a hierarquia e a disciplina. 

e) a unidade, a divisibilidade, a autonomia funcional, a unidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, 
a moralidade, a impessoalidade, vinculação ao Governador, a hierarquia e a disciplina. 

3. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar 
nº76/1993, assinale a alternativa que não corresponde a uma das funções institucionais da Polícia Civil: 

a) praticar, com exclusividade, todos os atos necessários à apuração das infrações penais e a elaboração do 
inquérito policial. 

b) exercer o policiamento preventivo e de vigilância das infrações penais, mantendo para isso, equipes de 
operações especiais compostas de policiais treinados, uniformizados ou não, armamento e meios de 
transportes adequados para realizar o rastreamento investigatório aéreo, em águas territoriais e terrestres. 

c) atuar na defesa do consumidor, da criança e do adolescente, da fauna e da flora, promovendo o inquérito 
civil ou criminal, conforme o caso o exigir. 

d) colaborar com a justiça criminal, providenciando o cumprimento dos mandados de prisão expedidos pelas 
autoridades judiciárias, fornecendo as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, e 
realizando as diligências fundamentadamente requisitadas pelo Juiz de Direito e membros do Ministério 
Público nos autos do inquérito policial. 

e) exercer a supervisão dos serviços de segurança privada. 

4. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993, assinale a alternativa INCORRETA no que tange ao provimento: 

a) Os concursos públicos serão planejados e organizados pelo Conselho Superior de Polícia Civil e executados 
pela Academia de Polícia Civil e terão validade máxima de dois (02) anos. 

b) Os Delegados de Polícia não poderão ser relotados compulsoriamente, a não ser com fundamento da 
conveniência do serviço e mediante representação do diretor Geral da Polícia Civil ao Conselho Superior de 
Polícia, que deliberará, por maioria de votos, em escrutíneo secreto. 

c) Elogio é a menção individual consignada no assentamento funcional ou ficha cadastral do servidor policial 
civil, em decorrência de atos meritórios que tenha praticado. 
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d) Os candidatos a que se refere o artigo anterior serão admitidos pelo Secretário de Estado da Segurança 
Pública, em caráter experimental e transitório, para a formação técnico-profissional. 

e) A relotação é o deslocamento do servidor policial de uma para outra unidade policial, observado o disposto 
na Lei Complementar 76/1993, com ou sem mudança de sede. 

5. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993, assinale a alternativa INCORRETA no que tange ao vencimento, remuneração, prerrogativas e 
direitos: 

a) Nos crimes de responsabilidade, quando do processo de julgamento do servidor policial civil competir ao 
Juiz de primeiro grau, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam 
presumir a existência do delito, ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de 
quaisquer dessas provas. 

b) Ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto público ou privado, respeitada a 
garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio é uma das prerrogativas conferidas ao servidor 
policial. 

c) Os Delegados de Polícia serão processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça nos crimes 
comuns e nos de responsabilidade, salvo exceção de ordem constitucional. 

d) É considerado transgressão disciplinar ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato. 

e) É direito do servidor policial civil manter-se informado e atualizado das normas policiais. 

6. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993 sobre as transgressões disciplinares, correlacione a primeira com a segunda coluna e, a seguir, 
assinale a alternativa correta: 

Coluna I 

1 – repreensão; 

2 – suspensão; 

3 – demissão; 

Coluna II 

(X) opor resistência injustificada ao andamento de documentos, processo ou execução de serviço; 1 

(X)  insubordinação grave em serviço; 3 

(X) reincidência em recusar fé a documentos públicos; 2 

(X) deixar de identificar-se, quando solicitado ou quando as circunstâncias o exigirem; 1 

(X)  revelação de segredo do qual se apropriou indevidamente; 3 

(X)  reincidência em retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição. 2 

a) 1, 2, 3, 1, 2, 3; 
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b) 1, 3, 2, 1, 3, 2; 

c) 3, 2, 1, 3, 2, 1; 

d) 2, 3, 1, 2, 3, 1; 

e) 1, 2, 3, 3, 1, 2. 

7. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993 sobre o regime disciplinar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A autoridade que tiver ciência da falta praticada por servidor sob sua direta subordinação, sendo ela 
punível independentemente de processo disciplinar, aplicará, desde logo, a pena que seja de sua alçada, 
apresentando, fundamentadamente de imediato, por via hierárquica, a quem seja competente para aplicar 
aquela que escape aos limites de sua atribuição. 

b) Arquivada a sindicância ou o processo administrativo disciplinar em virtude da absolvição do servidor 
policial, à Corregedoria Geral da Polícia Civil é defeso fornecer certidão mencionando o respectivo 
procedimento administrativo. 

c) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, 
pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. O afastamento poderá ser prorrogado 
por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos ainda que não concluído o processo. 

d) Constituem óbice à aplicação de pena disciplinar as causas excludentes de antijuridicidade prevista no 
Código Penal Brasileiro. 

e) Impedir ou dificultar, de qualquer maneira a apuração da falta funcional cometida, é uma circunstância 
que agrava a pena, quando não constitui ou qualifica outras transgressões disciplinares.  

8. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993 sobre o processo disciplinar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O processo disciplinar precederá à aplicação das penas de suspensão por mais de trinta (30) dias, 
destituição de cargo em comissão, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ressalvada a 
hipótese de penalidade de sua sentença judicial. 

b) O processo disciplinar será iniciado dentro de quarenta e oito (48) horas, contadas a partir da data do 
conhecimento do ato designatório por parte da comissão, e relato no prazo de sessenta (60) dias, 
prorrogável, ocorrendo força maior, por igual prazo, por ato da autoridade que houver determinado a sua 
instauração. 

c) Ultimada a fase de apuração e sindicância, a comissão fará citar o sindicado para, no prazo de quinze (15) 
dias, apresentar defesa, sendo-lhe facultada vista do processo. 

d) Nas primeiras quarenta e oito (48) horas do prazo destinado à defesa, poderá o sindicado requerer a 
realização de quaisquer diligências, que serão deferidas se não tiverem finalidade meramente protelatória. 

e) Recebido o processo, a autoridade que determinou a sua instauração o julgará no prazo de trinta (30) dias, 
a contar do seu recebimento. 

9. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993, sobre o regime disciplinar e a aplicação de penalidade ao servidor, assinale a alternativa que 
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preenche corretamente a lacuna: “As decisões serão sempre publicadas no órgão oficial, dentro do prazo 
de ________”. 

a) 48 (quarenta e oito) horas; 

b) 05 (cinco) dias; 

c) uma semana; 

d) 10 (dez) dias; 

e) 15 (quinze) dias. 

10. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993 sobre o regime disciplinar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Preso preventivamente, em flagrante ou em virtude de pronúncia, o servidor policial civil permanecerá 
em prisão comum durante o curso da ação penal e até que a sentença transite em julgado. 

b) Caberá recurso, em petição fundamentada, no prazo de cinco (5) dias, contados da data da publicação da 
deliberação punitiva ou de proposta de aplicação de pena, ao Conselho Superior de Polícia Civil. 

c) O recurso só poderá ser recebido se tempestivo e se fundamentado em matéria que anuncie no processo 
disciplinar: erro de forma, erro de individualização ou omissão ou equívoco do dispositivo de lei. 

d) A qualquer tempo, pode ser requerida a revisão de processo disciplinar de que haja resultado pena 
disciplinar, quando forem aduzidas circunstâncias suscetíveis de modificar o julgamento. 

e) Prescreverá em dois (2) anos, a transgressão punível com a pena de suspensão, destituição do cargo em 
comissão e remoção compulsória. 

GABARITOS 

1. C 
2. C 
3. B 
4. D 
5. E 
6. B 
7. D 
8. C 
9. D 
10. A

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições sobre os princípios 
básicos e a abrangência da Lei Complementar nº76/1993, assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) Denomina-se Polícia Civil a instituição responsável pela repressão da criminalidade, da violência e pela 
preservação dos direitos constitucionais do cidadão e da sociedade civil organizada. 

b) A Polícia Civil é instituição permanente do Poder Público, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a preservação da ordem jurídica, da paz social, do regime democrático, do Estado de Direito 
e, com exclusividade, o exercício das funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 
as militares, constituindo também, órgão essencial da atividade persecutória no combate à criminalidade e 
à violência. 

c) Para efeito de deveres, não é considerado servidor policial civil o ocupante do cargo em comissão ou 
função gratificada, ainda que possua atribuições e responsabilidade de natureza policial. 

d) A Polícia Civil, instituição dirigida por Delegado de Polícia de Carreira da última classe, terá autonomia 
administrativa, funcional e financeira, dispondo de dotações orçamentárias próprias, conforme dispuser a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

e) Como regra, a função policial, fundada na hierarquia e na disciplina, é incompatível com qualquer outra 
atividade. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 2º. 

Alternativa B correta, conforme art. 3º. 

Alternativa C incorreta, uma vez que o parágrafo único do art. 3º determina: “Para efeito de deveres, é 
considerado servidor policial civil o ocupante do cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e 
responsabilidade de natureza policial.” 

Alternativa D correta, conforme art. 5º.  

Alternativa E correta, conforme art. 4º.  

2. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições sobre os princípios 
básicos e a abrangência da Lei Complementar nº76/1993, assinale a alternativa que indica corretamente 
quais são os princípios institucionais da Polícia Civil: 

a) a unidade, a autonomia funcional, a unidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, a moralidade, 
a impessoalidade, a hierarquia e a disciplina. 

b) a unidade, a divisibilidade, a autonomia funcional, a unidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, 
a moralidade, a impessoalidade, a vinculação ao Ministério Público, a hierarquia e a disciplina. 

c) a unidade, a indivisibilidade, a autonomia funcional, a unidade de doutrina e de procedimento, a 
legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a hierarquia e a disciplina. 

d) a unidade, a indivisibilidade, a autonomia funcional, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, 
publicidade, a eficiência, a hierarquia e a disciplina. 

e) a unidade, a divisibilidade, a autonomia funcional, a unidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, 
a moralidade, a impessoalidade, vinculação ao Governador, a hierarquia e a disciplina. 
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Comentários 

Alternativa C correta, conforme art. 6º.  

 

3. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar 
nº76/1993, assinale a alternativa que não corresponde a uma das funções institucionais da Polícia Civil: 

a) praticar, com exclusividade, todos os atos necessários à apuração das infrações penais e a elaboração do 
inquérito policial. 

b) exercer o policiamento preventivo e de vigilância das infrações penais, mantendo para isso, equipes de 
operações especiais compostas de policiais treinados, uniformizados ou não, armamento e meios de 
transportes adequados para realizar o rastreamento investigatório aéreo, em águas territoriais e terrestres. 

c) atuar na defesa do consumidor, da criança e do adolescente, da fauna e da flora, promovendo o inquérito 
civil ou criminal, conforme o caso o exigir. 

d) colaborar com a justiça criminal, providenciando o cumprimento dos mandados de prisão expedidos pelas 
autoridades judiciárias, fornecendo as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, e 
realizando as diligências fundamentadamente requisitadas pelo Juiz de Direito e membros do Ministério 
Público nos autos do inquérito policial. 

e) exercer a supervisão dos serviços de segurança privada. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 8º, inciso II.  

São princípios 
institucionais da 

Polícia Civil:

unidade

indivisibilidade

autonomia 
funcional

unidade de 
doutrina e de 
procedimento

legalidademoralidade

impessoalidad
e

hierarquia

disciplina
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Alternativa B incorreta, já que, conforme art. 8º, inciso V, a Polícia Civil exerce o policiamento repressivo (e 
não preventivo).  

Alternativa C correta, conforme art. 8º, inciso VII. 

Alternativa D correta, conforme art. 8º, inciso XI. 

Alternativa E correta, conforme art. 8º, inciso XIV. 

4. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993, assinale a alternativa INCORRETA no que tange ao provimento: 

a) Os concursos públicos serão planejados e organizados pelo Conselho Superior de Polícia Civil e executados 
pela Academia de Polícia Civil e terão validade máxima de dois (02) anos. 

b) Os Delegados de Polícia não poderão ser relotados compulsoriamente, a não ser com fundamento da 
conveniência do serviço e mediante representação do diretor Geral da Polícia Civil ao Conselho Superior de 
Polícia, que deliberará, por maioria de votos, em escrutíneo secreto. 

c) Elogio é a menção individual consignada no assentamento funcional ou ficha cadastral do servidor policial 
civil, em decorrência de atos meritórios que tenha praticado. 

d) Os candidatos a que se refere o artigo anterior serão admitidos pelo Secretário de Estado da Segurança 
Pública, em caráter experimental e transitório, para a formação técnico-profissional. 

e) A relotação é o deslocamento do servidor policial de uma para outra unidade policial, observado o disposto 
na Lei Complementar 76/1993, com ou sem mudança de sede. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 14. 

Alternativa B correta, conforme art. 20, §4º.  

Alternativa C correta, conforme art. 24. 

Alternativa D incorreta, uma vez que a Lei Complementar 752/2013 alterou o art. 12, o qual passou a 
determinar que: “Os candidatos a que se refere o artigo anterior serão admitidos pelo Diretor-Geral da 
Polícia Civil, em caráter experimental e transitório, para a formação técnico-profissional.” Fique atento às 
alterações legislativas!  

Alternativa E correta, conforme art. 19.  

5. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993, assinale a alternativa INCORRETA no que tange ao vencimento, remuneração, prerrogativas e 
direitos: 

a) Nos crimes de responsabilidade, quando do processo de julgamento do servidor policial civil competir ao 
Juiz de primeiro grau, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam 
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presumir a existência do delito, ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de 
quaisquer dessas provas. 

b) Ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto público ou privado, respeitada a 
garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio é uma das prerrogativas conferidas ao servidor 
policial. 

c) Os Delegados de Polícia serão processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça nos crimes 
comuns e nos de responsabilidade, salvo exceção de ordem constitucional. 

d) É considerado transgressão disciplinar ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato. 

e) É direito do servidor policial civil manter-se informado e atualizado das normas policiais. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 30. 

Alternativa B correta, conforme art. 31, inciso II.  

Alternativa C correta, conforme art. 36. 

Alternativa D correta, conforme art. 39, inciso I.  

Alternativa E incorreta, uma que trata-se de um dever, não direito, previsto no art. 38, inciso XI. 

6. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993 sobre as transgressões disciplinares, correlacione a primeira com a segunda coluna e, a seguir, 
assinale a alternativa correta: 

Coluna I 

1 – repreensão; 

2 – suspensão; 

3 – demissão; 

Coluna II 

(X) opor resistência injustificada ao andamento de documentos, processo ou execução de serviço; 1 

(X)  insubordinação grave em serviço; 3 

(X) reincidência em recusar fé a documentos públicos; 2 

(X) deixar de identificar-se, quando solicitado ou quando as circunstâncias o exigirem; 1 

(X)  revelação de segredo do qual se apropriou indevidamente; 3 

(X)  reincidência em retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição. 2 

a) 1, 2, 3, 1, 2, 3; 
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b) 1, 3, 2, 1, 3, 2; 

c) 3, 2, 1, 3, 2, 1; 

d) 2, 3, 1, 2, 3, 1; 

e) 1, 2, 3, 3, 1, 2. 

Comentários 

A sequência correta encontra-se na letra B. 

1 - Conforme art. 49. 

2 – Conforme art. 50. 

3 – Conforme art. 52. 

7. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993 sobre o regime disciplinar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A autoridade que tiver ciência da falta praticada por servidor sob sua direta subordinação, sendo ela 
punível independentemente de processo disciplinar, aplicará, desde logo, a pena que seja de sua alçada, 
apresentando, fundamentadamente de imediato, por via hierárquica, a quem seja competente para aplicar 
aquela que escape aos limites de sua atribuição. 

b) Arquivada a sindicância ou o processo administrativo disciplinar em virtude da absolvição do servidor 
policial, à Corregedoria Geral da Polícia Civil é defeso fornecer certidão mencionando o respectivo 
procedimento administrativo. 

c) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, 
pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. O afastamento poderá ser prorrogado 
por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos ainda que não concluído o processo. 

d) Constituem óbice à aplicação de pena disciplinar as causas excludentes de antijuridicidade prevista no 
Código Penal Brasileiro. 

e) Impedir ou dificultar, de qualquer maneira a apuração da falta funcional cometida, é uma circunstância 
que agrava a pena, quando não constitui ou qualifica outras transgressões disciplinares.  

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 60. 

Alternativa B correta, conforme art. 62. 

Alternativa C correta, conforme art. 63. 

Alternativa D incorreta, uma vez que o art. 65 determina: “Não constituem óbice à aplicação de pena 
disciplinar as causas excludentes de antijuridicidade prevista no Código Penal Brasileiro.” 
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Alternativa E correta, conforme art. 66, inciso IV.  

8. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993 sobre o processo disciplinar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O processo disciplinar precederá à aplicação das penas de suspensão por mais de trinta (30) dias, 
destituição de cargo em comissão, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ressalvada a 
hipótese de penalidade de sua sentença judicial. 

b) O processo disciplinar será iniciado dentro de quarenta e oito (48) horas, contadas a partir da data do 
conhecimento do ato designatório por parte da comissão, e relato no prazo de sessenta (60) dias, 
prorrogável, ocorrendo força maior, por igual prazo, por ato da autoridade que houver determinado a sua 
instauração. 

c) Ultimada a fase de apuração e sindicância, a comissão fará citar o sindicado para, no prazo de quinze (15) 
dias, apresentar defesa, sendo-lhe facultada vista do processo. 

d) Nas primeiras quarenta e oito (48) horas do prazo destinado à defesa, poderá o sindicado requerer a 
realização de quaisquer diligências, que serão deferidas se não tiverem finalidade meramente protelatória. 

e) Recebido o processo, a autoridade que determinou a sua instauração o julgará no prazo de trinta (30) dias, 
a contar do seu recebimento. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 67, parágrafo único.  

Alternativa B correta, conforme art. 71. 

Alternativa C incorreta, uma vez que o prazo para defesa é de 10 (dez) dias, conforme art. 73. 

Alternativa D correta, conforme art. 74. 

Alternativa E correta, conforme art. 78, caput. 

9. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993, sobre o regime disciplinar e a aplicação de penalidade ao servidor, assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna: “As decisões serão sempre publicadas no órgão oficial, dentro do prazo 
de ________”. 

a) 48 (quarenta e oito) horas; 

b) 05 (cinco) dias; 

c) uma semana; 

d) 10 (dez) dias; 

e) 15 (quinze) dias. 

Comentários 
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Alternativa D correta, conforme art. 81. 

10. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da Lei Complementar nº 
76/1993 sobre o regime disciplinar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Preso preventivamente, em flagrante ou em virtude de pronúncia, o servidor policial civil permanecerá 
em prisão comum durante o curso da ação penal e até que a sentença transite em julgado. 

b) Caberá recurso, em petição fundamentada, no prazo de cinco (5) dias, contados da data da publicação da 
deliberação punitiva ou de proposta de aplicação de pena, ao Conselho Superior de Polícia Civil. 

c) O recurso só poderá ser recebido se tempestivo e se fundamentado em matéria que anuncie no processo 
disciplinar: erro de forma, erro de individualização ou omissão ou equívoco do dispositivo de lei. 

d) A qualquer tempo, pode ser requerida a revisão de processo disciplinar de que haja resultado pena 
disciplinar, quando forem aduzidas circunstâncias suscetíveis de modificar o julgamento. 

e) Prescreverá em dois (2) anos, a transgressão punível com a pena de suspensão, destituição do cargo em 
comissão e remoção compulsória. 

Comentários 

Alternativa A incorreta, já que conforme art. 83, o servidor policial civil tem direito à prisão especial. 

Alternativa B correta, conforme art. 84. 

Alternativa C correta, conforme art. 87. 

Alternativa D correta, conforme art. 88. 

Alternativa E correta, conforme art. 92, inciso II.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí pessoal, tudo certo? 

Chegamos ao final de nossa aula.  

Espero que vocês tenham gostado!  

Quaisquer dúvidas estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Um abraço! 
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Igor Maciel 
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