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Material Gratuito SUSP – Sistema Único de Segurança Pública.
Estuda que a Vida muda!

1- A lei 13.675 de 11 de junho de 2018 instituiu o Sistema Único de Segurança Pública
(Susp) e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS),
com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada:
a) da sociedade civil e de grupos paramilitares em articulações com organismos
internacionais de direitos humanos.
b) dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, em articulação com grupos paramilitares.
c) dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade
d) dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, em articulação com organizações de segurança privada.

COMENTÁRIO:
Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria a Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade de
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio
de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança
pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em
articulação com a sociedade.
GABARITO: LETRA C

2- Segundo a lei 13.675, compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social (PNSPDS) e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional,
especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência
social, com destaque às situações de emergência e aos crimes:
a) intermunicipais e interestaduais
b) interestaduais e transnacionais
c) internacionais e transacionais
d) interegionais e interestaduais
COMENTÁRIO;
Art. 3º Compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa
Social (PNSPDS) e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer suas
respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional, especialmente para
análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às
situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais.
GABARITO: B
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3- Entre os princípios do PNSPDS não se encontram?
a) respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos e
participação e controle social
b) proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública e
resolução pacífica de conflitos
c) eficiência na prevenção e no controle das infrações penais e publicidade das
informações sigilosas
d) proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da
cidadania e da dignidade da pessoa humana e proteção da vida, do patrimônio e do
meio ambiente
COMENTÁRIO:
Art. 4º São princípios da PNSPDS:
I - respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos;
II - proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública;
III - proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da
cidadania e da dignidade da pessoa humana;
IV - eficiência na prevenção e no controle das infrações penais;
V - eficiência na repressão e na apuração das infrações penais;
VI - eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e
desastres que afetam a vida, o patrimônio e o meio ambiente;
VII - participação e controle social;
VIII - resolução pacífica de conflitos;
IX - uso comedido e proporcional da força;
X - proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente;
XI - publicidade das informações não sigilosas;
XII - promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública;
XIII - otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros das instituições;
XIV - simplicidade, informalidade, economia procedimental e celeridade no serviço
prestado à sociedade;
XV - relação harmônica e colaborativa entre os Poderes;
XVI - transparência, responsabilização e prestação de contas.
GABARITO: C

Material Gratuito SUSP – Sistema Único de Segurança Pública.
Estuda que a Vida muda!

3

4- Analise as proposições a seguir:
I - atendimento imediato ao cidadão
II - planejamento estratégico e sistêmico
III - formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança
pública, em consonância com a matriz curricular nacional
IV-sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais
e sobre drogas, em âmbito nacional.
Estão de acordo com as diretrizes do PNSPDS:
a) I , II e III
b) II, III e IV
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV
COMENTÁRIO:
Art. 5º São diretrizes da PNSPDS:
I - atendimento imediato ao cidadão;
II - planejamento estratégico e sistêmico
..
VI - formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança
pública, em consonância com a matriz curricular nacional;
...
VIII - sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública,
prisionais e sobre drogas, em âmbito nacional;
GABARITO: D

5- Marque a opção em que conta uma das diretrizes do PNSPDS:
a) fortalecimento das ações de prevenção e resolução bélica de conflitos, priorizando
políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis
b) atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos em diversas áreas
independente do interesse da segurança pública
c) integração entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário no aprimoramento e
na aplicação da legislação civil
d) incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia, levando
em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do servidor na
atividade policial específica
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COMENTÁRIO:
Art. 5º São diretrizes da PNSPDS:
III - fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando
políticas de redução da letalidade violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis;
...
IX - atuação com base em pesquisas, estudos e diagnósticos em áreas de interesse da
segurança pública;
...
XV - integração entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário no aprimoramento
e na aplicação da legislação penal;
...
XXV - incentivo à designação de servidores da carreira para os cargos de chefia,
levando em consideração a graduação, a capacitação, o mérito e a experiência do
servidor na atividade policial específica;
GABARITO: D

6- Dentre os objetivos do PNSPND se encontra:
a) promover a participação institucional nos Conselhos de segurança pública
b) fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades de
inteligência de segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes
c) incentivar e ampliar as ações de prevenção, controle e fiscalização para a repressão
aos crimes interestaduais
d) integrar e compartilhar as informações de segurança pública e prisionais e sobre
drogas exceto as de cunho restrito institucionalmente
COMENTÁRIO:
I - fomentar a integração em ações estratégicas e operacionais, em atividades de
inteligência de segurança pública e em gerenciamento de crises e incidentes;
V - promover a participação social nos Conselhos de segurança pública;
VIII - incentivar e ampliar as ações de prevenção, controle e fiscalização para a
repressão aos crimes transfronteiriços;
X - integrar e compartilhar as informações de segurança pública, prisionais e sobre
drogas;
GABARITO: B

Material Gratuito SUSP – Sistema Único de Segurança Pública.
Estuda que a Vida muda!

5

7- Segundo a Lei 13675 de 2018, as estratégias, as metas, os indicadores e as ações
para o alcance dos objetivos do PNSPDS estarão previstas em qual documento?
a) No Plano Regional de Segurança de Estado
b) No Plano Nacional de Defesa Territorial
c) No Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
d) No Plano Setorial de Segurança e Defesa Nacional.
;
COMENTÁRIO:
Art. 6º...
Parágrafo único. Os objetivos estabelecidos direcionarão a formulação do Plano
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, documento que estabelecerá as
estratégias, as metas, os indicadores e as ações para o alcance desses objetivos.
GABARITO: C

8- Estimular a produção e a publicação de estudos e diagnósticos para a formulação e
a avaliação de políticas públicas assim como promover a interoperabilidade dos
sistemas de segurança pública são:
a) Princípios do PNSPDS
b) Diretrizes do PNSPDS
c) Estratégias do PNSPDS
d) Objetivos do PNSPDS
COMENTÁRIO:
Art. 6º São objetivos da PNSPDS:
.. VI - estimular a produção e a publicação de estudos e diagnósticos para a formulação
e a avaliação de políticas públicas;
VII - promover a interoperabilidade dos sistemas de segurança pública;
OBS: Objetivos sempre começam com verbos no infinitivo “Estimular”, “Promover”,
“Incentivar”.
GABARITO: D
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9- De acordo com a lei 13675 de 2018, A PNSPDS será implementada por estratégias
que garantam________________________, interoperabilidade, liderança situacional,
modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção
dos profissionais, complementaridade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos
problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos
resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e
programas de segurança pública. Completa corretamente a lacuna:
a) integração, coordenação e cooperação federativa
b) integração, coordenação e cooperação estadual
c) integração, coordenação e cooperação municipal
d) integração, coordenação e cooperação inter-regional
COMENTÁRIO:
Art. 7º A PNSPDS será implementada por estratégias que garantam integração,
coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade, liderança situacional,
modernização da gestão das instituições de segurança pública, valorização e proteção
dos profissionais, complementaridade, dotação de recursos humanos, diagnóstico dos
problemas a serem enfrentados, excelência técnica, avaliação continuada dos
resultados e garantia da regularidade orçamentária para execução de planos e
programas de segurança pública.
GABARITO: A

10- Não são meios e instrumentos para a implementação da PNSPDS:
a) os planos de segurança pública e defesa social;
b) o Sistema Nacional de Informações e de Gestão de Segurança Pública e Defesa
Social.
c) o Plano Nacional de Enfrentamento de vícios dos Jovens
d) os mecanismos formados por órgãos de prevenção e controle de atos ilícitos contra
a Administração Pública e referentes a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e
valores.
COMENTÁRIO:
Art. 8º São meios e instrumentos para a implementação da PNSPDS:
...
IV - o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens;
GABARITO: C

