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Aulão 01
Direito Processual Penal
1) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância com a doutrina majoritária e
com o entendimento dos tribunais superiores acerca de provas no processo penal,
prisão e liberdade provisória e habeas corpus.
No curso de um processo criminal, antes do interrogatório, foi noticiada a morte do réu
no momento da oitiva das testemunhas de defesa e de acusação. Nessa situação, para
que seja declarada extinta a punibilidade, a morte do réu não poderá ser demonstrada
com base apenas na prova testemunhal.
2) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética
seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância com a doutrina majoritária e
com o entendimento dos tribunais superiores acerca de provas no processo penal,
prisão e liberdade provisória e habeas corpus.
Um indivíduo penalmente imputável ameaça, ardilosa e reiteradamente, determinada
pessoa mediante ligações telefônicas de número não identificado, prometendo-lhe
graves malefícios e provocando-lhe intenso temor. Nessa situação, é cabível o
deferimento de pedido de interceptação telefônica formulado pela autoridade policial
competente, para a formação de prova da autoria e da materialidade do delito.
3) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue o
próximo item, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais
superiores.
É de seis meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de
inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, operase a decadência do direito de ação.

4) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue o
próximo item, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais
superiores.
Denúncia anônima sobre fato grave de necessária repressão imediata é suficiente para
embasar, por si só, a instauração de inquérito policial para rápida formulação de pedido
de quebra de sigilo e de interceptação telefônica.
5) Ano: 2018 Banca: CESPE/C Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e
coletivos e às garantias constitucionais.
No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a
aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante.
6) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPE-PI Prova: CESPE - 2018 - MPE-PI Analista Ministerial - Área Processual/Durante uma festa, após desentendimentos entre
Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a
empurrar seu agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Com o forte impacto, a mesa
se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o
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corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros: Carlos
foi preso em flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por cinco
dias, com risco de morte; passou por procedimentos cirúrgicos e, posteriormente, teve
de ficar afastado de sua atividade laboral por trinta e dois dias. O Ministério Público
denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave.
Nessa situação hipotética, a prisão em flagrante de Carlos foi legal, não sendo possível
a concessão de liberdade provisória pela natureza do crime.
7) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia
Federal - Agente de Polícia Federal/ Depois de adquirir um revólver calibre 38, que
sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em
desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser
abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo,
José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
Os agentes de polícia podem decidir, discricionariamente, acerca da conveniência ou
não de efetivar a prisão em flagrante de José.
8) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia
Federal - Agente de Polícia Federal/ Depois de adquirir um revólver calibre 38, que
sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em
desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser
abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo,
José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
Caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da
receptação praticada, poderá ser realizada a acareação, que é uma medida cabível
exclusivamente na fase investigatória.
9) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia
Federal - Agente de Polícia Federal/ Depois de adquirir um revólver calibre 38, que
sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em
desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser
abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo,
José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja
finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito.

10) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Papiloscopista Policial Federal/Na tentativa de entrar em território
brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro
contra agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca
de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à
autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região.
Nessa situação hipotética, para que a perícia verifique a natureza e a eficiência da arma
utilizada pelo traficante, esta deverá ser apreendida por meio de mandado expedido por
autoridade judiciária: a autoridade policial não poderá atuar de ofício para tal finalidade.
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11) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Papiloscopista Policial Federal/ Na tentativa de entrar em território
brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro
contra agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca
de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à
autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região.
Nessa situação hipotética, ao tomar conhecimento do homicídio, cuja ação penal é
pública incondicionada, a autoridade policial terá de instaurar o inquérito de ofício, o qual
terá como peça inaugural uma portaria que conterá o objeto de investigação, as
circunstâncias conhecidas e as diligências iniciais que serão cumpridas.

12) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal/João integra uma organização criminosa
que, além de contrabandear e armazenar, vende, clandestinamente, cigarros de origem
estrangeira
nas
ruas
de
determinada
cidade
brasileira.
A
partir
dessa
situação
hipotética,
julgue
o
item
subsequente.
Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à
lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para
fazê-lo, desde que esta preste o compromisso legal anteriormente.

Direito Penal
1) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.
Situação hipotética: João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção após
injusta provocação de José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer
em decorrência das graves queimaduras sofridas. Assertiva: Nessa situação, João
responderá por homicídio na forma privilegiada-qualificada, sendo possível a
concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena.

2) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.
Nos crimes de falsidade documental, considera-se documento particular todo aquele
não compreendido como público, ou a este equiparado, e que, em razão de sua
natureza ou relevância, seja objeto da tutela penal — como cartão de crédito, por
exemplo.
3) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.
No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material
quanto moral, consumando-se o delito mesmo que a vantagem auferida pelo agente
não seja de natureza econômica.
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4) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue,
considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.
Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável, ameaçou com arma de fogo
um adolescente e subtraiu-lhe todos os pertences, incluindo-se valores e objetos
pessoais. O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia, quando da
abordagem policial, já não mais portava a arma utilizada no roubo. Assertiva:Nessa
situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a
apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a caracterização da
correspondente majorante do crime.
5) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida
de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal,
do concurso de pessoas e da culpabilidade.
Joaquim, penalmente imputável, praticou, sob absoluta e irresistível coação física, crime
de extrema gravidade e hediondez. Nessa situação, Joaquim não é passível de punição,
porquanto a coação física, desde que absoluta, é causa excludente da culpabilidade.

6) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: MPU Prova: CESPE - 2018 - MPU - Analista
do MPU - Direito/Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida
de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal,
do concurso de pessoas e da culpabilidade.
Um indivíduo, penalmente imputável, em continuidade delitiva, foi flagrado por
autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Nessa
situação, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se
a analogia ao caso concreto, no sentido de imputar ao agente a conduta típica do crime
de furto de energia elétrica.
7) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou
injustamente Carlos, também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com
muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um
revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube
depois de quarenta minutos, armado com o revólver, sob a influência de emoção
extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula,
que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Acerca dessa situação hipotética,
julgue o próximo item.
Carlos agiu sob o pálio da legítima defesa putativa.

8) Ano: 2018 Banca: CESPE/C,E,E/ Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Francisco, maior e capaz, em razão de desavenças decorrentes de
disputa de terras, planeja matar seu desafeto Paulo, também maior e capaz. Após
analisar detidamente a rotina de Paulo, Francisco aguarda pelo momento oportuno para
efetivar seu plano. A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos,
julgue os itens seguintes.
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I - Se Francisco atacar Paulo utilizando-se de uma emboscada, isto é, se ocultar e
aguardar a vítima desprevenida para atacá-la, a ação de Francisco, nessa hipótese,
caracterizará uma forma de premeditação.
II- Caso Francisco mate Paulo com o emprego de veneno, haverá, nessa hipótese, a
possibilidade da coexistência desse tipo de homicídio com o homicídio praticado por
motivo de relevante valor moral, ainda que haja premeditação.
III - Caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação e do planejamento do crime,
a premeditação poderá ser considerada uma qualificadora do delito de homicídio.
9) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia
Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às
garantias constitucionais.
O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da
pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não
alcançarão parentes do autor do delito.
10) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e
coletivos e às garantias constitucionais.
Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve
ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido
formal.
11) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: MPE-PI Prova: CESPE - 2018 - MPE-PI Analista Ministerial - Área Processual/Considerando a jurisprudência dos tribunais
superiores no que se refere a ação penal pública e privada, a crimes contra a fé pública
e a crimes contra a ordem tributária, julgue o item seguinte.

O criminoso que, ao ser abordado por autoridade policial, atribuir-se falsa identidade no
intuito de não ser preso praticará crime contra a fé pública, não estando sua conduta
acobertada pela autodefesa.

12) Ano: 2018 Banca: CESPE/E,C,C,E/ Órgão: MPE-PI Prova: CESPE - 2018 - MPEPI - Analista Ministerial - Área Processual/Rita, depois de convencer suas colegas Luna
e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam
sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro,
colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar
do fato e não foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se
apossar das peças conforme o planejado; entretanto, como não foi possível repassá-las
a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime
que praticara e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna,
até a semana seguinte.
Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser
descoberto, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação pertinente.
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I - Rita e Vera responderão pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.
II - Ainda que não tenha sido informado de que as peças seriam produto de crime, Ciro
poderá responder criminalmente por uma das espécies de receptação, caso venha a
adquiri-las por valor muito abaixo do preço de mercado.
III - A mãe de Vera responderá pelo crime de favorecimento real, não sendo cabível
isenção de pena em razão do parentesco.
IV - Luna não responderá criminalmente, porque sua desistência caracteriza
arrependimento
posterior.
13) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1/Em cada um do item seguinte, é
apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito
de obrigação tributária sobre ganho de capitais, de Imposto Predial Territorial Urbano
(IPTU) e de crimes previdenciários.
Durante um ano e cinco meses, a empresa L&X recolheu as contribuições
previdenciárias de seus empregados, mas não as repassou à previdência social, o que
caracterizou o crime de apropriação indébita previdenciária. Nessa situação, se os
representantes legais da empresa L&X, espontaneamente, confessarem e efetuarem o
pagamento das contribuições antes do início da ação fiscal, ficará extinta a punibilidade.
14) Ano: 2018 Banca: CESPE/E,C/Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Agente de Polícia Federal/ Depois de adquirir um revólver calibre 38,
que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e
em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a
ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de
fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
I - Se, durante o processo judicial a que José for submetido, for editada nova lei que
diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato,
pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época
do
fato.

II - A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele
adquiriu o armamento.
15) Ano: 2018 Banca: CESPE/E Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Papiloscopista Policial Federal/ Na tentativa de entrar em território
brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro
contra agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca
de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à
autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região.
Nessa situação hipotética, se o policial ferido não falecer em decorrência do tiro
disparado pelo traficante, estar-se-á diante de homicídio tentado, que, no caso, terá
como elementos caracterizadores: a conduta dolosa do traficante; o ingresso do
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traficante nos atos preparatórios; e a impossibilidade de se chegar à consumação do
crime por circunstâncias alheias à vontade do traficante.
16) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Papiloscopista Policial Federal/ Na tentativa de entrar em território
brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro
contra agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca
de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram-no à
autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região.
Nessa situação hipotética, para definir o lugar do crime praticado pelo traficante, o
Código Penal brasileiro adota o princípio da ubiquidade.

17) Ano: 2018 Banca: CESPE/E,C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal/João integra uma organização criminosa
que, além de contrabandear e armazenar, vende, clandestinamente, cigarros de origem
estrangeira
nas
ruas
de
determinada
cidade
brasileira.
A
partir
dessa
situação
hipotética,
julgue
o
item
subsequente.
I - Considere que João e sua organização criminosa utilizem transporte marítimo
clandestino para fazer ingressarem no território brasileiro os cigarros contrabandeados.
Nessa situação, a pena pelo crime de contrabando será aumentada pela metade.
II - O crime de contrabando, como o praticado por João e sua organização criminosa,
foi tipificado no Código Penal brasileiro em decorrência do princípio da continuidade
normativo-típica.

18) Ano: 2018 Banca: CESPE/C.C.E/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Pedro é o responsável pelo adimplemento
das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Nos meses de
janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao
valor das contribuições previdenciárias de seus empregados, mas Pedro, com dolo,
deixou de repassá-lo à previdência social. Pedro é primário e de bons antecedentes.
I - Nessa situação hipotética, caso o repasse das contribuições previdenciárias ocorra
após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o juiz poderá deixar
de aplicar a pena ou aplicar apenas a multa.
II - a punibilidade de Pedro será extinta se, antes do início da ação fiscal, ele declarar,
confessar e efetuar o recolhimento das prestações previdenciárias, espontaneamente e
na forma do regulamento do INSS.
III - Pedro praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária.
19) Ano: 2018 Banca: CESPE/E.C. / Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Em cada item seguinte, é apresentada
uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação
de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de exclusão da
culpabilidade, concurso de agentes, prescrição e crime contra o patrimônio.
I - Severino, maior e capaz, subtraiu, mediante o emprego de arma de fogo, elevada
quantia de dinheiro de uma senhora, quando ela saía de uma agência bancária. Um
policial que presenciou o ocorrido deu voz de prisão a Severino, que, embora tenha
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tentado fugir, foi preso pelo policial após breve perseguição. Nessa situação, Severino
responderá por tentativa de roubo, pois não teve a posse mansa e pacífica do valor
roubado.
II - Arnaldo, gerente de banco, estava dentro de seu veículo juntamente com familiares
quando foi abordado por dois indivíduos fortemente armados, que ameaçaram os
ocupantes do veículo e exigiram de Arnaldo o fornecimento de determinada senha para
a realização de uma operação bancária, o que foi por ele prontamente atendido. Nessa
situação, o uso da senha pelos indivíduos para eventual prática criminosa excluirá a
culpabilidade de Arnaldo.
20) Ano: 2018 Banca: CESPE/ C.E.C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Em cada item a seguir, é apresentada
uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação
de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal,
lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior.
I - Cristiano, maior e capaz, roubou, mediante emprego de arma de fogo, a bicicleta de
um adolescente, tendo-o ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso,
confessou o crime e voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa situação, a
restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de um a dois terços da pena,
pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.
II - Sílvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares, com o
propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que
monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Sílvio colocou
um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou
a polícia. Nessa situação, está configurado o crime impossível por ineficácia absoluta
do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Sílvio furtar o objeto sem que fosse
notado.
III - Manoel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei,
esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manoel foi inserida em
outro tipo penal. Nessa situação, Manoel responderá pelo crime praticado, pois não
ocorreu a abolitio criminis com a edição da nova lei.

Leis Penais
Leis Penais Especiais
1) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: TCE-MG/B/ Prova: CESPE - 2018 - TCE-MG Analista de Controle Externo - Direito/Lucrécio, policial civil, dirigia embriagado, quando
foi parado por dois agentes de trânsito, Jonas e Maurício. O policial apresentou os
documentos solicitados pelos agentes, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.
Depois de observarem que no veículo havia várias garrafas vazias e que Lucrécio
apresentava discurso desconexo, forte cheiro de álcool e voz embargada, Jonas e
Maurício chamaram o guincho. Lucrécio, alegando que os agentes não tinham
competência contra um policial, acionou Carlos, delegado do seu distrito, que chegou
ao local e tentou dialogar com os agentes, a fim de coibi-los de aplicar as penalidades.
Em razão da resistência dos agentes de trânsito, Carlos acionou policiais militares, que
conduziram Jonas e Maurício à delegacia, mantiveram-nos detidos por algumas horas
e, em seguida, os liberaram.
A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta.
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AJonas e Maurício cometeram crime de usurpação de função pública, por terem tentado
atuar contra um policial.
BOs policiais militares cometeram abuso de autoridade em concurso de pessoas com
Carlos.
CAo terem chamado o guincho, Jonas e Maurício cometeram conduta excessiva que
configura crime de abuso de autoridade.
DLucrécio cometeu crime de desobediência ao se recusar a realizar o teste do
bafômetro.
ECarlos e os policiais militares impediram os agentes de trânsito de cometer crime de
abuso de autoridade.
2) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-SE/E/ Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção
e repressão a delitos praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade
e de delitos previstos na Lei de Tortura, julgue os item que se segue.
Situação hipotética: Uma autoridade policial prolongou, sem autorização judicial, a
execução de prisão temporária de um indiciado, o que levou a defesa deste a
representá-la criminalmente por abuso de autoridade, mediante petição dirigida à
autoridade superior. Assertiva: Nessa situação, a representação é condição de
procedibilidade para a aplicação das sanções penais correspondentes.

3) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-SE/C/Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia
Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção e repressão a delitos
praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade e de delitos previstos
na Lei de Tortura, julgue o item que se segue.
Situação hipotética: Um cidadão penalmente imputável, com emprego de extrema
violência, submeteu pessoa homossexual a intenso sofrimento físico e mental,
motivado,
unicamente,
por
discriminação
à
orientação
sexual
da
vítima. Assertiva: Nessa situação, é incabível o enquadramento da conduta do autor
no crime de tortura em razão da discriminação que motivou a violência.
4) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-SE/C/ Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção
e repressão a delitos praticados por organizações criminosas, de abuso de autoridade
e de delitos previstos na Lei de Tortura, julgue o item que se segue.
Situação hipotética: Em um mesmo contexto fático, um cidadão foi preso em flagrante
por manter em depósito grande variedade de drogas, entre elas, cocaína, maconha,
haxixe e crack, todas para fins de mercancia. Foram apreendidos também maquinários
para o preparo de drogas, entre eles, uma balança digital e uma serra
portátil. Assertiva: Nessa situação, afastada a existência de contextos autônomos entre
as condutas delitivas, o crime será único.
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5) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: PC-SE Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Julgue o item seguinte, referente a crimes de trânsito e a posse e
porte de armas de fogo, de acordo com a jurisprudência e legislação pertinentes.
Situação hipotética: Um policial militar reformado foi preso em flagrante delito por
portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal e sem o devido registro do
armamento. Assertiva: Nessa situação, a autoridade policial não poderá conceder
fiança, porquanto o Estatuto do Desarmamento prevê que o fato de a arma não estar
registrada no nome do agente torna inafiançável o delito.
6) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-SE/E/ Prova: CESPE - 2018 - PC-SE Delegado de Polícia/Julgue o item seguinte, referente a crimes de trânsito e a posse e
porte de armas de fogo, de acordo com a jurisprudência e legislação pertinentes.
O porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização, mas desmuniciada, não
configura o delito de porte ilegal previsto no Estatuto do Desarmamento, tendo em vista
ser um crime de perigo concreto cujo objeto jurídico tutelado é a incolumidade física.
7) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia
Federal - Agente de Polícia Federal/No item que segue, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base em disposições das Leis
n.os 9.605/1998, 11.343/2006 e 13.445/2017.
Durante uma vistoria, no estado do Paraná, em passageiros que viajavam de ônibus de
Foz do Iguaçu – PR para Florianópolis – SC, policiais rodoviários federais encontraram
seis quilos de maconha na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa
situação, no cálculo da pena de Lucas, não se considerará a majorante do tráfico
interestadual de drogas, pois a transposição da fronteira entre os estados ainda não
tinha ocorrido.

8) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia
Federal - Escrivão de Polícia Federal/Julgue o próximo item, a respeito das Leis
n.os 13.445/2017, 11.343/2006, 8.069/1990 e suas alterações.
Em caso de prisão por tráfico de drogas ilícitas, o juiz não poderá substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.
9) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 - Polícia
Federal - Delegado de Polícia Federal/Em diligência com o objetivo de combater o tráfico
internacional de entorpecentes, policiais federais localizaram uma plantação de
maconha, onde encontraram equipamentos utilizados para embalar a droga. No local,
foram apreendidos dinheiro e veículos e foram presas cinco pessoas que se
encontravam na posse dos bens e cuidavam da plantação.
Nessa situação hipotética, independentemente de autorização judicial, a autoridade
policial deverá proceder de forma a garantir a imediata destruição da plantação — que
poderá ser queimada —, devendo preservar apenas quantidade suficiente da droga para
a realização de perícia.
10) Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal/C/ Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Acerca de execução penal, de crimes de
abuso de autoridade, de crimes contra a criança e o adolescente e de crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional, julgue o item que se segue.
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Delegado da PF não poderá instaurar, de ofício, IP para apurar crime de abuso de
autoridade supostamente praticado por gestor público federal que age no exercício da
função.
11) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Em cada item seguinte, é apresentada
uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, crime contra a criança e adolescente e crimes licitatórios.
Em viagem pela Europa, Ronaldo, primário, de bons antecedentes e não integrante de
organização criminosa, adquiriu quinze cápsulas do entorpecente LSD com o objetivo
de obter lucro capaz de custear as despesas com a viagem. De volta ao Brasil, Ronaldo
foi preso em flagrante quando tentava vender a droga. Nessa situação, caso seja
condenado pelo crime tráfico de entorpecentes, Ronaldo poderá obter a redução da
pena de um sexto a dois terços.
12) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Em cada item que se segue, é
apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com
relação a crime de tortura, crime hediondo, crime previdenciário e crime contra o idoso.
Cinco guardas municipais em serviço foram desacatados por dois menores. Após breve
perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. Dois dos guardas
conduziram o menor apreendido para um local isolado, imobilizaram-no, espancaramno e ameaçaram-no, além de submetê-lo a choques elétricos. Os outros três guardas
deram cobertura. Nessa situação, os cinco guardas municipais responderão pelo crime
de tortura, incorrendo todos nas mesmas penas.
13) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Acerca de tráfico ilícito de entorpecentes,
crimes contra o meio ambiente, crime de discriminação e preconceito e crime contra o
consumidor, julgue o próximo item.
Aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para consumo próprio ficará sujeito
às mesmas penas imputadas àquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para
fornecer a parentes e amigos, ainda que gratuitamente.

14) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Julgue o item que se segue, relativos a
execução penal, desarmamento, abuso de autoridade e evasão de dívidas.
O registro de arma de fogo na PF, mesmo após prévia autorização do SINARM, não
assegura ao seu proprietário o direito de portá-la.

15) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Prova: CESPE - 2018 Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal/Julgue o item que se segue, relativos a
execução penal, desarmamento, abuso de autoridade e evasão de dívidas.
Eventual ato de delegado da PF de impedir advogado de assistir seu cliente em
interrogatório configuraria crime de abuso de autoridade.
16) Ano: 2018 Banca: CESPE /E/Órgão: Polícia Federal Provas: CESPE - 2018 Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Conhecimentos Básicos - Todas as Áreas /Em
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cada item que segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
a ser julgada.
Samuel disparou, sem querer, sua arma de fogo em via pública. Nessa situação, ainda
que o disparo tenha sido de forma acidental, culposamente, Samuel responderá pelo
crime de disparo de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento.
17) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: Polícia Federal Provas: CESPE - 2018 Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Conhecimentos Básicos - Todas as Áreas /
Em cada item que segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma
assertiva
a
ser
julgada.
Em um aeroporto no Rio de Janeiro, enquanto estava na fila para check-in de um voo
com destino a um país sul-americano, Fábio, maior e capaz, foi preso em flagrante delito
por estar levando consigo três quilos de crack. Nessa situação, ainda que não esteja
consumada a transposição de fronteiras, Fábio responderá por tráfico transnacional de
drogas e a comprovação da destinação internacional da droga levará a um aumento da
pena de um sexto a dois terços.

18) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: STJ Prova: CESPE - 2018 - STJ - Analista
Judiciário - Judiciária/Tendo como referência a legislação penal extravagante e a
jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue o item que se segue.
Aquele que oferece droga, mesmo que seja em caráter eventual e sem o objetivo de
lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, comete crime.
19) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: STJ Prova: CESPE - 2018 - STJ - Analista
Judiciário - Judiciária/Tendo como referência a legislação penal extravagante e a
jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue o item que se segue.
A condenação pela prática de crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou
emprego público e a interdição para o seu exercício por prazo igual ao da pena aplicada.
20) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/ Órgão: ABIN Prova: CESPE - 2018 - ABIN - Oficial
Técnico de Inteligência - Área 2/Maria, esposa de Carlos, que cumpre pena de reclusão,
era obrigada por ele, de forma reiterada, a levar drogas para dentro do sistema
penitenciário, para distribuição. Carlos a ameaçava dizendo que, se ela não realizasse
a missão, seu filho, enteado de Carlos, seria assassinado pelos comparsas soltos.
Durante a revista de rotina em uma das visitas a Carlos, Maria foi flagrada carregando
a encomenda. Por considerar que estava sob proteção policial, ela revelou o que a
motivava a praticar tal conduta, tendo provado as ameaças sofridas a partir de
gravações por ela realizadas. Em sua defesa, Carlos alegou que o crime não fora
consumado.
No que se refere a essa situação hipotética, julgue o próximo item.
Carlos não será punido, pois, de fato, o crime não se consumou.
21) Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: ABIN Prova: CESPE - 2018 - ABIN - Agente
de Inteligência/Ainda conforme o disposto no Estatuto do Desarmamento, julgue o
próximo item.
O mero disparo de arma de fogo nas adjacências de lugar habitado é crime punido com
reclusão, estando seu autor sujeito a um aumento de pena se for integrante dos órgãos
elencados na lei.
22) Ano: 2018 Banca: CESPE/E/Órgão: ABIN Prova: CESPE - 2018 - ABIN - Agente
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de Inteligência/Ainda conforme o disposto no Estatuto do Desarmamento, julgue o
próximo item.
As armas de fogo apreendidas e que não interessarem à persecução penal devem ser
encaminhadas à Polícia Federal para destruição ou doação ao comando do Exército.
Ano: 2018 Banca: CESPE/C/ Órgão: ABIN Prova: CESPE - 2018 - ABIN - Agente de
Inteligência/Ainda conforme o disposto no Estatuto do Desarmamento, julgue o próximo
item.
Comete crime o agente que deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que
menor de dezoito anos de idade se apodere de arma de fogo que esteja sob a sua
posse, ainda que não haja consequências graves.

