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Direito Penal – Prof. Paulo Igor 
  

  
Questão nº 61 

  
Comentário: gabarito letra “A”. 

 
Letra B: ERRADA. Responderá pelo crime de cárcere privado, pois trata-se de 
um crime permanente cuja cessação somente se deu quando o agente já havia 
completado a maioridade. 
 
Letra C: ERRADA. Responderá pelo crime de homicídio com a causa de 
aumento porque devemos leva em consideração o momento em que ele pratica 
a conduta e não quando ocorre o resultado. No momento da conduta a vítima 
tinha menos de 14 anos. 
 
Letra D: ERRADA. Não responderá por tentativa de homicídio, mas sim por 
homicídio consumado.   
 
Letra E: ERRADA. João não responderá pelo crime de estupro poque era 
menor à época dos fatos, ou seja, o que praticou foi ato infracional análogo ao 
crime de estupro. 

 
 
 
Questão nº 62 

  
Comentário: gabarito letra “C”. 
 

Letra A: ERRADA. O princípio da legalidade não é composto pelo princípio da 
retroatividade. 
 
Letra B: ERRADA. A coação física irresistível não exclui a culpabilidade. 
 
Letra D: ERRADA: Emoção e paixão não excluem a culpabilidade. 
 
Letra E: ERRADA. A analogia somente é vedada quando prejudicial ao réu. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

COMENTÁRIOS – PC/GO 2016 – AGENTE DE POLÍCIA 

www.grancursosonline.com.br 

 
Questão nº 63 

  
Comentário: gabarito letra “A”. 
 

Letra B: ERRADA. Não houve apenas a invasão de domicílio, mas sim um 
crime contra a dignidade sexual. 
 
Letra C: ERRADA. Não podemos falar em tentativa de estupro, primeiramente 
porque o crime praticado foi o estupro de vulnerável, em segundo lugar porque 
o crime foi praticado em sua forma consumada. 
 
Letra D: ERRADA. O fato de já terem sido casados não afasta a ocorrência do 
crime. 
 
Letra E: ERRADA. Apesar de não ter havido violência, houve estupro. Afinal, a 
vítima estava temporariamente incapaz de consentir com o ato sexual, 
caracterizando o crime de estupro de vulnerável, o qual não exige violência ou 
grave ameaça. 
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