
 

 

PROVA OBJETIVA DA POLÍCIA FEDERAL – DELEGADO DE POLÍCIA 

QUESTÕES DE DIREITO PENAL  

Prof. Felipe Leal 

 

QUESTÃO 93 

GABARITO: Errado. 

COMENTÁRIOS: Não existe essa condição para instaurar inquérito e proceder à apuração dos fatos. 

 

QUESTÃO 94 

GABARITO: Errado. 

COMENTÁRIOS: A interceptação telefônica possui reserva de jurisdição. 

 

QUESTÃO 95 

GABARITO: Certo 

COMENTÁRIOS: Súmula 492 STJ - O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz 

obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. (Súmula 

492, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 13/08/2012) 

 
QUESTÃO 96 

GABARITO: Certo 

COMENTÁRIOS: Ambos responderão pelo crime de lavagem. Considerando a natureza do crime 

antecedente, compete à Justiça Federal processar e julgar a ação penal. 

 

QUESTÃO 97 

GABARITO: Errado. 

COMENTÁRIOS: Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave 

ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 

107, deverá lavrar auto de apreensão (art. 173 da Lei 8.069/1990), e não formalizar apenas um 

boletim circunstanciado com a liberação. 

QUESTÃO 98 
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GABARITO: Correto. 

COMENTÁRIOS: Trata-se de crime de menor potencial ofensivo. 

 

QUESTÃO 99 

GABARITO: Errado. 

COMENTÁRIOS: A questão possui diligências com reservas de jurisdição. 

 

QUESTÃO 100 

GABARITO: Correto. 

COMENTÁRIOS: Art. 32 da Lei 11.343/2006: As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas 

pelo delegado de polícia na forma do art. 50-A, que recolherá quantidade suficiente para exame 

pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação 

do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. 

 

QUESTÃO 101 

GABARITO: Errado. 

COMENTÁRIOS: Art. 10 da Lei 12.850/2013.  A infiltração de agentes de polícia em tarefas de 

investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após 

manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será 

precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus 

limites.  

Não há previsão para infiltração sem autorização judicial. 

 

QUESTÃO 102 

GABARITO: Correto. 

COMENTÁRIOS: No Informativo 907 do STF, consta importante decisão do plenário, que, por maioria, 

julgou improcedente pedido formulado em ação direta pela Procuradoria Geral da República, e 

confirmou a constitucionalidade dos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei 12.850/2013, no sentido de que o 

Delegado de Polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada na fase de inquérito 

policial. 



 
Segundo o relator, a supremacia do interesse público conduz a que o debate constitucional não seja 

pautado por interesses corporativos, mas por argumentos normativos acerca do desempenho das 

instituições no combate à criminalidade. A formalização de acordos de colaboração premiada pela 

autoridade policial não afronta a titularidade da ação penal. 
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