
 

 

PROVA OBJETIVA DA POLÍCIA FEDERAL – PERITO – ÁREA 3 

QUESTÕES DE NOÇÕES DE DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Prof. Wallace França 

Questão 21 

Gabarito: Errado 

Comentário: Súmula 574 do STJ: Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a 

comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto 

apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos 

direitos autorais violados ou daqueles que os representem. 

 

Questão 22 

Gabarito:  Correto 

Comentário: a lavratura do flagrante é feita pela autoridade policial. 

 

Questão 23 

Gabarito:  Errado 

Comentário: Súmula 502: presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime 

previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. 

 

Questão 24 

Gabarito:  Correto 

Comentário: código penal Art. 14 II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 

vontade do agente.  Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços 

Questão 25 

Gabarito:  Correto 

Comentário: A apreensão do materiais de comprovação da materialidade dispensam de autorização 

judicial. Súmula 574 do STJ: Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação 

de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos 

aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais 

violados ou daqueles que os representem. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615003/artigo-184-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10614914/par%C3%A1grafo-2-artigo-184-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40


 
 

Professor Wallace França 

 
 Policial Legislativo do Senado Federal, ex-delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, ex-

agente penitenciário federal, ex-cadete aviador da Aeronáutica, Pós graduado em 

segurança pública, professor de direito penal, processo penal e legislação extravagante 

na área de concursos públicos há mais de 05 anos 
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