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QUESTÃO 58  

GABARITO: Certo.  

COMENTÁRIOS: Houve coação moral irresistível (vis compulsiva), a excluir a culpa, em 

função da inexigibilidade de conduta diversa.  

QUESTÃO 59  

GABARITO: Certo.  

COMENTÁRIOS: Haveria participação moral por instigação, ao reforçar uma ideia já 

existente.  

QUESTÃO 61  

GABARITO: Errado.  

COMENTÁRIOS: Segundo entendimento do STF, a materialização do delito de evasão de 

divisas prescinde da saída física de moeda no território nacional. Exemplo: operações 

“dolar-cabo”. Informativo 716 STF.  

QUESTÃO 62  

GABARITO: Errado.  

COMENTÁRIOS: Art. 52 da LEP: A prática de fato previsto como crime doloso constitui 

falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o 

preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar 

diferenciado, com as seguintes características... (grifo nosso)    



COMENTÁRIOS 

  

QUESTÃO 63  

GABARITO: Certo.  

: Configura direito do advogado assistir a seus clientes investigados  

durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo 

interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos 

investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, 

podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração (art. 7º, inciso XXI, da Lei 

8.906/1994).  

E, conforme art. 3º, alínea “j”, da Lei 4.898/1965, constitui abuso de autoridade qualquer 

atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.  

QUESTÃO 64  

GABARITO: Certo.  

COMENTÁRIOS: Não há que se confundir posse de porte de arma de fogo.  Segundo art. 

5º da Lei 10.826/2003, o certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo 

o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo 

exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, 

ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo 

estabelecimento ou empresa, não lhe conferindo, por si só, o direito de porte.  

QUESTÃO 65  

GABARITO: Certo. 

COMENTÁRIOS: Embora tenhamos o dolo de obtenção vantagem indevida, não se 

realizou o verbo obter, a configurar o estelionato, restando apenas a publicidade. 

QUESTÃO 66  

GABARITO: Errado.  

COMENTÁRIOS: Não há que se confundir a figura do usuário de droga (art. 28 da Lei 

11.343/1006) com o consumo compartilhado (art. 33, §3º, da Lei 11.343/1006).  



COMENTÁRIOS 

  

QUESTÃO 67  

GABARITO: Certo.  

: É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos  

ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que 

agia em seu nome. (Informativo 566 STJ e 714 STF).   

QUESTÃO 68  

GABARITO: Errado.  

COMENTÁRIOS: A Lei 7.716/1989 não contemplou a orientação sexual como 

possibilidade de discriminação punível. Registre-se que há projetos para fins de inclusão.  

*Art. 1º da Lei 7.716/1989: Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.  

   

QUESTÃO 69  

GABARITO: Certo.  

COMENTÁRIOS: A Lei 12.978/2014 alterou a Lei de Crimes Hediondos (art. 1º, inciso VIII, 

da Lei 8.072/1990), de modo a incluir o crime de favorecimento da prostituição ou de 

outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art.  

218-B, caput, e §§ 1º e 2º).   

QUESTÃO 70  

GABARITO: Certo.  

COMENTÁRIOS: Art. 102 da Lei 10.741/2003: Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação 

diversa da de sua finalidade: Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.  

  



COMENTÁRIOS 

  

QUESTÃO 71  

GABARITO: Errado.  

: A Lei 9.455/1997 estabelece diferentes penas para quem tortura e  

para quem se omite, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las.   

Art. 1º Constitui crime de tortura:  

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 

emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 

físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou 

medida de caráter preventivo.  

Pena - reclusão, de dois a oito anos. (grifo nosso)  

.§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando 

tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de 

detenção de um a quatro anos. (grifo nosso)  

  

QUESTÃO 72  

GABARITO: Certo.  

COMENTÁRIOS: Trata-se da figura do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei 

11.343/1006:   

4o  Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser 

reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas 

de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se 

dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.   

QUESTÃO 73  

GABARITO: Errado  

COMENTÁRIOS: O armazenamento de material pornográfico infantil é crime, mesmo 

que não haja compartilhamento do conteúdo.  
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Art. 241-B da Lei 8.069/1990.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer 
meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de  



 

  

sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente:            (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.     

QUESTÃO 74  

GABARITO: Errado.  

COMENTÁRIOS: A questão confunde efeitos da sentença penal com sanções 

administrativas.  
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