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QUESTÃO NÚMERO

GABARITO PRELIMINAR:

COMENTÁRIO:

Questão 37

Gabarito: Letra E

Fundamento:

Art. 313-B, Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou
alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.

Questão 43

Gabarito: Letra C

Fundamento:

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345 – (...) Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

Questão 48

Gabarito: Letra E

Fundamento:

Das opções apresentadas, o único crime contra a administração pública é o delito de modificação não
autorizada de sistema de informações, previsto no art. 313-B, do CP.

Questão 52

Gabarito: Letra B



Fundamento:

Ao ofender os policiais, Luan praticou o crime de desacato, previsto no art. 331 do CP.

Questão 58

Gabarito: Letra D

Fundamento:

Ao prestar auxílio para tornar seguro o proveito do crime, fora dos casos de coautoria e receptação, Natha
incorreu no crime de favorecimento real, previsto no art. 349 do CP.

Questão 65

Gabarito: Letra D

Fundamento:

A súmula 599 do STJ veda a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração
pública. A exceção fica por conta do crime de descaminho (art. 334 do CP), o qual admite a incidência de tal
princípio.

Questão 66

Gabarito: Letra D

Fundamento:

De fato, ambos os agentes praticaram o crime de peculato furto (art. 312, §1º do CP), uma vez que Carlos
Eduardo se valeu das facilidades proporcionadas por seu cargo para praticar a subtração. Leonardo Cândido
responde pelo mesmo delito, pois as circunstâncias pessoais, quando elementares do crime, se comunicam
no concurso de pessoas.

Questão 69

Gabarito: Letra E

Fundamento:

Carlos Alberto praticou tráfico de influência, pois solicitou vantagem indevida sob o pretexto de exercer
influência sobre ato.
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