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61 (D) Extorsão com restrição de liberdade...
JUSTIFICATIVA: artigo 158, § 3º, do CP (Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e
essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12
(doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art.
159, §§ 2º e 3º, respectivamente).

62 (A) Normas penais não incriminadoras gerais...
JUSTIFICATIVA: É possível a analogia in bonam partem (o enunciado pergunta sobre a “aplicação” da
analogia).

63 (C) A lesão gravíssima...
JUSTIFICATIVA: artigo 1º, I-A, da Lei nº 8.072/80 [lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, §
2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional
de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro
ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição].

64 (D) É possível a imputação de um crime funcional próprio ou impróprio...
JUSTIFICATIVA: artigo 30, in fine, do CP (Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter
pessoal, salvo quando elementares do crime).

65 (B) Ameaças proferidas...
JUSTIFICATIVA: artigo 344 do CP (Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse
próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a
intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral).

66 (E) Exercício arbitrário...
JUSTIFICATIVA: artigo 345 do CP (Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora
legítima, salvo quando a lei o permite).

67 (E) Não há equiparação...
JUSTIFICATIVA: artigo 327, § 1º, do CP (Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou
conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública).



68 (D) Quando o complemento (...) ultratividade.
JUSTIFICATIVA: desde que a norma não seja incriminadora, não há o que se falar em ultratividade, na forma
do artigo 2º do CP.

69 (A) O crime é previsto...
JUSTIFICATIVA: artigo 136 do CP (Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou
vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou
cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios
de correção ou disciplina).

70 (E) Pode (...) leve e na culposa.
JUSTIFICATIVA: artigo 44 do CP.
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