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Legislação Penal Extravagante
Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)
1) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
O brasileiro nato, maior e capaz, que praticar vias de fato contra outro brasileiro nato
a) será considerado reincidente, caso tenha sido condenado, em território estrangeiro, por
contravenção penal.
b) poderá ser condenado a penas de reclusão, de detenção e de multa.
c) responderá por contravenção penal no Brasil, ainda que a conduta tenha sido praticada em
território estrangeiro.
d) responderá por contravenção, na forma tentada, se tiver deixado de praticar o ato por
circunstâncias alheias a sua vontade.
e) responderá por contravenção penal e, nesse caso, a ação penal é pública incondicionada.

Lei nº 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade)
2) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, afirmações quanto aos crimes de abuso de
autoridade tipificados na Lei nº 4.898/1965.
a) São crimes de ação penal pública condicionada, uma vez que o Art. 1º da Lei trata do direito
de representação, sendo esta a condição de procedibilidade para a propositura da ação penal.
b) A competência para processar e julgar crimes de abuso de autoridade praticados por militares
no exercício de suas funções será da Justiça Militar, uma vez que possuem prerrogativa de
função.
c) Para efeitos de aplicabilidade da Lei, os militares estão excluídos, uma vez que a eles será
aplicado o Código Penal Militar.
d) São crimes de ação penal pública incondicionada, uma vez que o Art. 1º da Lei trata do
direito de representação, sendo esta nada mais do que o direito de petição estampado no Art. 5º,
inciso XXXIV da Constituição Federal.
e) Considera-se autoridade qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública,
excluindo-se aqueles que exercem cargo, emprego ou função pública de forma transitória e sem
remuneração.
3) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
A Lei n. 4898/65 (Abuso de Autoridade) estabelece a responsabilização criminal, civil e
administrativa da autoridade que comete abuso no exercício de suas funções. Sobre a referida
legislação, tem-se o seguinte:
a) quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer
categoria, poderá ser cominada pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer
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funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de 1 a 5 anos.
b) a responsabilização criminal será promovida pelo Ministério Público mediante ação penal
pública condicionada à representação do ofendido como condição de procedibilidade.
c) a responsabilidade civil poderá ser buscada pelo ofendido somente em face da autoridade
autora do delito, através de advogado constituído.
d) a responsabilidade administrativa poderá ensejar uma sanção de suspensão do cargo, função
ou posto por prazo de 15 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens.

Lei nº 7.716/1989 (Crimes de Preconceito de Raça ou Cor)
4) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Quantos aos crimes de racismo definidos na Lei nº 7.716/1989, assinale a alternativa correta.
a) A incitação pública ao racismo constitui delito de incitação ao crime definido no Art. 286 do
Código Penal, não havendo na referida Lei disposição sobre tal conduta.
b) No caso de incitação ou induzimento ao preconceito racial praticado através da rede mundial
de computadores, poderá o juiz determinar a interdição da mensagem ou página de informação.
c) São crimes de ação penal pública condicionada, dependendo de representação da vítima para
propositura da ação penal.
d) A injúria qualificada pelo preconceito racial é crime definido na referida Lei, não se aplicando
o crime de injúria definido no Art. 140 do Código Penal.
e) Não constitui crime definido na referida Lei o empregador que, motivado pelo preconceito
racial, não conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com
os demais trabalhadores.

5) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Múcio, gerente de Recursos Humanos de uma empresa privada, durante seleção para
preenchimento de vaga para secretária executiva, diz na presença de várias pessoas que
candidatas de origem nordestina não seriam aceitas por não se encaixarem no perfil da empresa.
Valéria, uma candidata nordestina, sentindo-se humilhada, retira-se da seleção. Na hipótese,
Múcio praticou contra Valéria o crime de
a) injúria, no caso qualificada, havendo ofendido-lhe a dignidade.
b) tortura, pois submeteu a candidata a intenso sofrimento mental.
c) preconceito, por negar ou obstar emprego em empresa privada.
d) constrangimento ilegal, ao impedir a candidata de participar da seleção.

Lei nº 8.072/1990 (Crimes Hediondos)
6) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
De acordo com a Lei 8.072/90, assinale a alternativa que não apresenta um crime considerado
hediondo.
a) latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º) e
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envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal (art. 270).
b) epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º); homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV
e V) e extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º).
c) latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º); e homicídio
qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V).
d) latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B; e homicídio
qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V).
e) latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º); falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art.
273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1o-B e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V).

Lei nº 8.078/1990 (Crimes contra Relações de Consumo)
7) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Ana contratou Cláudio, prestador de serviços, para consertar seu aparelho de televisão. Sem
autorização de Ana e sem motivo justo, Cláudio utilizou, dolosamente, peças de reposição usadas
na reparação do aparelho.
Nessa situação hipotética, a conduta de Cláudio é considerada
a) crime previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
b) crime previsto no CP.
c) crime previsto na Lei n.º 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo, e dá outras providências.
d) atípica, pois não há lei que preveja essa conduta como crime.
e) contravenção penal.

Lei nº 8.137/1990 (Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de
Consumo)
8) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Constitui crime contra as relações de consumo, EXCETO:
a) fraudar preços por meio de divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à
venda em conjunto.
b) formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando à fixação artificial de
preços ou quantidades vendidas ou produzidas.
c) deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade.
d) favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de
entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores.
e) fraudar preços por meio de junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em
separado.
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Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
9) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Maurício e Sandoval, sócios da empresa 007 Construções Ltda., decidem participar de uma
concorrência pública realizada pela Secretaria de Obras do Estado do Amapá para seleção da
empresa encarregada de construir um estádio de futebol com vistas à Copa do Mundo que se
realizará no Brasil.
Como a empresa não dispõe dos documentos exigidos pelo edital – especificamente a
comprovação de realização de obra semelhante em contratação com o setor público – Maurício e
Sandoval falsificam ART’s (anotação de responsabilidade técnica) a fim de simular que já
realizaram tais obras. A fraude surte efeito e a 007 construções é efetivamente selecionada dentre
as concorrentes. Todavia, a falsificação é descoberta pouco tempo depois.
Assinale a alternativa que indique o crime praticado por Maurício e Sandoval.
a) Fraude à licitação (art. 93, lei 8.666/93).
b) Falsificação de documento público (art. 297, Código Penal).
c) Falsidade ideológica (art. 299, Código Penal).
d) Falsificação de documento particular (art. 298, Código Penal).
e) Estelionato (art. 171, Código Penal).

Lei nº 9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais)
10) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Godofredo tem a obrigação legal de cuidar de determinado idoso, mas o abandonou em um
hospital — conduta prevista no art. 98, do Estatuto do Idoso, com pena de detenção de seis meses
a três anos e multa. Paulo negou trabalho a um idoso, com a justificativa de que o pretendente ao
emprego encontrava-se em idade avançada — conduta enquadrada no art. 100, II, do Estatuto do
Idoso, com pena de reclusão de seis meses a um ano e multa.
Nessas situações, as medidas despenalizadoras, previstas na Lei n.º 9.099/1995 (lei dos juizados
especiais),
a) poderão beneficiar ambos os acusados, desde que haja anuência das vítimas.
b) poderão beneficiar Paulo, com a transação penal, ao passo que Godofredo, com a suspensão
condicional do processo.
c) não poderão beneficiar Godofredo nem Paulo.
d) poderão beneficiar apenas Godofredo.
e) poderão beneficiar apenas Paulo.

11) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Em relação ao procedimento previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais, assinale a
alternativa correta.
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a) A composição dos danos civis, nos casos de ação penal pública condicionada ou privada,
acarreta renúncia ao direito de representação ou queixa.
b) No caso de aceitação da proposta de transação penal, o juiz aplicará a multa, importando em
reincidência caso o infrator venha a delinquir novamente.
c) O não oferecimento da representação durante a realização da audiência preliminar implica
em decadência imediata do direito de representação.
d) O número máximo de testemunhas a serem ouvidas em audiência, tanto para a acusação
quanto para a defesa, será de cinco para cada crime imputado ao réu.
e) Uma vez oferecida a denúncia ou queixa, o juiz a receberá, determinando, no mesmo
despacho, a citação do réu e a sua intimação a comparecer na audiência de instrução e
julgamento.

12) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
No que diz respeito aos Juizados Especiais Criminais, conforme a Lei nº 9.099/1995, assinale a
alternativa correta.
a) A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o agente tenha sido beneficiado com
outra proposta em menos de cinco anos.
b) A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o indivíduo tenha sido beneficiado
anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa.
c) A suspensão condicional da pena é instituto previsto na Lei nº 9.099/1995 e é proposta sem
proibições, reparações ou obrigações perante o juízo.
d) Caso uma pessoa seja surpreendida praticando uma infração penal de menor potencial
ofensivo, será presa em flagrante e recolhida à prisão.
e) Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo
comum.

Lei nº 9.296/1996 (Interceptação Telefônica)
13) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
No curso das investigações, a Autoridade Policial toma conhecimento de intenso tráfico de
drogas realizado por uma associação em determinada região da cidade e, com vistas à
identificação e prisão dos criminosos, intercepta as conversas telefônicas de quatro suspeitos.
Com relação a essa conduta, é correto afirmar que a Autoridade Policial
a) agiu corretamente, considerando que a interceptação de comunicações telefônicas sobrepõe-se
e dispensa outros meios de provas.
b) não agiu corretamente, porque deveria ter submetido a análise da necessidade dessa prova ao
Ministério Público, buscando autorização com o órgão ministerial.
c) incorreu no crime previsto no artigo 10 da Lei nº 9.296/96.
d) agiu corretamente, considerando que uma vez presentes fortes indícios de autoria e
materialidade de delito punido com pena de reclusão, pode a Autoridade Policial determinar a
interceptação das conversas telefônicas com base na Lei nº 9.296/96.
e) não agiu corretamente, porque, segundo a lei, somente se autoriza interceptação de
comunicação telefônica no curso da instrução processual e não no curso das investigações.
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Lei nº 9.455/1997 (Crimes de Tortura)
14) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Pode-se afirmar sobre o crime de tortura, regulado pela Lei nº 9.455/97, que
a) é crime equiparado ao hediondo, caso ocorra o resultado morte.
b) o condenado por crime de tortura poderá perder o cargo, função ou emprego público, desde
que este efeito seja expressamente declarado na sentença.
c) as lesões leves suportadas pela vítima serão absorvidas pelo crime de tortura.
d) quando praticado pelo militar, ele será julgado pela Justiça Militar.
e) será sempre de competência da Justiça Federal, independentemente do lugar do crime.

Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro (crimes)
15) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Paulo dirigia seu veículo em que estavam sua filha Juliana e uma amiga desta de nome Janaína.
Na ocasião, em excessiva velocidade, perde a direção do veículo e invade a mão contrária,
colidindo com um caminhão que vinha em sua mão correta de direção.
Do acidente, resultaram as mortes de Juliana e Janaína, sem que Paulo sofresse qualquer lesão.
Paulo foi denunciado pela prática do injusto do Art. 302, da Lei n. 9.503/97 (homicídio culposo
no trânsito), por duas vezes, na forma do Art. 70, do CP (concurso formal).
No curso da instrução, a culpa de Paulo foi demonstrada, ficando comprovada a sua
primariedade, bons antecedentes, excelente comportamento social, sendo o fato dos autos um
caso isolado, nunca tendo se envolvido em outro acidente, apesar de possuir carteira de
habilitação há mais de 20 anos. A defesa requereu ao final a extinção da punibilidade pelo perdão
judicial, eis que uma das vítimas era sua própria filha.
Diante desse quadro
a) Paulo não faz jus ao perdão (Art. 107, IX, do CP), eis que tal causa de extinção da punibilidade
não se aplica aos crimes da Lei n. 9.503/97, porquanto o artigo que dispunha de tal regra na
referida lei especial foi vetado.
b) Paulo terá direito ao perdão somente com relação à morte de sua filha, devendo ser
condenado com relação à morte de Janaína.
c) Paulo terá direito ao perdão judicial com relação a ambos os crimes.
d) Paulo somente terá direito ao perdão se houver a concordância dos pais de Janaína.
e) Paulo não terá direito ao perdão judicial, sob pena de tal decisão impedir a reparação civil
respectiva.

16) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
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Condutor do veículo A, dirigindo imprudentemente, colide na traseira do veículo B, o qual
atinge pedestre na calçada, causando-lhe lesões corporais leves, não sendo possível ao condutor
do veículo B evitar o resultado. O condutor do veículo A foge, e, em seguida, o condutor do
veículo B também empreende fuga do local, ambos deixando de prestar socorro à vítima.
Somente o condutor do veículo B é perseguido e preso por policiais militares. Na qualidade de
Delegado de Polícia a quem o fato foi apresentado, assinale a alternativa que corretamente
tipifica o comportamento do condutor do veículo B.
a) Lesão corporal culposa sem causa de aumento de pena, do Código de Trânsito Brasileiro.
b) Lesão corporal culposa com causa de aumento de pena, do Código de Trânsito Brasileiro.
c) Omissão de socorro do Código de Trânsito Brasileiro.
d) Lesão corporal culposa sem causa de aumento de pena e omissão de socorro, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.
e) Lesão corporal culposa com causa de aumento de pena e omissão de socorro, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

17) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
José da Silva dirigia seu automóvel em velocidade acima da permitida e de forma imprudente.
Ao passar por um cruzamento, José não percebe que o sinal estava vermelho e atropela Maria de
Souza, que vem a sofrer uma fratura exposta na perna direita e fica mais de 30 dias
impossibilitada de desenvolver suas ocupações habituais.
A fim de socorrer a vítima, José da Silva para o carro, sai do veículo e retira Maria do meio da via.
Contudo, ao ver um grupo de pessoas vociferando e gritando “assassino!”, “pega!” e “lincha!”,
José retorna para seu veículo e se evade do local, sendo parado alguns metros adiante por uma
patrulha de policiais militares que o levam preso em flagrante à Delegacia de Polícia.
Com base no relato acima, analise as afirmativas a seguir:
I. Segundo a lei 9.503/97 (Código Nacional de Trânsito), José não poderia ser preso em flagrante
porque prestou socorro à vítima e só não permaneceu no local porque corria risco pessoal.
II. José praticou o crime de lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor.
III. José praticou o crime do art. 305, da Lei 9.503/97 (Afastar-se o condutor do veículo do local
do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída).
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Lei nº 9.605/98 - Lei do Meio Ambiente (crimes)
18) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Quanto às penas restritivas de direitos previstas na Lei nº 9.605/98, que trata dos Crimes contra o
Meio Ambiente, assinale a alternativa correta.
a) As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando
se tratar de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a seis anos.
b) A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas
gratuitas ou onerosas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de
dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível.
c) A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro ao fundo de defesa de direitos
difusos, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário- mínimo nem superior a
trezentos e sessenta e cinco salários-mínimos; podendo o valor pago ser deduzido do montante
de eventual reparação civil a que for condenado o infrator.
d) O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do
condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade
autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer
local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.
e) As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o
Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de
participar de licitações, pelo prazo de três anos, no caso de crimes dolosos.

19) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Se uma pessoa física e uma pessoa jurídica cometerem, em conjunto, infrações previstas na Lei n.º
9.605/1998 — que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências —,
a) as atividades da pessoa jurídica poderão ser totalmente suspensas.
b) a responsabilidade da pessoa física poderá ser excluída, caso ela tenha sido a coautora das
infrações.
c) a pena será agravada, se as infrações tiverem sido cometidas em sábados, domingos ou
feriados.
d) a pena será agravada, se ambas forem reincidentes de crimes de qualquer natureza.
e) será vedada a suspensão condicional da pena aplicada.

Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro)
20) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Oto, a fim de dificultar eventual investigação, depositou vários cheques de terceiros, recebidos
como produto de concussão da qual participou, em contas-correntes de três empresas de sua
propriedade, às quais esperava ter acesso. Observando o caso concreto, analise as assertivas
abaixo:
I. Oto deve responder por favorecimento real e lavagem de capitais.
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II. A figura de lavagem de capitais é caracterizada pela ocultação ou dissimulação da origem, da
localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade dos valores respectivos,
provenientes, direta ou indiretamente, de qualquer infração penal.
III. Se reconhecido que Oto praticou o crime de lavagem de capitais, resta excluída sua
participação no crime de concussão.
IV. O tipo de lavagem de dinheiro não reclama nem o êxito definitivo da ocultação ou
dissimulação, visado pelo agente, nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada
“engenharia financeira” transnacional.
Agora, indique a opção que contempla apenas as assertivas verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

21) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
O crime de lavagem de capitais consubstancia-se no ato ou no conjunto de atos praticados pelo
agente com a finalidade de dar aparência lícita a ativos (bens, direitos ou valores) provenientes
de ilícito penal (infração antecedente), cujo aperfeiçoamento ocorre após processos complexos, na
busca da referida finalidade. Desse modo, quando o agente lavador efetua vários depósitos
fracionados em uma única ou várias contas bancárias, cujo beneficiário é um único sujeito,
constituindo a somatória desses valores expressiva quantia em dinheiro, tem-se o que a doutrina
denomina de
a) mescla
b) ocultação
c) cegueira deliberada
d) estruturação

Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso (crimes)
22) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Aos crimes previstos na Lei n.º 10.741, de 2003 - Estatuto do Idoso -, aplica-se o procedimento
previsto na Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, desde que a pena máxima privativa de
liberdade não ultrapasse
a) 6 (seis) anos.
b) 8 (oito) anos.
c) 4 (quatro) anos.
d) 1 (um) ano.
e) 2 (dois) anos.
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23) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), analise as afirmativas a seguir:
I. O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
II. Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada, não se
lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.
III. Aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não
ultrapasse 2 (dois) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de
1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de
Processo Penal.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
24) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Com relação ao Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826/2003, assinale a alternativa correta.
a) O porte de arma de fogo com numeração raspada, previsto no parágrafo único, inciso IV, do
artigo 16, refere-se tanto à arma de fogo de uso permitido como à arma de fogo de uso
proibido/restrito.
b) O artigo 16 prescreve que é proibido possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
sua guarda ou ocultar arma de fogo de uso permitido sem autorização legal.
c) É proibida a conduta de portar arma de fogo de uso permitido ou proibido, não se punindo,
no estatuto, a conduta de portar ou possuir acessório ou munição para arma de fogo.
d) A vedação à concessão de fiança prevista no parágrafo único do artigo 15 (disparo de arma de
fogo) foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
constitucionalidade.
e) O crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 do estatuto, é autônomo, sendo que,
na hipótese de o agente tentar matar a vítima com disparos de arma de fogo, responderá por
tentativa de homicídio e pelo crime de disparo de arma de fogo em concurso material de delitos.
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25) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Leia o texto a seguir.
Paulo, diante de séria discussão com Pedro, dirigiu-se até a sua residência e, visando causar mal
injusto contra este, apanhou uma arma de fogo e, de dentro de seu quintal mas em direção à via
pública, efetuou vários disparos contra a pessoa de Pedro. Vale ressaltar que Paulo tinha registro
de sua arma de fogo e que Pedro foi socorrido por terceiros e não veio a óbito.
Diante do caso exposto, Paulo responderá pelo crime de
a) tentativa de homicídio, em concurso material com o crime de disparo de arma de fogo, por
força do Art. 69 do Código Penal.
b) tentativa de homicídio, em concurso formal com o crime de disparo de arma de fogo, por
força do Art. 70 do Código Penal.
c) tentativa de homicídio, não respondendo pelo crime de disparo de arma de fogo, haja vista
que este é crime subsidiário.
d) tentativa de homicídio, em continuidade delitiva com o crime de disparo de arma de fogo,
por força do Art. 71 do Código Penal.
e) disparo de arma de fogo, não respondendo pela tentativa de homicídio, haja vista que o crime
definido no Art. 15 da Lei 10.826/2003 tutela a segurança pública.

Lei nº 11.340/2006 - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei Maria
da Penha)
26) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Segundo a Lei nº 11.340/2006, assinale a alternativa correta.
a) A prisão preventiva do agressor é medida cabível em qualquer fase do inquérito policial ou
da instrução processual, desde que requerida pela ofendida ou pelo Ministério Público.
b) As medidas protetivas de urgência poderão ser requeridas pela autoridade policial, em
qualquer momento da investigação.
c) Após fixadas as medidas protetivas, ainda que sofram alterações, deverão ser mantidas até o
julgamento final do processo.
d) É facultada ao juiz a aplicação de pena pecuniária nos casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher, quando comprovado prejuízo.
e) O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor a medida protetiva de afastamento do lar e
prestação de alimentos provisionais, em conjunto ou separadamente.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
27) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Com relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Drogas), pode-se afirmar que
a) prevê várias condutas incriminadoras, tendo o agente que incorrer em pelo menos mais de
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duas delas para a caracterização do delito de tráfico de drogas.
b) é crime material, pois exige a produção de resultado.
c) estabeleceu penas maiores de prisão – comparadas à legislação anterior – para a conduta
daquele que porta drogas para consumo pessoal.
d) traz a possibilidade de o juiz reduzir até 2/3 da pena do agente caso ele seja primário, de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas e nem integre organizações criminosas.
e) foi excluído do rol dos delitos equiparados aos hediondos, em razão da alteração legal que
passou a admitir progressão do regime.

28) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Em busca domiciliar judicialmente autorizada, policiais civis encontram, em certo apartamento,
escondidos em um fundo falso de armário, dezenas de invólucros contendo cocaína, já embalada
para revenda, bem como um grande pacote contendo cocaína compactada, destinada à
embalagem em porções menores, material este que pertencia ao ocupante do imóvel, preso em
flagrante delito. No mesmo esconderijo estava uma lata de solvente orgânico, popularmente
conhecido por thinner, destinada exclusivamente à inalação pelo detido (ocupante do imóvel).
Com o aprofundamento da investigação, constata-se que o proprietário do imóvel, mesmo ciente
de que drogas seriam armazenadas naquele local, alugara o imóvel ao detido, razão pela qual
resta também indiciado. Verifica-se, por fim, que o contato estabelecido entre o ocupante e o
proprietário do imóvel decorrera de uma eventualidade, sendo o aluguel firmado por apenas
poucas semanas, embora com remuneração acima do valor de mercado. Analisando o caso
concreto, assinale a resposta que corretamente tipifica as condutas narradas.
a) artigos 28 e 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, no caso do ocupante; e 33, caput da Lei nº
11.343/2006, no caso do proprietário do imóvel.
b) artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 para o ocupante do imóvel; e artigo 33, § 1º, III, da
mesma lei, para o proprietário.
c) artigos 28, 33, caput, e 35 da Lei n° 11.343/2006, tanto no caso do ocupante, quanto no caso do
proprietário do imóvel.
d) artigos 28, 33, caput, e 35, da Lei n° 11.343/2006 para o ocupante do imóvel; e 33, § 1º, III, e 35,
da mesma lei, para o proprietário.
e) artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, tanto no caso do ocupante, quanto no caso do
proprietário do imóvel.

29) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
O oferecimento da substância entorpecente Cannabis sativa L. (popularmente conhecida como
maconha) a outrem sem objetivo de lucro e para consumo conjunto constitui o seguinte crime:
a) posse de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
para consumo pessoal (art. 28, da Lei 11.343/2006), punido com penas de advertência, prestação
de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo.
b) conduta equiparada ao crime de tráfico de drogas (art. 33, §3º, da Lei 11.343/2006) punido
com pena de detenção seis meses a um ano, pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e
14
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Legislação Penal Extravagante
Delegado da Polícia Civil

quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas de advertência, prestação de serviços à
comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
c) cultivo de plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto
capaz de causar dependência física ou psíquica para uso pessoal (art. 28, §1º, da Lei 11.343/2006)
punido com penas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo.
d) tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), punido com pena de reclusão de cinco a quinze
anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
e) posse de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
para consumo pessoal (art. 28, da Lei 11.343/2006), punido com penas de detenção de seis meses
a dois anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

30) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente à Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), analise as afirmativas a seguir:
I. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos na Lei de Drogas, é
permitida a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, mediante autorização
do Ministério Público.
II. O crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é inafiançável, insuscetível de graça,
indulto, anistia, liberdade provisória e livramento condicional.
III. Uma vez encerrado o prazo do inquérito, e não havendo diligências necessárias pendentes de
realização, a autoridade de polícia judiciária relatará sumariamente as circunstâncias do fato,
justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza
da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

31) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Se determinada pessoa, maior e capaz, estiver portando certa quantidade de droga para consumo
pessoal e for abordada por um agente de polícia, ela
a) estará sujeita à pena privativa de liberdade, se for reincidente por este mesmo fato.
b) estará sujeita à pena privativa de liberdade, se for condenada a prestar serviços à comunidade
e, injustificadamente, recusar a cumprir a referida medida educativa.
c) estará sujeita à pena, imprescritível, de comparecimento a programa ou curso educativo.
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d) poderá ser submetida à pena de advertência sobre os efeitos da droga, de prestação de serviço
à comunidade ou de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
e) deverá ser presa em flagrante pela autoridade policial.

32) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Com relação à Lei de Drogas, Lei nº 11.343/2006, considere as afirmativas a seguir.
I. No crime de tráfico, o laudo definitivo da substância deve ser anexado antes de se efetuar a
remessa do inquérito policial ao juiz competente.
II. No crime de tráfico, a prisão em flagrante deve ser imediatamente informada ao magistrado.
III. No crime de uso de droga, é possível a transação penal.
IV. Nos crimes de drogas, o prazo para conclusão de inquérito policial poderá ser duplicado,
desde que haja requerimento do delegado, seja ouvido o Ministério Público e deferido pelo
magistrado.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Lei nº 12.037/2009 (Identificação Criminal)
33) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Paulo foi abordado pela polícia na via pública por estar em atitude suspeita e, indagado sobre
sua identidade, apresentou aos policiais uma cédula de identidade (RG) rasurada, o que levantou
suspeitas. Conduzido para a Delegacia de Polícia, com base na Lei de Identificação Criminal (Lei
nº 12.037/2009), ao Delegado de Polícia compete a(s) seguinte(s) conduta(s):
a) registrar a ocorrência, submetendo Paulo, por despacho fundamentado, a processo
datiloscópico e fotográfico, considerando a rasura do documento apresentado por ele, com base
no artigo 3º, inciso I, da Lei de Identificação Criminal.
b) dispensar Paulo, considerando que a lei de identificação é expressa no sentido de que o
civilmente identificado – como no caso – não será submetido à identificação criminal.
c) solicitar de Paulo, como condição para não ser identificado criminalmente, algum documento
fora daqueles previstos no rol do artigo 2º da Lei de Identificação Criminal.
d) requisitar, por despacho fundamentado, a colheita de impressões digitais de Paulo, a
fotografia dele e ainda a coleta de material biológico, considerando a dúvida que recai sobre a
identidade dele em razão do RG rasurado que apresentou na sua abordagem.
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e) representar ao juiz pela prisão preventiva de Paulo, considerando que a dúvida sobre sua real
identidade põe em risco a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, levando-se em
conta que ele foi preso em atitude suspeita na via pública.

Lei nº 12.850/2013 (Crime Organizado)
34) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Pertinente à Lei de combate às organizações criminosas, consiste a intervenção administrativa na
a) forma de ação controlada existente.
b) escolha do momento mais oportuno à formação de provas.
c) ação realizada por agentes de polícia, exclusivamente.
d) observação e acompanhamento da infiltração policial.
e) infiltração feita por agentes não policiais.

35) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Sobre a Lei de Organizações Criminosas, Lei nº 12.850/2013, é correto afirmar que
a) autoriza a infiltração, por policias, em atividade de investigação, independentemente da
existência de investigação formal iniciada, exatamente para preservar o sigilo das investigações.
b) define organização criminosa como sendo, dentre outros, uma associação de no mínimo cinco
agentes.
c) o acordo de colaboração realizado entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor
somente será válido se formalizado na presença de um juiz, que em seguida o homologará.
d) alterou (aumentando para 2 a 4 anos e multa) as penas previstas para o delito do artigo 342 do
Código Penal (Crime de falso testemunho).
e) pode ter por objeto a investigação de qualquer crime, desde que apenado com reclusão.

Gabarito
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1) E
6) A
11) A
16) C
21) D
26) E
31) D

2) D
7) A
12) E
17) A
22) C
27) D
32) E

3) A
8) B
13) C
18) D
23) B
28) B
33) A

4) B
9) A
14) C
19) A
24) A
29) B
34) A

5) C
10) B
15) C
20) E
25) C
30) C
35) D
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