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Direito Constitucional 
01. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição 

Federal de 1988, dentre outros: 

a) a dignidade da pessoa humana. 

b) solução pacífica dos conflitos. 

c) repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

d) independência nacional. 

e) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

 

 

02. A República Federativa do Brasil tem finalidades que devem ser perseguidas. Entre as 

alternativas abaixo, aquela que traz um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, conforme a Constituição Federal de 1988, é 

a) erradicar a pobreza.  

b) os valores sociais do trabalho. 

c) a dignidade da pessoa humana. 

d) a soberania.  

e) a cidadania. 

 

 

Comentário: Gabarito letra E 

De acordo com a Constituição Federal, promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação é um objetivo 

fundamental. Vejamos: 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

[...] 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”. 

Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, os “objetivos têm em comum assegurar a 

igualdade material entre os brasileiros, possibilitando a todos iguais oportunidades para 

alcançar o pleno desenvolvimento de sua personalidade, bem como para autodeterminar e 

lograr atingir suas aspirações materiais e espirituais, condizentes com a dignidade inerente a 

sua condição humana”.  
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22. João, estudioso do Direito Constitucional e da área de segurança pública, deparou-se com a 

existência de zonas de possível conflito na atuação da polícia federal e das polícias civis. 

Ao fim de suas reflexões, concluiu, corretamente, que, de acordo com a sistemática 

constitucional: 

a) ambas as polícias possuem competência concorrente na apuração de infrações penais, 

distinguindo-se apenas em relação ao ente federativo mantenedor; 

b) as atribuições da polícia federal estão previstas, de maneira exaustiva, na ordem 

constitucional, não podendo ser ampliadas pela lei; 

c) à polícia federal compete apurar as infrações penais praticadas em detrimento das sociedades 

de economia mista da União; 

d) à policia federal compete apurar as infrações penais praticadas em detrimento da ordem 

social; 

e) à polícia federal compete apurar toda e qualquer infração penal com repercussão 

interestadual. 

 

 

ESTATUTO DO DESARMAMENTO 
 

23. Com base no disposto na Lei n.º 10.826/2003 — conhecida como Estatuto do Desarmamento 

— e suas alterações, assinale a opção correta. 

a) Todo cidadão pode portar até uma arma de fogo 

b) O certificado de registro de arma de fogo autoriza o proprietário da arma a portá-la em todo 

o território nacional 

c) Cabe ao juiz, com prévia autorização do Sistema Nacional de Armas, a expedição do certificado 

de registro de arma de fogo 

d) Os residentes em área rural podem manter arma registrada em toda a extensão do respectivo 

imóvel rural 

e) Os residentes em área urbana somente podem manter arma em sua residência 

 

Comentário: Gabarito letra D 

Podemos extrair isso diretamente do inciso I do §1º do artigo 144. 

Art. 144. (...) § 1º (...) I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 

empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  
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37. Um policial, que possuía porte de uma arma, não observou as cautelas necessárias para 

impedir que seu sobrinho, que é portador de deficiência mental, se apoderasse de sua arma de 

fogo e disparasse uma bala, sem intenção, na cozinha de sua propriedade, que por sorte não 

atingiu nenhuma pessoa. 

De acordo com a Lei Federal nº 10.826/2003, ele poderá ter a seguinte pena: 

a) Somente multa. 

b) Detenção, de 1 a 2 anos, e multa. 

c) Detenção, de 2 a 4 anos, e multa. 

d) Reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. 

e) Reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. 

 

 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
 

38. Em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. 

a) Considera-se em flagrante delito quem é detido após a prática criminosa, ainda que não esteja 

na posse de objetos que o relacionem à prática delitiva, mas é foragido da Justiça. 

b) Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará 

recolhê-lo à prisão, cabendo a análise do cabimento da fiança sempre ao juiz de direito. 

c) Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em 

flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença 

deste.  

Comentário: Gabarito letra C 

O caso descrito no enunciado se amolda ao crime de de "posse ou porte ilegal de arma de 

fogo de uso restrito", conforme o disposto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. 

Comentário: Gabarito letra B 

A questão exigiu conhecimento, por meio de interpretação, do artigo 13 da Lei 10826/03. 

Veja-se: 

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) 

anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob 

sua posse ou que seja de sua propriedade: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.  
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CÓDIGO PENAL 
51. Acerca da aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. 

a) É vedada a instituição de lei temporária na seara penal. 

b) A lei excepcional aplica-se a fatos posteriores ao fim de sua vigência, desde que correlatos às 

circunstâncias que a determinaram. 

c) A lei posterior jamais se aplica aos fatos anteriores, ainda que não decididos por sentença 

condenatória transitada em julgado. 

d) Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 

momento do resultado. 

 

52. Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei a quinze anos de reclusão, tendo 

a decisão judicial transitada em julgado. Após dois anos de cumprimento da pena, surge lei nova 

que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, 

segundo os comandos normativos do Código Penal, a lei: 

a) não retroagirá pelo efeito permanente da decisão judicial 

b) retroagirá para beneficiar o réu 

c) retroagirá se houve concordância do Ministério Público 

d) não retroagirá por ser regra de exceção 

 

Comentário: Gabarito letra D 

Nos termos do art. 4º do CP, considera-se praticado o crime no momento: 

- da AÇÃO ou OMISSÃO, 

- ainda que outro seja o momento do resultado. 

Tempo do crime 

CP Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro 

seja o momento do resultado. 

No Brasil, aplica-se, em relação ao tempo do crime, a Teoria da Atividade, isto é, considera-

se ocorrido no momento da ação ou da omissão, e NÃO do resultado.  

Comentário: Gabarito letra B 

Se uma conduta era classificada como crime e uma lei posterior excluir essa tipificação, ela 

retroagirá obrigatoriamente para atingir todos os fatos anteriores, mesmo se já houver o 

trânsito em julgado, independentemente de concordância do Ministério Público. Trata-se 

da abolitio criminis, prevista no art. 2º do Código Penal: 
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Direito Constitucional 
01. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição 

Federal de 1988, dentre outros: 

a) a dignidade da pessoa humana. 

b) solução pacífica dos conflitos. 

c) repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

d) independência nacional. 

e) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

 

02. A República Federativa do Brasil tem finalidades que devem ser perseguidas. Entre as 

alternativas abaixo, aquela que traz um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, conforme a Constituição Federal de 1988, é 

a) erradicar a pobreza.  

b) os valores sociais do trabalho. 

c) a dignidade da pessoa humana. 

d) a soberania.  

e) a cidadania. 

 

03. De acordo com a Constituição Federal de 1988, “a dignidade da pessoa humana” constitui 

um(a): 

a) Direito fundamental. 

b) Garantia fundamental. 

c) Princípio fundamental. 

d) Objetivo fundamental. 

 

04. Assinale abaixo a alternativa que trata de um principio fundamental da Constituição da 

República Federativa do Brasil.  

a) democracia oligo partidária 

b) liberalismo económico 

c) edação ao asilo político 

d) separação de poderes 
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77. “O juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio 

agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.” Trata-se de hipótese que 

o Código Penal prevê em crime de: 

a) autoaborto. 

b) infanticídio. 

c) auxílio a suicídio. 

d) homicídio culposo. 

e) lesão corporal dolosa leve. 

 

78. De acordo com o Código Penal quando o homicídio é cometido mediante paga ou promessa 

de recompensa, ou por outro motivo torpe é chamado de: 

a) Simples. 

b) Qualificado. 

c) Induzimento. 

d) Duplo. 

 

79. De acordo com o Código Penal Brasileiro, são considerados crimes contra a vida, EXCETO:  

a) Lesão corporal de natureza grave.  

b) Aborto.  

c) Infanticídio.  

d) Homicídio. 

 

80. Mariana, menor de 13 anos, grávida de 2 meses, pretende realizar aborto por não desejar a 

criança, uma vez que não sabe quem é o pai do bebê concebido. Maridete, parteira conhecida 

da família de Mariana, realiza o aborto com autorização da menor. A conduta de Maridete, ao 

provocar o aborto, é passível de pena de 

a) detenção de um a quatro anos. 

b) detenção de três a dez anos. 

c) reclusão de três a dez anos. 

d) reclusão de um a três anos. 

e) reclusão de quinze a vinte anos. 
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98. Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão 

de sentir pena do proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime de:  

a) corrupção passiva privilegiada;  

b) abandono de função;  

c) violação de sigilo profissional;  

d) corrupção passiva simples;      

e) prevaricação. 

 

99. João, oficial de justiça, solicita o pagamento de dois mil reais para não cumprir rapidamente 

um mandado de citação, o que acaba ocorrendo.  

Nessa situação, João sujeita-se às penas previstas para o crime de:  

a) concussão;  

b) corrupção passiva simples;  

c) prevaricação;  

d) corrupção passiva com aumento de pena;  

e) tráfico de influência. 

 

100. Consoante as disposições do Código Penal e suas alterações posteriores, a apropriação pelo 

funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 

que tenha a posse em razão do cargo, ou o desvio, em proveito próprio ou alheio, caracteriza o 

delito de 

a) peculato. 

b) nepotismo. 

c) abuso de poder. 

d) abuso de confiança. 

e) prevaricação dolosa. 

 

101. Configura ato de CORRUPÇÃO, punido pelo Código Penal, a conduta do servidor público 

que: 

a) recebe para si, diretamente, em razão de sua função, vantagem indevida. 

b) continua a exercer, sem autorização, a função pública da qual sabe oficialmente ter sido 

suspenso. 

c) se apropria de dinheiro público de que tem a posse em razão do cargo. 

d) abandona o cargo público, fora dos casos permitidos em lei. 
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B D C D D C B C D E 
 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
E C A D D C C A D A 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
D B B C E B D B A C 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
D B D D D A C A C B 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
A E E D C B D B A C 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
B D B C D C B D D C 

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
E E B C D E B E D A 

 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
A A B A C D E D E A 

 

 

 

 

 


