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Direito penal 
 
Julgue os seguintes itens, relativos a crimes contra a pessoa e contra o 
patrimônio. 
1 Diferenciam-se os crimes de extorsão e estelionato, entre outros 
aspectos, porque no estelionato a vítima quer entregar o objeto, pois foi 
induzida ou mantida em erro pelo agente mediante o emprego de 
fraude; enquanto na extorsão a vítima despoja-se de seu patrimônio 
contra a sua vontade, fazendo-o por ter sofrido violência ou grave 
ameaça. 
 
Quanto a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, julgue os 
itens a seguir. 
2 São elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo de 
causalidade, tipicidade e culpabilidade, de forma que, ausente qualquer 
dos elementos, a conduta será atípica para o direito penal, mas poderá 
ser valorada pelos outros ramos do direito, podendo configurar, por 
exemplo, ilícito administrativo. 
3 Os crimes comissivos por omissão — também chamados de crimes 
omissivos impróprios — são aqueles para os quais o tipo penal 
descreve uma ação, mas o resultado é obtido por inação. 
4 Para que se configure a legítima defesa, faz-se necessário que a 
agressão sofrida pelo agente seja antijurídica, contrária ao ordenamento 
jurídico, configurando, assim, um crime. 
 
Julgue o item abaixo, acerca do concurso de pessoa e sujeito ativo e 
passivo da infração penal. 
5 Com relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, tem-se 
adotado a teoria da dupla imputação, segundo a qual se responsabiliza 
não somente a pessoa jurídica, mas também a pessoa física que agiu 
em nome do ente coletivo, ou seja, há a possibilidade de se 
responsabilizar simultaneamente a pessoa física e a jurídica. 
 
Dos crimes contra administração pública – Direito p enal 
 
A respeito dos crimes contra o patrimônio e contra a administração 
pública, julgue o seguinte item. 
6 Considere a seguinte situação hipotética. 
Tancredo recebeu, para si, R$ 2.000,00 entregues por Fernando, em 
razão da sua função pública de agente da Polícia Federal, para praticar 
ato legal, que lhe competia, como forma de agrado. 



Nessa situação, Tancredo não responderá pelo crime de corrupção 
passiva, o qual, para se consumar, tem como elementar do tipo a 
ilegalidade do ato praticado pelo funcionário público. 
 
Direito processual penal 
 
7 Caso um policial federal preste ajuda a um contrabandista para que 
este ingresse no país e concretize um contrabando, consumar-se-á o 
crime de facilitação de contrabando, ainda que o contrabandista não 
consiga ingressar no país com a mercadoria. 
 
Julgue os itens subsequentes quanto a prisão em flagrante, prova e 
inquérito policial. 
8 Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna 
impossível a sua consumação. 
9 Não se admite a acareação entre o acusado e a pessoa ofendida, 
considerando-se que o acusado tem o direito constitucional ao silêncio, 
e o ofendido não será compromissado. 
10 O término do inquérito policial é caracterizado pela elaboração de um 
relatório e por sua juntada pela autoridade policial responsável, que não 
pode, nesse relatório, indicar testemunhas que não tiverem sido 
inquiridas. 
11 No inquérito policial, o ofendido, ou seu representante legal, e o 
indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou 
não, a juízo da autoridade. 
 
Acerca do inquérito policial, julgue os itens que se seguem. 
12 O inquérito policial tem natureza judicial, visto que é um 
procedimento inquisitório conduzido pela polícia judiciária, com a 
finalidade de reunir elementos e informações necessárias à elucidação 
do crime. 
13 Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade 
judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não 
poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia, 
salvo com expressa autorização judicial. 
 
Considerando o estabelecido no Código de Processo Penal, julgue o 
item abaixo, a respeito da prova. 
14 Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a 
requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso 
por meio de sistema de videoconferência. 
 
Julgue os itens a seguir, acerca das prisões cautelares. 



15 Assemelham-se as prisões preventiva e temporária porque ambas 
podem ser decretadas em qualquer fase da investigação policial ou da 
ação penal. No entanto, a prisão preventiva pressupõe requerimento 
das partes, ao passo que a prisão temporária pode ser decretada de 
ofício pelo juiz. 
16 Por completa falta de amparo legal, não se admite o flagrante 
forjado, que constitui, em tese, crime de abuso de poder, podendo ser 
penalmente responsabilizado o agente que forjou o flagrante. 
 
Legislação penal especial 
 
Julgue os itens seguintes, relativos a crimes de tortura e ambientais. 
17 A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em razão de 
discriminação religiosa, pois, sendo laico o Estado, este não pode se 
imiscuir em assuntos religiosos dos cidadãos. 
 
Considerando a legislação penal especial, julgue os seguintes itens. 
18 Nos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, é isento de 
pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito, 
proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal 
praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
19 É atípica, por falta de previsão na legislação pertinente ao assunto, a 
conduta do agente que simplesmente colabora, como informante, com 
grupo ou associação destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 
20 Antes da sentença, a internação do adolescente infrator poderá ser 
determinada pelo juiz por prazo indeterminado. 
 
Direito administrativo – estatuto do funcionário pú blico 
 
Julgue os itens a seguir, acerca do comportamento organizacional. 
21 Segundo a teoria dos dois fatores de Herzberg, uma vez 
disponibilizados, os fatores ligados ao ambiente do trabalho garantem, 
de forma duradoura, a satisfação e a conseqüente motivação para um 
bom desempenho do funcionário em seu trabalho. 
22 Ao considerar a teoria da equidade como forma de maximizar o 
desempenho dos colaboradores que lhe estão subordinados, o gestor 
público deve levar em conta que qualquer injustiça sentida em relação 
às recompensas pode motivar essas pessoas a agirem de forma a 
restaurar o senso de equidade percebida. 
 
Administração financeira e orçamentária 



 
A respeito da administração financeira e orçamentária, julgue os itens 
que se seguem. 
23 É função do Ministério da Justiça fazer que o governo federal 
contemple em seu orçamento, que terá vigência de quatro anos, os 
recursos necessários ao pleno funcionamento do Departamento de 
Polícia Federal. 
24 Com o advento do Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal (SIAFI), houve grande centralização da gestão de 
recursos, o que permitiu a padronização dos métodos e rotinas de 
trabalho e restringiu a gestão e o controle do ordenador de despesas, 
com a perda da individualização dos recursos para cada unidade 
gestora. 
25 O recurso financeiro proveniente de outra pessoa de direito público 
pode ser classificado como receita de capital. 
26 O estágio de execução da receita classificado como arrecadação 
ocorre com a transferência dos valores devidos pelos contribuintes ou 
devedores à conta específica do Tesouro. 
27 Ao elaborar o planejamento orçamentário do seu órgão, o agente 
público deve considerar que as obrigações de seu ente público com 
terceiros compõem a dívida ativa da União. 
28 É vedado ao servidor público receber três suprimentos de fundos 
simultaneamente, mesmo que desenvolva missões distintas. 
29 Nem todas as receitas são recolhidas à conta única do Tesouro, 
podendo ser revertidas a outras contas-correntes. 
 
Julgue os itens subsequentes, relativos à administração pública. 
30 O poder de a administração pública impor sanções a particulares não 
sujeitos à sua disciplina interna tem como fundamento o poder 
disciplinar. 
31 O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade retrata a 
presunção absoluta de que os atos praticados pela administração 
pública são verdadeiros e estão em consonância com as normas legais 
pertinentes. 
 
Direito empresarial 
 
No que se refere à organização administrativa da União e ao regime 
jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue os itens seguintes. 
32 A empresa pública e a sociedade de economia mista podem ser 
estruturadas mediante a adoção de qualquer uma das formas 
societárias admitidas em direito. 
 



Direito civil 
 
33 O vencimento, a remuneração e o provento não podem ser objeto de 
penhora, exceto no caso de prestação de alimentos resultante de 
decisão judicial. 
 
Direito administrativo 
 
Quanto ao regime jurídico concermente aos funcionários policiais civis 
da União e do Distrito Federal, bem como às sanções aplicáveis aos 
agentes públicos, julgue o item a seguir. 
34 Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente constitui ato de improbidade administrativa e, por 
consequência, impõe a aplicação da lei de improbidade e a sujeição do 
responsável unicamente às sanções nela previstas. 
 
Direito constitucional 
 
Julgue o item abaixo, que trata da ordem social. 
35 A Constituição Federal de 1988 (CF) não reconhece aos índios a 
propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas. 
 
Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes, 
à luz da CF. 
36 Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante ou à de terceiros, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público. 
37 São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro de Estado da 
Defesa, ministro de Estado da Fazenda e de oficial da Marinha, do 
Exército ou da Aeronáutica. 
 
Com fundamento nas regras estabelecidas na CF quanto à defesa do 
Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue. 
38 A Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir e 
reprimir, com exclusividade, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o contrabando e o descaminho. 
 
Raciocínio lógico 
 
A Polícia Federal brasileira identificou pelo menos 17 cidades de 
fronteira como locais de entrada ilegal de armas; 6 dessas cidades 
estão na fronteira do Mato Grosso do Sul (MS) com o Paraguai. 



Internet: <www.estadao.com.br> (com adaptações). 
Considerando as informações do texto acima, julgue o próximo item. 
39 Se uma organização criminosa escolher 6 das 17 cidades citadas no 
texto, com exceção daquelas da fronteira do MS com o Paraguai, para a 
entrada ilegal de armas no Brasil, então essa organização terá mais de 
500 maneiras diferentes de fazer essa escolha. 
 
GABARITO 
1- C 
2- E 
3- C 
4- E 
5- C 
6- E 
7- C 
8- C 
9- E 
10- E 
11- C 
12- E 
13- E 
14- C 
15- E 
16- C 
17- E 
18- C 
19- E 
20- E 
21- E 
22- C 
23- E 
24- E 
25- C 
26- E 
27- E 
28- C 
29- C 
30- E 
31- E 
32- E 
33- C 
34- E 
35- C 



36- E 
37- E 
38- E 
39- E 


