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Questão 38 
GABARITO: LETRA B 
Comentário:  
 
A questão tratou do crime de violência contra superior, prevista no artigo 157 do 
Código Penal Militar. 
 
As assertivas referiam-se aos preceitos secundários do tipo penal (pena) e a correta é a 
letra "b". 
 
A letra "a" está incorreta, pois a pena base do delito é a de detenção de 3 meses a dois 
anos. (Art. 157 do CPM). 
 
A letra "b" está CORRETA, pois se a violência é praticada com arma, a pena é 
aumentada de 1/3.(Artigo 157, §2º do CPM) 
 
A letra "c" está incorreta, pois se da violência resulta morte, a pena é de 12 a 30 anos 
de reclusão. (Art. 157, §4º do CPM) 
 
A letra "d" está incorreta, pois a pena é aumentada da sexta parte se o crime ocorre 
em serviço. (Art. 157, §5º do CPM) 
 
A letra "e" está incorreta, pois se o crime e praticado contra o comandante da OM em 
que serve o agente ou contra Oficial General, a pena é de reclusão de 3 a 9 anos. (Art. 
157, §1º do CPM). 
 
Questão 39. 
GABARITO: LETRA A 
Comentário: 
 
Tratou dos crimes de Desrespeito a Superior (Art. 160 do CPM); de Desrespeito a 
Símbolo Nacional (Art. 161 do CPM) e de Despojamento Desprezível (Art. 162 do CPM), 
também sobre os preceitos secundários (penas). 
 
A Assertiva "a" está CORRETA, pois o desrespeito a superior tem pena de detenção de 
3 meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. (Art. 160 do CPM). 
 



 
A assertiva "b" está incorreta, pois se o fato for praticado contra o comandante da OM 
a que pertence o agente ou contra Oficial General, oficial de dia, de serviço ou de 
quarto, a pena é aumentada de 1/2 (metade). (Art. 160, parágrafo único do CPM). 
 
A assertiva "c" está incorreta, pois o crime previsto no artigo 161 do CPM tem pena 
de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
 
A assertiva "d" está incorreta, pois o crime previsto no artigo 162 possui pena 
de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. 
 
A assertiva "e" está incorreta, pois a pena do crime de despojamento desprezível é 
aumentada da metade, se o fato é praticado diante da tropa ou em público. 
 
 
Por fim, resta dizer que o examinador limitou-se a perguntar sobre as penas dos crimes 
constantes do Edital, o que demonstra pouca criatividade por parte da banca 
examinadora.  
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