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QUESTÃO 32.  

GABARITO: LETRA C 

COMENTÁRIO: Comentário: conforme artigo 8º da lei 4.898/65, a sanção aplicada será 

anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar. 

 

QUESTÃO 33.  

GABARITO: LETRA A 

COMENTÁRIO: Conforme artigo 1º, VIII da lei 8.072/90, o crime de favorecimento da 

prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de 

vulnerável constitui crime hediondo. 

 

QUESTÃO 34.  

GABARITO: LETRA E 

COMENTÁRIO: Conforme artigo 16, parágrafo único da lei 10.826/03, a conduta de 

suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo 

ou artefato possui a mesma pena do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso 

restrito, qual seja, reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa. 

 

QUESTÃO 35.  

GABARITO: LETRA B 

COMENTÁRIO: Conforme artigo 7º, IV da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) é uma forma 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras  a violência patrimonial, 

entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial 

ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e 

direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 

 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 40.  

GABARITO: LETRA C 

COMENTÁRIO: Conforme artigos 11 e 12 do estatuto do idoso (lei 10.741/03), os alimentos 

serão prestados na forma da lei civil e a obrigação de alimentar é solidária, podendo o 

idoso optar entre os prestadores. 

 

Wallace França 

 Policial Legislativo do Senado Federal, ex-delegado de polícia 

do Mato Grosso do Sul, ex-agente penitenciário federal, ex-

cadete aviador da Aeronáutica, Pós graduado em segurança 

pública, professor de direito penal, processo penal e legislação 

extravagante na área de concursos públicos há mais de 05 anos, 

possui as seguintes aprovações: Escola Preparatória de Cadetes 

do Ar – EPCAR (2003), Colégio Naval – Escola de preparação de oficiais da Marinha 

do Brasil (2003), Escola Preparatória de Cadetes do Exército – Especex (2005), Bronze 

na Olimpíada Mineira de Matemática (2006), Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar de Minas Gerais – CFOPMMG (2008), Polícia Rodoviária Federal – PRF (2008), 

Técnico de Registro da Junta Comercial do Rio de Janeiro – Jucerja (2008), Técnico 

Administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2008), Agente 

Penitenciário Federal – Depen (2009), 1ª fase de Delegado de Minas Gerais (2011), 

Policial Legislativo do Senado Federal (2012), Delegado de Polícia do Mato Grosso 

do Sul (2013), Delegado de Polícia do Paraná (2013). Promotor de Justiça - MPGO - 

1ª fase (2016). 

 

Gran Cursos Online 

 

 

 

 

 

 

 

 


