
 

   
  

PROVA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – SOLDADO 

QUESTÕES DE NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

 

QUESTÃO NÚMERO 41 

41. LETRA A.  

 

COMENTÁRIO:  Em caso de lei temporária, mesmo decorrido o prazo de sua vigência, ela será aplicada, 

conforme preconiza o artigo 3º do código penal, a saber: 

Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as 

circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.   

 

 

QUESTÃO NÚMERO 42 

42. LETRA E.  

 

COMENTÁRIO:  Se o crime ocorreu a bordo de navio estrangeiro privado, estando em nosso mar 

territorial, a lei penal brasileira será aplicada, conforme extensão prevista no artigo 5º §2º do código 

penal que assim dispõe: 

Art. 5º § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou 

embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território 

nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. 

 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 43 

43. LETRA B.  

 

COMENTÁRIO:  A hipóteses de agentes públicos que praticam fatos em decorrência da atuação de sua 

função estarão acobertadas pela excludente de ilicitude estrito cumprimento de um dever legal. 

 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 44 

44. LETRA D.  



 

   
  

 

COMENTÁRIO:  Conforme artigo 19 da Lei Maria da Penha: “As medidas protetivas de urgência poderão 

ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida”. As letras 

C e E invertem os conceitos de violência moral e psicológica”. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 45 

45. LETRA B.  

 

COMENTÁRIO:  A conduta de adquirir o maquinário para produção da droga está previsto no artigo 34 

da lei 11.343/2006 que assim dispõe: “Art. 34.  Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, 

vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 

maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção 

ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar”. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 46 

46. LETRA D.  

 

COMENTÁRIO:  Ocorre delatio criminis, espécie de notitia criminis indireta, quando qualquer pessoa do 

povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública comunicar, 

verbalmente ou por escrito, à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, 

mandará instaurar inquérito (artigo 5º §3º do CPP) 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 47 

47. LETRA A.  

 

COMENTÁRIO:  Trata-se de hipótese de flagrante esperado que ocorreu na modalidade espécie de 

flagrante impróprio. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 48 

48. LETRA C.  

 



 

   
  

COMENTÁRIO:  Conforme artigo 69 da lei dos juizados especiais (lei 9.099/1995), “a autoridade policial 

que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará 

imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos 

exames periciais necessários” e conforme o artigo 69, parágrafo único, “ao autor do fato que, após 

a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a 

ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência 

doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou 

local de convivência com a vítima”. 

 

QUESTÃO NÚMERO 49 

49. LETRA E.  

 

COMENTÁRIO:  Conforme jurisprudência assentada nos tribunais superiores, é cabível habeas corpus 

para trancamento de inquérito policial quando não houver justa causa para abertura deste. 

 

QUESTÃO NÚMERO 50 

50. LETRA C.  

 

COMENTÁRIO:  O Código de processo penal adota, no artigo 155 do CPP, o sistema do livre 

convencimento motivado. 

CPP - Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas.       
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