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QUESTÃO 48.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 

O recurso argumenta que todos os itens devem ser considerados corretos e que o 

gabarito da prova considera todos os itens incorretos, motivo pelo qual deve ser 

anulada.  

 

JUSTIFICATIVA:  

 

 O recurso não merece provimento, pois todos os itens tratam de casos de 

aumento de pena para tráfico. Já o enunciado da questão trata do porte de substância 

entorpecente e não do tráfico, assim, nenhum dos casos de aumento de pena poderá ser 

utilizado na conduta descrita no enunciado, motivo pelo qual, todos estão incorretos. 

 Abaixo a questão e o texto legal demonstrando que a alternativa, conforme o 

gabarito, está correta. 

 

QUESTÃO  48 

Segundo a Lei 11.343/06, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 

trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar: 

I. terá sua pena aumentada de um sexto a dois terços, se o agente praticar o crime 

prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação; 

II. terá sua pena aumentada de um sexto a dois terços, se a infração tiver sido cometida 

nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais; 

III. terá sua pena aumentada de um sexto a dois terços, se a infração tiver sido cometida 

nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino; 

IV. terá sua pena aumentada de um sexto a dois terços, se a infração tiver sido cometida 

em transportes públicos; 

(A) Apenas I e IV estão corretos. 

(B) Apenas II e III estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão incorretos. 

 



Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 

para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 

Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a 

dois terços, se: 

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de 

missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; 

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos 

prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, 

recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde 

se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de 

dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em 

transportes públicos; 

Portanto, a banca ratifica a alternativa apontada como sendo a única que atende ao 

enunciado. 

QUESTÃO 56.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 

O recurso argumenta que os crimes de latrocínio e estupro, na forma tentada, não 

são hediondos por não estarem na Lei 8072/90.  

 

JUSTIFICATIVA:  

 

 O recurso não merece provimento, pois todos os tipos penais trazidos nos itens 

da questão estão descritos no art. 1º da mencionada Lei, que no caput traz 

expressamente as formas tentada ou consumada. 

Art. 1
o
 São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n

o
 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:  

II - latrocínio (art. 157, § 3
o
, in fine);  

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1
o
 e 2

o
);   

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1
o
, 2

o
, 3

o
 e 4

o
);  

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 

medicinais 

 Abaixo a questão demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, está 

correta. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm


QUESTÃO  56 

Nos termos da Lei 8.072/90 são considerados hediondos os seguintes crimes:  

I. a tentativa de latrocínio; 
II. a tentativa de estupro; 
III. o estupro de vulnerável; 
IV. a falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
(C) Todos os itens estão corretos. 
(D) Todos os itens estão incorretos. 

 
Portanto, a banca ratifica a alternativa apontada como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 64.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 

O recurso argumenta que a questão deve ser anulada por haver duas alternativas 

incorretas.  Além disso, alega que a falta do artigo “a” na expressão “ de dois a oito 

anos” torna a alternativa também errada. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

 O recurso não merece provimento. A questão pede a alternativa incorreta. Para 

facilitar o entendimento, vejamos a questão transcrita abaixo: 

QQUUEESSTTÃÃOO  6644 

Relativamente à Lei nº 9.455/97 que define os crimes de tortura é 

INCORRETO afirmar: 

(A) Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de 

violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, 

em razão de discriminação racial ou religiosa; 

(B) Aplica-se pena de reclusão, de dois oito anos a quem submete pessoa 

presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, 

por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante 

de medida legal. 

(C) O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

(D) Em todos os casos, o condenado por crime previsto nesta Lei 

iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. 

A alternativa “A” vem estabelecida no art. 1º, inc. I, alíne C: 

 Art. 1º Constitui crime de tortura: 

        I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 

sofrimento físico ou mental: 

     c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 

 



A alternativa “B” vem estabelecida no Art. 1º , § 1º: 

Art. 1º 

        Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

       § 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de 

segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto 

em lei ou não resultante de medida legal. 

 

A alternativa “C” vem estabelecida no § 6º do art. 1º: 

  § 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

 

A alternativa “D” está de acordo com o § 7º do art. 1º, que exclui o início do 

cumprimento da pena em regime fechado no caso do § 2º do mesmo artigo. 

 § 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o 

cumprimento da pena em regime fechado. 

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou 

apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. 

 

 Quanto à falta do artigo “a” na alternativa “B”, trata-se apenas de falha de 

digitação que não altera o sentido da questão nem traz nenhuma dificuldade no 

entendimento do conteúdo. 

Portanto, a banca ratifica a alternativa apontada como sendo a única que atende ao 

enunciado. 

 

 

 

 

 

 


