
 

 

Curso preparatório para o concurso de Oficial 
da Polícia Militar de Santa Catarina 

 
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 

Direito Penal e Legislação Penal Complementar 
 

CÓDIGO PENAL 
 
01. Acerca dos crimes contra a pessoa, assinale a 
opção correta. 
a) Quando o homicídio for praticado por motivo fútil, 
haverá causa de diminuição de pena. 
b) Sempre que um agente mata uma vítima mulher, 
tem-se um caso de feminicídio. 
c) O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais 
constantes no capítulo que trata de crimes contra a 
vida. 
d) O aborto provocado é considerado crime pelo direito 
brasileiro, não existindo hipóteses de exclusão da 
ilicitude. 
e) O aborto provocado será permitido quando for 
praticado para salvar a vida da gestante ou quando se 
tratar de gravidez decorrente de estupro. 
 
02. Considera-se causa de diminuição de pena, o fato 
de agente ter praticado o homicídio: 
a) Por motivo fútil.  
b) Com uso de veneno, fogo, asfixia ou outro meio 
insidioso ou cruel. 
c) Impelido por relevante valor moral ou social.  
d) Com recebimento de recompensa.  
e) À traição ou emboscada. 
 
03. Assinale a alternativa correta no que diz respeito 
aos crimes contra a vida previstos no Código Penal 
a) No crime de homicídio, a prática deste mediante paga 
ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe 
são circunstâncias que, apesar de não qualificar o 
crime, caracterizam-se como causas de aumento de 
pena 
b) No crime de induzimento, instigação ou auxílio a 
suicídio, a prática da conduta criminosa por motivo 
egoístico é circunstância que qualifica o crime. 
c) Não se pune o aborto praticado por médico se não 
há outro meio de salvar a vida da gestante. 
d) O crime de aborto provocado pela gestante ou com 
seu consentimento equipara-se e possui a mesma pena 
que o aborto provocado por terceiro. 
e) No crime de homicídio simples, se o agente comete 
o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 
moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da vítima, o juiz deve 
conceder o perdão judicial. 
 

04. Assinale a alternativa que não qualifica o crime de 
homicídio. 
a) Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura 
ou outro meio insidioso ou cruel. 
b) Para assegurar a ocultação de outro crime. 
c) Motivo fútil 
d) Abuso de poder ou violação de dever inerente a 
cargo, ofício, ministério ou profissão. 
e) Mediante dissimulação. 
 
05. Pedro, a pedido de José que desejava suicidar-se, 
efetua disparo de arma de fogo contra o mesmo, 
causando-lhe a morte. Pedro 
a) responderá por homicídio doloso. 
b) responderá por auxílio doloso ao suicídio. 
c) não responderá por nenhum delito. 
d) responderá por homicídio culposo. 
e) responderá por auxílio culposo ao suicídio. 
 
06. O artigo 129 do Código Penal Brasileiro estabelece 
o crime de lesões corporais. Sobre esse assunto, 
analise as afirmativas. 
I. A lesão corporal que tem como resultado aborto é 
classificada como lesão corporal seguida de morte. 
II. Inutilização de função é classificado como lesão 
gravíssima. 
III. Perda de sentido é classificada como lesão grave. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmativas estão corretas 
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II 
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III 
d) Está correta apenas a afirmativa I 
e) Está correta apenas a afirmativa II 
 
07. O parágrafo primeiro do artigo 129 do Código Penal 
estabelece casos de lesões corporais graves. Assinale 
a alternativa que não resulta em lesões corporais 
graves de acordo com o Código Penal.  
a) Debilidade permanente de membro 
b) Incapacidade para as ocupações habituais por 10 
dias 
c) Aceleração do parto 
d) Debilidade permanente de sentido 
e) Perigo de vida 
 
08. Em relação ao delito de lesão corporal leve (artigo 
129, caput, do Código Penal), assinale a afirmação 
correta. 
a) A ação penal correspondente dependerá de 
representação. 
b) Trata-se de delito de menor potencial ofensivo e, 
portanto, somente se procede mediante queixa. 
c) Não se admite a suspensão condicional do processo, 
por se tratar de um crime contra a pessoa. 



 

 

d) Não é permitida a conciliação entre as partes por se 
tratar de crime de ação penal privada. 
e) É vedada a substituição da pena privativa de 
liberdade por pena restritiva de direitos. 
 
09. De acordo com o Código Penal, se o resultado da 
lesão corporal for grave, o autor do crime estará sujeito 
à pena de reclusão de dois a oito anos na hipótese de 
a) incapacidade para as funções habituais, por mais de 
trinta dias. 
b) incapacidade permanente para o trabalho. 
c) perigo de vida. 
d) debilidade permanente de membro, sentido ou 
função. 
e) aceleração de parto. 
 
10. Tomando por base os tipos penais de crimes contra 
a honra, complete as lacunas abaixo para, ao final, 
escolher a sequência CORRETA:  
I. Imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação.  
II. Ofender alguém em sua dignidade ou o decoro.  
III. Imputar falsamente a alguém fato definido como 
crime. 
a) injúria, difamação, calúnia. 
b) difamação, calúnia, injúria. 
c) difamação, injúria, calúnia. 
d) calúnia, injúria, difamação. 
 
11. Tício, com o propósito inequívoco de ofender a 
honra Mévio, perante terceiros, chama-o de burro e 
retardado. A conduta de Tício caracteriza 
a) Crime de calúnia 
b) Crime de injúria.  
c) Crime de difamação.  
d) Irrelevante penal.  
e) Fato atípico. 
 
12. João afirma, na presença de várias pessoas, que 
Maria trai seu marido André com o vizinho, sem que 
André está de plantão no hospital. Nesses termos, é 
correto afirmar que João cometeu crime de 
a) calúnia, admitindo-se a exceção da verdade. 
b) calúnia, não se admitindo a exceção da verdade. 
c) difamação, admitindo-se a exceção da verdade. 
d) difamação, não se admitindo a exceção da verdade. 
e) injúria, não se admitindo a exceção da verdade. 
 
13. Nos crimes contra a honra, assinale a alternativa 
correta: 
a) a calúnia somente pode ser dirigida a pessoas vivas; 
b) a difamação consiste em imputar a qualquer pessoa 
fato ofensivo à sua dignidade ou decoro; 
c) consuma-se a injúria quando a ofensa chega ao 
conhecimento do ofendido; 

d) configura-se a calúnia quando a imputação se referir 
a contravenção penal; 
e) consuma-se a calúnia no momento em que o fato 
ofensivo chega ao conhecimento do ofendido. 
 
14. A fim de subtrair pertences de Fernando, Letícia 
coloca barbitúricos em sua bebida, fazendo-o 
desfalecer. Em seguida, a mulher efetiva a subtração e 
deixa o local, sendo certo que o lesado somente vem a 
acordar algumas horas depois. Nesse contexto, é 
correto afirmar que Letícia praticou crime de: 
a) estelionato. 
b) roubo. 
c) apropriação indébita. 
d) furto qualificado. 
e) extorsão. 
 
15. Tício subtrai coisa alheia móvel de Mélvio e, logo 
depois de subtraída a coisa, emprega violência ou 
grave ameaça contra Mélvio, a fim de assegurar a 
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si. O 
crime cometido por Tício foi: 
a) Extorsão.  
b) Furto. 
c) Extorsão indireta. 
d) Roubo. 
e) Lesão corporal grave. 
 
16. A respeito do crime de furto, é correto afirmar que  
a) caracteriza a escalada o ingresso no imóvel pela 
porta dos fundos.  
b) considera-se repouso noturno somente o período 
das 12 às 6 horas.  
c) a energia elétrica pode ser objeto de furto.  
d) se admite na forma culposa a aplicação apenas de 
sanção pecuniária.  
e) configura o crime de furto a subtração de ser humano 
vivo. 
 
17. Não haverá incidência de causa de aumento no 
crime de roubo na hipótese de: 
a) subtração de veículo automotor que venha a ser 
transportado para outro Estado. 
b) ameaça contra a vítima, exercida com emprego de 
arma branca. 
c) vítima em serviço de transporte de valores, 
conhecendo o agente tal circunstância. 
d) vítima mantida em poder do agente, tendo restringida 
sua liberdade. 
e) quando cometido por duas ou mais pessoas 
 
18. Paulo exercia, há muitos anos, as funções de 
caseiro da chácara de Pedro, que nele depositava 
absoluta confiança, entregando-lhe as chaves da sede 



 

 

para limpeza. Um dia Paulo apanhou as chaves e 
entrou no quarto, subtraindo a quantia de R$ 3.000,00 
que se encontrava na gaveta do armário. Paulo 
cometeu crime de; 
a) apropriação de coisa achada.  
b) apropriação indébita. 
c) furto simples. 
d) estelionato. 
e) furto qualificado pelo abuso de confiança. 
 
19. Estabelece o art. 155, § 2.º do CP como requisitos 
necessários para que, no crime de furto, o juiz aplique 
somente a pena de multa, ser o criminoso 
a) confesso e de insignificante valor a coisa subtraída. 
b) primário e de pequeno valor a coisa furtada. 
c) não reincidente e portador de condições pessoas 
favoráveis, como domicílio fixo e ocupação lícita. 
d) menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 70 
(setenta) anos e que proceda à restituição voluntária da 
coisa subtraída. 
e) confesso e que proceda à restituição voluntária da 
coisa subtraída. 
 
20. Sobre as disposições gerais aplicáveis aos crimes 
contra o patrimônio, previstas nos artigos 181 a 183 do 
Código Penal, assinale a alternativa correta. 
a) Maria, apesar de divorciada de José, com este 
mantém amizade, e constantemente se encontram para 
jantar. Em um desses encontros, Maria furtou o relógio 
e as abotoaduras de ouro pertencentes a José. Nesse 
caso, por ter sido casada com José, Maria estará isenta 
de pena, nos temos do art. 181, I, do Código Penal. 
b) Se o crime for cometido em prejuízo de irmão, 
legítimo ou ilegítimo, a ação penal será pública 
incondicionada.  
c) Manoel, para sustentar o vício em jogos, furtou R$ 
70.000,00 de seu pai, referente a todo o dinheiro 
economizado durante a vida do genitor, um senhor de 
65 anos de idade à época do fato. Por ter praticado 
crime sem violência contra seu genitor, Manoel ficará 
isento de pena. 
d) As causas de isenção de pena previstas nos artigos 
181 e 182 também se estendem ao estranho que 
participa do crime. 
e) Se o crime for cometido em prejuízo de tio ou 
sobrinho com quem o agente coabita, a ação penal será 
pública condicionada à representação. 
 
 
21. Nos termos preconizados pelo Código Penal, em 
relação às escusas absolutórias, estará isento de pena  
a) Pedro, co-autor de um crime de furto qualificado 
juntamente com seu amigo Italo, praticado contra o 
genitor deste último.  

b) Rodrigo, que invade a chácara de sua família e 
comete um crime de roubo contra seus ascendentes, 
subtraindo bens que guarneciam o imóvel.   
c) Paulo, que pratica um crime de furto contra empresa 
de seu tio.  
d) Micaela, que pratica um crime de estelionato contra 
seu filho, utilizando os documentos pessoais e cartão 
de crédito deste para fazer compras em 
estabelecimentos comerciais de uma determinada 
cidade.  
e) Flávia, que pratica crime de apropriação indébita 
contra o seu avô de 70 anos de idade. 
 
22. Nos crimes de roubo, a pena aumenta-se de um 
terço até metade: 
a) se a violência ou ameaça é exercida sem emprego 
de arma. 
b) se a subtração for de veículo automotor que fique em 
circulação na cidade. 
c) se a vítima é pessoa com idade superior a 60 anos  
d) se o agente mantém a vítima em liberdade.  
e) se a vítima está em serviço de transporte de valores 
e o agente conhece tal circunstância. 
 
23. Está disposto no Código Penal Brasileiro que nos 
crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave 
ameaça à pessoa, desde que a vítima não conte com 
60 (sessenta) anos ou mais de idade, é ISENTO de 
pena quem comete tais delitos em prejuízo:  
a) do cônjuge, na constância da sociedade conjugal.  
b) de parente até terceiro grau.  
c) de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.  
d) do cônjuge divorciado ou judicialmente separado.  
e) de irmão ou de primo. 
 
24. Nos termos preconizados pelo Código Penal, em 
relação às escusas absolutórias, estará isento de pena  
a) Pedro, co-autor de um crime de furto qualificado 
juntamente com seu amigo Italo, praticado contra o 
genitor deste último.  
b) Rodrigo, que invade a chácara de sua família e 
comete um crime de roubo contra seus ascendentes, 
subtraindo bens que guarneciam o imóvel.   
c) Paulo, que pratica um crime de furto contra empresa 
de seu tio.  
d) Micaela, que pratica um crime de estelionato contra 
seu filho, utilizando os documentos pessoais e cartão 
de crédito deste para fazer compras em 
estabelecimentos comerciais de uma determinada 
cidade.  
e) Flávia, que pratica crime de apropriação indébita 
contra o seu avô de 70 anos de idade. 
 



 

 

25. Marque a alternativa CORRETA. José que já tinha 
contra si sentença penal condenada transitada em 
julgado por crime de roubo saiu de casa, no caminho 
encontrou uma senhora sentada no banco da praça 
segurando um aparelho celular, José cogitou roubar a 
senhora, caso   
a) José pratique o roubo, mas arrependido devolva o 
aparelho celular no dia seguinte, a pena será reduzida 
de um a dois terços.   
b) José anuncie o assalto e imediatamente seja 
avistado por policiais que correm atrás o alcançando na 
casa dele haverá crime impossível.  
c) José subtraia o celular e após dois dias se arrependa 
devolvendo o celular na delegacia ocorre a desistência 
voluntária, sendo isento de punibilidade. 
d) José pratique o roubo, responderá por crime culposo 
uma vez quis o resultado.  
e) José ao se aproximar da senhora de forma que a 
mesma não o veja e por destreza e com ajuda de um 
terceiro que desvie a atenção da vítima subtraia o 
celular comete o crime de furto qualificado. 
 
26. Mário, fingindo ser manobrista de um restaurante 
famoso, recebe de um cliente seu veículo para 
estacionar. Em seguida, sai com o veículo para local 
distante, vindo a oferecê-lo para terceira pessoa de boa 
fé. O cliente ao sair do restaurante não encontrou o 
veículo e o guardador, resolvendo registrar o fato na 
delegacia próxima. Nessa situação, Mário cometeu o 
crime de: 
a) furto simples. 
b) furto qualificado. 
c) estelionato.  
d) apropriação indébita simples. 
e) apropriação indébita majorada. 
 
27. Pratica o crime de dano qualificado o agente que 
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia (art. 163 do 
CP) 
a) com violência a animais. 
b) com emprego de qualquer substância perigosa para 
a saúde. 
c) com emprego de chave falsa. 
d) com emprego de astúcia. 
e) contra o patrimônio de empresa concessionária de 
serviços públicos. 
 
 
28. TICIO é enfermeiro de uma maternidade, durante a 
madrugada verificando que uma paciente de 19 anos 
de idade estava dormindo sob efeito de anestésicos 
praticou conjunção carnal com a mesma. Marque a 
alternativa CORRETA. 
a) Praticou o crime de estupro.  

b) Praticou o crime de estupro e de violência sexual 
mediante fraude.   
c) Praticou o crime de estupro de vulnerável que 
também é considerado hediondo.  
d) Praticou o crime de estupro que também é 
considerado hediondo.  
e) Caso seja condenado por crime hediondo terá direito 
a progressão após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) 
se for reincidente. 
 
29. Configura estupro de vulnerável a(o): 
a) prática de sexo anal consentido com adolescente de 
14 anos de idade que esteja submetido à prostituição.  
b) constrangimento, mediante violência, de pessoa 
portadora de enfermidade mental à prática de 
conjunção carnal, ainda que a vítima tenha o necessário 
discernimento para a prática do ato sexual.  
c) manutenção de relações sexuais com pessoa 
desacordada em virtude de severa embriaguez, ainda 
que a vítima, depois de concluída a conduta e ao 
recuperar sua consciência, passe a consentir para com 
o ato libidinoso, 
d) indução de menor de 14 anos a presenciar a prática 
de atos libidinosos, a fim de satisfazer a lascívia de 
outrem.  
e) assédio, no ambiente de trabalho cie adolescente 
aprendiz, que conte com 16 anos de idade, visando a 
obter favorecimento de natureza sexual. 
 
30. Com o ingresso da Lei no 12.015/2009, os crimes 
sexuais sofreram significativa mudança. A respeito 
dessas alterações, assinale a alternativa correta. 
a) Os crimes contra a dignidade sexual, a partir do ano 
de 2009, em regra, são processáveis mediante ação 
penal pública incondicionada. 
b) Os processos que envolvem crimes contra a 
dignidade sexual, por expressa determinação legal, são 
sigilosos. 
c) A prática de conjunção carnal com alguém menor de 
18 anos e maior de 14 anos, em situação de 
prostituição, não é conduta típica. 
d) Com a revogação do antigo artigo 214 do CP, que 
previa o crime de atentado violento ao pudor, houve 
abolitio criminis das condutas que o caracterizavam. 
 
31. Glória, de 25 anos, foi contratada por determinada 
instituição privada de ensino para ser professora da 
turma do 2º ano do ensino fundamental. O diretor da 
escola, superior de Glória, fica encantado pela beleza 
da nova contratada e, em determinada data, no interior 
da sala da direção, constrange-a a praticar ato sexual, 
sob o argumento de que todas as professoras devem o 
seu trabalho na escola a ele, que as contratou. Glória, 
não querendo perder seu emprego, cede ao 



 

 

constrangimento. Considerando a situação narrada, é 
corretor afirmar que a conduta do diretor da escola  
a) é atípica. 
b) configura crime de assédio sexual. 
c) configura crime de atentado violento ao pudor. 
d) configura crime de estupro. 
e) configura crime de constrangimento ilegal. 
 
32. Considera-se vulnerável, para fins de tipificação do 
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP): 
a) o maior de 60 anos. 
b) quem, por deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato. 
c) o menor de 16 anos, ainda que possua o necessário 
discernimento para a prática do ato. 
d) o descendente, menor de 18 anos, ainda que possua 
o necessário discernimento para a prática do ato. 
e) a mulher, no âmbito das relações domésticas. 
 
33. Praticado o peculato culposo, fica extinta a 
punibilidade do funcionário público que repara o dano 
antes  
a) do oferecimento da denúncia.  
b) da sentença irrecorrível.  
c) da conclusão da investigação penal.  
d) de ser exonerado do serviço público.  
e) da conclusão do processo administrativo disciplinar. 
 
34. João, chefe da repartição pública, constata que seu 
subordinado Antonio cometeu infração ao despachar 
processo administrativo de sua responsabilidade e 
atribuição. João, sabendo que Antonio passa por difícil 
situação pessoal, deixa de tomar as providências 
disciplinares cabíveis ao caso. A conduta de João 
caracteriza o crime de  
a) prevaricação.  
b) advocacia administrativa.  
c) condescendência criminosa.  
d) favorecimento pessoal.  
e) favorecimento real. 
 
35. José foi surpreendido pelo policial João, dirigindo 
alcoolizado um veículo na via pública. Nessa 
oportunidade, ofereceu a João a quantia de R$ 100,00 
para não prendê-lo, nem multá-lo. João aceitou a 
proposta, guardou o dinheiro, mas multou e efetuou a 
prisão em flagrante de José por dirigir alcoolizado. 
Nesse caso, João responderá pelo crime de  
a) corrupção passiva. 
b) concussão. 
c) condescendência criminosa. 
d) corrupção ativa. 
e) prevaricação. 
 

36. O agente que solicita, para si, indiretamente, antes 
de assumir função pública, mas em razão dela, 
vantagem indevida, pratica 
a) o crime de excesso exação. 
b) o crime de corrupção ativa. 
c) o crime de peculato. 
d) o crime de corrupção passiva. 
e) fato atípico. 
 
37. Quanto aos crimes contra a Administração Pública, 
segundo o Código Penal Brasileiro, nos seus arts. 312 
ao 327, é CORRETO afirmar:   
a) Considera-se peculato mediante erro de outrem, 
apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que 
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio.   
b) Considera-se concussão, exigir, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida.   
c) Considera-se corrupção ativa, exigir, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida.   
d) Considera-se excesso de exação, retardar ou deixar 
de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 
contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal.  
e) Considera-se violência consensual, praticar 
violência, no exercício da função ou a pretexto de 
exercê-la.   
 
38. Sobre os crimes praticados por funcionário público 
contra a Administração em geral, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. O Código Penal admite a figura do peculato culposo.  
II. Configura crime de corrupção ativa solicitar ou 
receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem.  
III. Aquele que retarda ou deixa de praticar, 
indevidamente, ato de ofício ou o pratica contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal pratica crime de concussão. 
IV. Equipara-se a funcionário público aquele que exerce 
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. 
 
Assinale: 
a) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
b) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
d) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 



 

 

e) se apenas as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
 
39. Ocorre o crime de denunciação caluniosa quando o 
agente; 
a) provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a 
ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não 
se ter verificado. 
b) der causa à instauração de investigação policial, de 
processo judicial, instauração de investigação 
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade 
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de 
que o sabe inocente. 
c) acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente 
ou praticado por outrem. 
d) fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade 
como testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete em processo judicial ou administrativo, 
inquérito policial, ou em juízo arbitral. 
 
40. De acordo com o Código Penal, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.  
 
I. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de 
que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio, configura o crime de 
corrupção passiva.  
 
II. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem, configura o crime de 
peculato.  
 
III. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 
lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, 
configure o crime de prevaricação.  
 
IV. Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 
configura o crime de concussão.  
 
a) Apenas III e IV. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III 
d) Apenas II e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
 
 
 

CONCURSO DE PESSOAS 
 
41. No que diz respeito ao concurso de pessoas, 
segundo as disposições previstas no Código Penal, é 
correto afirmar que 
a) não se comunicam as circunstâncias e as condições 
de caráter pessoal, mesmo quando elementares do 
crime. 
b) quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, 
independentemente se quis participar de crime menos 
grave 
c) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
salvo disposição expressa em contrário, não são p 
uníveis, se o crime, apesar de iniciada a execução, não 
chega a ser consumado. 
d) quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 
e) se algum dos concorrentes quis participar de crime 
menos grave, a pena pode ser diminuída de um sexto a 
um terço. 
 
42. De acordo com as disposições do Código Penal 
relativas ao concurso de pessoas, analise as 
afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade. 
II. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal 
se comunicam, salvo quando elementares do crime.  
III. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
são puníveis, como se o crime fosse tentado. 
IV. Se algum dos concorrentes quis participar de crime 
menos grave, ser-ihe-á aplicada a pena deste. 
a) Todas as afirmações estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Apenas I e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão incorretas. 
 
43. CP, art. 30: quando se verifica o concurso de 
pessoas em matéria penal, não se comunicam as 
circunstâncias e as condições de caráter pessoal, 
a) salvo nos crimes contra a Administração Pública. 
b) salvo no caso de extinção da punibilidade. 
c) salvo nos crimes contra a Fé Pública. 
d) salvo quando elementares do crime. 
e) em hipótese alguma. 
 
44. No Direito Penal brasileiro no que se refere ao 
concurso de pessoas, se a participação for de menor 
importância pode-se afirmar que 



 

 

a) o conceito de menor importância é dado pela 
natureza do delito, assim, limita-se aos casos de 
infração de menor potencial ofensivo. 
b) somente tem aplicabilidade aos crimes cometidos 
sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
c) nas penas a este cominadas, na medida de sua 
culpabilidade não pode ser diminuída. 
d) o partícipe pode ter a pena diminuída de um sexto a 
um terço. 
e) tem efeito de mera circunstância atenuante na 
aplicação da pena, não servindo para redução da pena 
em margens preestabelecidas. 
 
45. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
Código Penal brasileiro. 
a) O Código Penal brasileiro adota, no concurso de 
pessoas, a teoria monista. 
b) No concurso de pessoas, cada um dos agentes 
responde por um tipo de infração diversa. 
c) Praticado o crime em concurso de pessoas a pena 
será aumentada de um a dois terços. 
d) Na teoria dualista, adotada pelo Código Penal 
brasileiro para casos de concurso de pessoas, o autor 
e o partícipe respondem por infrações penais 
autônomas. 
e) Verificada a pluralidade de agentes e de condutas 
estará configurado o concurso de pessoas. 
 
 
EXCLUDENTES DE ILICITUDE 
 
46. Considere as regras básicas aplicáveis ao Direito 
Penal e ao Direito Processual Penal para assinalar a 
alternativa correta sobre a legítima defesa. 
a) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem 
b) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente ou não dos meios de que dispuser, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem 
c) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito próprio e não de 
outrem 
d) Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente ou não dos meios de que dispuser, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 
próprio e não de outrem 
e) Entende-se em legítima defesa quem, usando dos 
meios de que dispuser, repele injusta agressão ou 
persegue quem a praticou, atual ou iminente, a direito 
próprio e não de outrem 
 

47. Em relação a exclusão da ilicitude é CORRETO 
afirmar: 
a) Não há crime quando o agente pratica o fato em 
estado de necessidade. 
b) O agente, em qualquer das hipóteses de exclusão da 
ilicitude não pode responder pelo excesso doloso ou 
culposo.  
c) Considera-se em estado de necessidade quem 
pratica o fato para salvar de perigo futuro, que não 
provocou por sua vontade, nem podia de outro modo 
evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se. 
d) Pode alegar estado de necessidade quem tinha o 
dever legal de enfrentar o perigo. 
e) Entende-se em legítima defesa putativa quem, 
usando moderadamente dos meios necessários, repele 
injusta agressão, atual ou iminente, somente a direito 
seu. 
 
48. Ângelo Asdrúbal, reconhecido mundialmente como 
notável lutador de boxe, já tendo sido campeão 
brasileiro e vice-campeão mundial na categoria de 
pesos médios ligeiros, em uma luta com Custódio na 
busca pela indicação para disputa do cinturão de 
campeão, obedecendo rigorosamente às regras do 
esporte lhe desfere diversos socos, os quais vêm a 
causar lesões gravíssimas em seu adversário 
(Custódio), ocasionando a morte. Analisando o caso 
proposto, pode-se afirmar que Ângelo: 
a) praticou lesões corporais culposas (culpa 
inconsciente). 
b) praticou lesões corporais de natureza grave, em 
razão dos ferimentos. 
c) não será responsabilizado por ter agido em estrito 
cumprimento do dever legal. 
d) não será responsabilizado por ter agido em exercício 
regular de direito. 
e) praticou lesões corporais dolosas (dolo eventual). 
 
49. Ao passar próximo ao estoque de uma loja de 
roupas, um dos vendedores viu que havia ali um 
incêndio de grandes proporções. Naquela situação, 
correu em direção à porta do estabelecimento que, por 
ser estreita, estava totalmente obstruída por um cliente 
que entrava no local. Desconhecendo o incêndio e 
achando que estava sofrendo uma agressão, o cliente 
reagiu empurrando o vendedor, que lhe desferiu um 
soco. Os empurrões do cliente, assim como a agressão 
do vendedor produziram recíprocas lesões corporais de 
natureza leve. Na hipótese, é CORRETO afirmar. 
a) que o vendedor agiu em estado de necessidade e o 
cliente, em legítima defesa putativa. 
b) que o vendedor agiu em estado de necessidade 
putativo e o cliente, em legítima defesa. 



 

 

c) que o vendedor agiu em legítima defesa e o cliente, 
em estado de necessidade. 
d) que o vendedor agiu em legítima defesa putativa e o 
cliente, em estado de necessidade putativo. 
 
50. Para salvar sua vida, M. C. mata um cão feroz que, 
por instinto, o atacava. Neste caso, M. C. agiu 
acobertado pela seguinte excludente da ilicitude: 
a) legítima defesa.  
b) estado de necessidade.  
c) estrito cumprimento do dever legal 
d) exercício regular de direito. 
 
CRIMES HEDIONDOS 
 
51. À luz do que dispõe o direito brasileiro sobre os 
crimes hediondos, 
a) somente recebem essa classificação os crimes 
consumados em razão do princípio da reserva legal. 
b) é obrigatória a fixação de regime inicial fechado para 
o cumprimento da pena. 
c) todas as modalidades de tráfico de drogas são 
equiparadas a crime hediondo, o que não ocorre no 
crime de associação para o tráfico. 
d) sua prática autoriza a majoração da pena-base 
acima do mínimo legal. 
e) existe vedação legal expressa à concessão dos 
institutos da graça e do indulto 
 
52. Acerca dos Crimes hediondos, marque a alternativa 
CORRETA. 
a) São considerados hediondos o Infanticídio e o 
Estupro. 
b) A tentativa de homicídio simples ou de homicídio 
qualificado constituem-se crimes hediondos. 
c) É possível a liberdade provisória aos autores de 
crimes hediondos e equiparados. 
d) Dependendo da gravidade do crime, é cabível ao juiz 
classificar o crime como hediondo. 
e) Tratando-se de crime hediondo ou equiparado, o 
condenado por crime de tortura, em qualquer 
modalidade, deverá iniciar o cumprimento da pena em 
regime fechado. 
 
53. Analise as proposições a seguir. 
I. Configura crime de preconceito de raça ou cor (Lei n. 
7.716/1989) distribuir emblemas com símbolos que 
utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de 
divulgação do nazismo. 
II. O ordenamento jurídico nacional adotou o critério 
legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo 
vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de 
um delito ou excluí-la em razão de sua gravidade ou 
forma de execução. 

III. É crime de tortura (Lei n. 9.455/1997) a conduta de 
constranger alguém com emprego de grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento mental, em razão de 
discriminação religiosa. 
IV. Tratando-se de crime hediondo ou equiparado (Lei 
n. 8.072/90), o condenado por crime de tortura (Lei n. 
9.455/1997), em qualquer modalidade, deverá iniciar o 
cumprimento da pena em regime fechado. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens III e IV estão corretos. 
c) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
d) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
54. A Força Nacional está atuando legalmente em 
Salvador. O civil “X”, irmão de um Policial Militar do 
Estado de São Paulo que integra a Força Nacional, 
residente na referida cidade, se envolveu em acidente 
de trânsito sem vítimas, ao abalroar o veículo do 
condutor “Y”. Após se identificar como irmão do Militar 
do Estado integrante da Força Nacional, foi 
violentamente agredido por “Y”, que confessou ter 
assim agido apenas por saber dessa condição. As 
agressões provocaram lesões corporais gravíssimas no 
civil “X”. Diante do exposto, é correto afirmar que o 
crime praticado por “Y” 
a) não é considerado hediondo, pois a legislação 
contempla apenas o crime de homicídio doloso 
perpetrado contra o Militar do Estado. 
b) é considerado hediondo, apenas por se tratar de uma 
lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, 
independentemente da condição da eventual vítima. 
c) não é considerado hediondo, pois a legislação não 
contempla lesão corporal dolosa de natureza 
gravíssima como crime hediondo. 
d) é considerado hediondo, pois o civil “X” foi vítima de 
lesão corporal dolosa de natureza gravíssima apenas 
por ser irmão de Militar do Estado em razão de sua 
função. 
e) somente seria considerado hediondo se o crime de 
lesão corporal dolosa de natureza gravíssima fosse 
perpetrado contra o próprio Militar do Estado em razão 
de sua função. 
 
55. A Lei dos crimes hediondos (Lei n° 8.072/90), 
embora não forneça o conceito de crime hediondo, 
apresenta um rol dos crimes que se enquadram em 
seus dispositivos, entre os quais se pode destacar 
a) instigação ao suicídio. 
b) lesão corporal de natureza grave. 
c) incêndio qualificado pela morte. 
d) extorsão mediante sequestro. 



 

 

e) violação sexual mediante fraude. 
 
LEI DE TORTURA 
 
56. O agente público que submeter alguém, sob sua 
guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência 
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 
como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de 
caráter preventivo, pratica o delito de: 
a) tortura com aumento de pena. 
b) tortura. 
c) maus-tratos com aumento de pena. 
d) exposição a perigo. 
e) maus-tratos. 
 
57. Marque abaixo a alternativa CORRETA quanto ao 
crime de tortura. 
a) O crime de tortura é inafiançável, embora suscetível 
de graça ou anistia. 
b) O crime de tortura só pode ser praticado por agente 
público no exercício da função ou em razão dela.  
c) Em qualquer situação o condenado por crime de 
tortura iniciará o cumprimento da pena em regime 
fechado. 
d) Não se constitui crime de tortura o constrangimento 
de alguém com o emprego de violência ou grave 
ameaça, causando-lhe sofrimento físico, em razão de 
discriminação racial ou religiosa. 
e) Constitui crime de tortura, constranger alguém com 
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental com o objetivo de obter 
alguma informação, declaração ou confissão. 
 
58. No que concerne ao crime de tortura, assinale a 
opção correta.  
a) O indivíduo que se omite ante a prática de tortura 
quando deveria evitá-la responde igualmente pela 
conduta realizada. 
b) A legislação especial brasileira concernente à tortura 
aplica-se somente aos crimes ocorridos em território 
nacional. 
c) No crime de tortura, a prática contra adolescente é 
causa de aumento de pena de um sexto até um terço. 
d) A condenação de funcionário público por esse crime 
gera a perda do cargo, desde que a sentença assim 
determine e que a pena aplicada seja superior a quatro 
anos.  
e) A condenação pela prática do crime de tortura 
acarretará a perda do cargo, função ou emprego público 
e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da 
pena aplicada. 
 
59. Quanto à legislação a respeito do crime de tortura, 
assinale a opção correta. 

a) A condenação por crime de tortura acarreta a perda 
do cargo, função ou emprego público, mas não a 
interdição para seu exercício. 
b) Não se aplica a lei de tortura se do fato definido como 
crime de tortura resultar a morte da vítima. 
c) O crime de tortura, que é imprescritível, segundo a 
legislação penal brasileira somente pode ser praticado 
por funcionário público ou outra pessoa no exercício de 
função pública. 
d) Aquele que se omite em face de conduta tipificada 
como crime de tortura, tendo o dever de evitá-la ou 
apurá-la, é punido com as mesmas penas do autor do 
crime de tortura. 
e) Pratica crime de tortura a autoridade policial que 
constrange alguém, mediante emprego de grave 
ameaça e causando-lhe sofrimento mental, com o fim 
de obter informação, declaração ou confissão da vítima 
ou de terceira pessoa. 
 
60. Marlene, na qualidade de cuidadora de dona Ana 
Rosa, uma senhora de 77 anos de idade e que 
necessita de cuidados especiais, foi filmada, por 
câmeras colocadas no quarto da idosa, causando-lhe 
sofrimento físico durante vários dias, consistindo em 
puxões de cabelo, beliscões, arranhões, tapas e outras 
barbáries. Havendo condenação por crime de tortura, é 
correto afirmar que Marlene 
a) terá sua pena aumentada de um sexto até um terço. 
b) durante a execução da pena poderá ser beneficiada 
pelo instituto da graça. 
c) durante a execução da pena poderá ser beneficiada, 
apenas, pelo instituto da anistia 
d) poderá, nos termos da sentença condenatória, iniciar 
o cumprimento da pena no regime semiaberto. 
e) estará sujeita à pena máxima de seis anos de 
detenção 
 
ESTATUTO DO DESARMAMENTO 
 
61. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, 
especialmente quanto às armas de fogo, 
a) o crime de tráfico internacional de arma de fogo é 
insuscetível de liberdade provisória.  
b) majora-se a pena em caso de crime de comércio 
ilegal de arma de fogo mesmo que se trate de 
armamento de uso permitido. 
c) a arma de fogo desmuniciada afasta as figuras 
criminosas da posse ou do porte ilegal, considerando-
se que o objeto jurídico tutelado é a incolumidade física. 
d) o porte de arma de fogo de uso permitido com a 
numeração raspada equivale penalmente ao porte de 
arma de fogo de uso restrito. 



 

 

e) o disparo de arma de fogo em via pública e o porte 
ilegal de arma de fogo de uso permitido configuram 
situações de inafiançabilidade. 
 
62. Dentre os crime tipificados na Lei n. 10.826/2003, é 
de menor potencial ofensivo o crime de 
a) omissão de cautela. 
b) posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 
c) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 
d) disparo de arma de fogo. 
e) comércio ilegal de arma de fogo. 
 
63. João, ao trafegar em seu caminhão, foi 
surpreendido por policiais que encontraram em seu 
poder arma de fogo — revólver — de uso permitido. 
João trafegava com a arma sem autorização e em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar. A 
partir dessa situação hipotética, assinale a opção 
correta de acordo com o Estatuto do Desarmamento: 
a) O simples fato de João carregar consigo o revólver, 
por si só, não caracteriza crime, uma vez que o perigo 
de dano não é presumido pelo tipo penal. 
b) Responderá pelo crime de posse irregular de arma 
de fogo de uso permitido, tendo em vista que a arma foi 
encontrada no interior do seu local de trabalho 
c) O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido é inafiançável. 
d) Se o revólver estiver desmuniciado, o fato será 
atípico. 
e) Se o revólver estiver com a numeração raspada, 
João estará sujeito à sanção prevista para o delito de 
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido 
ou restrito. 
 
64. João Rambo, proprietário e responsável legal de 
uma padaria, possui em seu local de trabalho, dentro da 
gaveta do caixa registrador do estabelecimento, uma 
arma de fogo de uso permitido, um revólver calibre 22 
LR. No entanto, João Rambo não possui registro, nem 
o porte do referido armamento. Nessa situação, é 
configurado crime de: 
a) Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 
b) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 
c) Omissão de cautela. 
d) Comércio ilegal de arma de fogo. 
e) A conduta de João Rambo não constitui crime. 
 
65. Sobre o Estatuto do Desarmamento (Lei n° 10.826, 
de 2003), é correto afirmar que: 
a) a supressão de sinal identificador de arma de fogo é 
conduta equiparada ao porte de arma de fogo de uso 
permitido. 

b) há norma penal no Estatuto do Desarmamento 
tratando dos artefatos explosivos, mas não dos 
incendiários. 
c) se o comércio é clandestino, não se caracteriza o 
crime de comércio ilegal de arma de fogo. 
d) constitui crime previsto na lei especial disparar 
culposamente arma de fogo em direção à via pública. 
e) quando a arma de fogo é de uso restrito, posse e 
porte são punidos pelo mesmo tipo penal. 
 
LEI DE DROGAS 
 
66. Dispõe a Lei n. 11.343/2006, em seu art. 28, que a 
pena de prestação de serviços à comunidade e medida 
educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo para o usuário de drogas será de: 
a) quatro meses e, em caso de reincidência, serão 
aplicadas pelo prazo máximo de oito meses. 
b) cinco meses e, em caso de reincidência, serão 
aplicadas pelo prazo máximo de dez meses.  
c) três meses e, em caso de reincidência, serão 
aplicadas pelo prazo máximo de seis meses. 
d) dois meses e, em caso de reincidência, serão 
aplicadas pelo prazo máximo de quatro meses. 
e) um mês e, em caso de reincidência, serão aplicadas 
pelo prazo máximo de dois meses. 
 
67. No que se refere à Lei 11.343/06, assinale a 
alternativa CORRETA:  
a) Sendo crime acessório, a associação para o tráfico 
de entorpecentes exige a prova material do crime 
principal. 
b) Para efeito da lavratura do auto de prisão em 
flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, 
é suficiente o laudo de constatação da natureza e 
quantidade da droga, firmado necessariamente por 
perito oficial. 
c) Com a entrada em vigor da Lei n.º 11.343/2006, 
houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta 
de porte de substância entorpecente para consumo 
pessoal. 
d) As penas relativas ao crime tipificado no art. 28, da 
Lei 11.343/06, prescrevem em 3 anos, a teor do 
disposto no art. 109, VI, do Código Penal.  
e) Caso o acusado colabore voluntariamente com a 
investigação policial e com o processo criminal na 
identificação dos demais coautores do crime e na 
recuperação total ou parcial do produto do crime, terá 
pena reduzida de um terço a dois terços, se for 
condenado. 
 
68. Luiz, primário e de bons antecedentes, sem 
qualquer envolvimento pretérito com crime, não mais 
aguentando ver seu filho chorar e pedir a compra de um 



 

 

videogame que todos os colegas da escola tinham, 
aceita transportar, mediante recebimento de valores, 
por solicitação de seu cunhado, 3kg de maconha para 
determinado endereço de município vizinho ao que 
residia, no mesmo Estado da Federação. Durante o 
transporte, antes mesmo de ultrapassar o limite do 
município em que residia, vem a ser preso em flagrante. 
Durante a instrução, todos os fatos acima narrados são 
confirmados, inclusive a intenção de transportar as 
drogas para outro município. Considerando apenas as 
informações expostas, no momento da sentença:  
a) poderá Luiz ser absolvido em razão da excludente da 
culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa; 
b) poderá ser aplicada a causa de diminuição do tráfico 
privilegiado, inclusive sendo possível a substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;  
c) não poderá ser aplicada a causa de diminuição de 
pena do tráfico privilegiado, já que incompatível com a 
causa de aumento do tráfico intermunicipal, que deve 
ser reconhecida; 
d) não poderá ser reconhecida a causa de aumento do 
tráfico intermunicipal prevista na Lei nº 11.343/06, pois 
não houve efetiva transposição da fronteira, mas 
poderá ser reconhecida a causa de diminuição do 
tráfico privilegiado; 
e) poderão ser reconhecidas a causa de aumento do 
tráfico intermunicipal, ainda que não tenha sido 
ultrapassada a fronteira do município, e a causa de 
diminuição do tráfico privilegiado. 
 
69. Segundo a Lei de Drogas,  
a) a natureza e a quantidade da droga apreendida 
impedem o reconhecimento da causa de diminuição 
que caracteriza o tráfico privilegiado.  
b) a natureza e a quantidade da droga são valoradas na 
primeira fase de aplicação da pena (pena-base).  
c) a tipicidade do crime de associação para o tráfico se 
completa com a prática dolosa da venda de drogas por 
duas ou mais pessoas. 
d) o tráfico internacional configura tipo autônomo, 
enquanto o tráfico interestadual é causa de aumento de 
pena.  
e) o crime de oferecer droga, eventualmente e sem 
objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem, submete-se às mesmas penas da 
posse de drogas para uso pessoal. 
 
70. Indivíduo que semeie, para consumo pessoal, 
plantas destinadas à preparação de pequena 
quantidade de produto capaz de causar dependência 
psíquica se sujeita à penalidade imediata de 
a) perda de bens e valores. 
b) medida educativa de internação em unidade de 
tratamento. 

c) advertência sobre os efeitos das drogas.  
d) admoestação verbal pelo juiz. 
e) prestação pecuniária. 
 
71. O agente que adquire e guarda, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal.  
a) Será processado e julgado na forma da Lei n.º 
9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Criminais. 
b) Deverá ser imediatamente encaminhado à 
autoridade policial, que o submeterá a exame de corpo 
de delito e o dispensará.  
c) Será processado e julgado segundo as disposições 
comuns do Código de Processo Penal e da Lei de 
Execuções Penais.  
d) Não poderá se beneficiar da proposta de aplicação 
imediata de pena prevista no artigo 28 da Lei n.º 
11.343/2006 pelo Ministério Público. 
 
72. No delito de tráfico de entorpecente a pena poderá 
ser reduzida de um sexto a dois terços desde que o 
agente seja primário, 
a) de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas e nem integre organização criminosa. 
b) não se dedique às atividades criminosas e nem 
integre organização criminosa. 
c) de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas, não integre organização criminosa e 
colabore voluntariamente com a investigação policial ou 
processo criminal. 
d) não se dedique às atividades criminosas, não integre 
organização criminosa e colabore voluntariamente com 
a investigação policial ou processo criminal. 
e) de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas, não integre organização criminosa e desde 
que não tenha tido anteriormente conversão em penas 
restritivas de direitos. 
 
73. De acordo com a Lei n° 11.343/2006, o 
procedimento correto com relação às drogas 
apreendidas é a sua  
a) conservação em local adequado por constituir prova 
material do delito, e sua destruição será determinada 
pela autoridade judicial ao final do processo penal, em 
homenagem à ampla defesa.   
b) destruição total, após a lavratura do auto de prisão e 
flagrante e elaboração do laudo de constatação, 
determinada pelo juiz no prazo de 10 dias e realizada 
pelo delegado de polícia.  
c) destruição pelo delegado de polícia competente, na 
presença do Ministério Público e da autoridade 
sanitária, lavrando-se auto circunstanciado. 



 

 

d) destruição imediata após a apreensão, por meio de 
incineração de todo o volume apreendido, quando não 
houver prisão em flagrante.  
e) incineração, após manifestação do ministério público 
e decisão judicial, logo após o término do inquérito 
policial que dará início a um processo penal, inquérito 
este que terá o prazo de 30 dias se o indiciado estiver 
preso e 90 se estiver solto. 
 
74. “Tício guardou, para consumo pessoal, maconha 
sem autorização.” Tício pode ser submetido às 
seguintes penas, EXCETO:   
a) Advertência sobre os efeitos das drogas.  
b) Medida educativa de comparecimento a programa ou 
curso educativo.  
c) Prisão domiciliar.  
d) Prestação de serviços à comunidade. 
 
75. A respeito da Lei de Drogas, assinale a alternativa 
correta. 
a) Terá a pena reduzida 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. 
b) Com a entrada em vigor da Lei n.º 11.343/2006, 
houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta 
de porte de substância entorpecente para consumo 
pessoal. 
c) É atípica a conduta de oferecer droga, eventualmente 
e sem objetivo de lucro, à pessoa com quem se tem um 
relacionamento, para juntos a consumirem. 
d) Em se tratando dos crimes previstos na Lei de 
Drogas, na fixação das penas, deve-se considerar, 
entre outros, a natureza da substância entorpecente, 
não fazendo a lei referência à quantidade de droga 
apreendida. 
e) Caso o acusado colabore voluntariamente com a 
investigação policial e com o processo criminal na 
identificação dos demais coautores do crime e na 
recuperação total ou parcial do produto do crime, terá 
pena reduzida de um terço a dois terços, se for 
condenado. 
 
LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
 
76. Caso uma pessoa seja ré em processo criminal por 
supostamente ter cometido homicídio qualificado, 
eventual interceptação de suas comunicações 
telefônicas 
a) dependerá de ordem do juiz competente, sob 
segredo de justiça. 

b) poderá ser admitida por meio de parecer favorável 
de representante do MP. 
c) não poderá exceder o prazo improrrogável de quinze 
dias, se concedida pelo juiz. 
d) poderá ser admitida, ainda que a prova possa ser 
feita por outros meios. 
e) deverá ser negada, se for requerida verbalmente ao 
juiz competente. 
 
77. Constitui um dos requisitos para que seja admitida 
a interceptação telefônica, segundo a Lei n.º 
9.296/1996, o(a) 
a) fato investigado constituir infração penal punida, no 
máximo, com pena de detenção. 
b) existência de indícios razoáveis da participação em 
infração penal. 
c) fato investigado constituir infração penal punida com 
pena de multa. 
d) indício razoável da autoria em contravenção penal. 
e) possibilidade de a prova poder ser feita por outros 
meios disponíveis. 
 
78. No curso das investigações, a Autoridade Policial 
toma conhecimento de intenso tráfico de drogas 
realizado por uma associação em determinada região 
da cidade e, com vistas à identificação e prisão dos 
criminosos, intercepta as conversas telefônicas de 
quatro suspeitos. Com relação a essa conduta, é 
correto afirmar que a Autoridade Policial 
a) agiu corretamente, considerando que uma vez 
presentes fortes indícios de autoria e materialidade de 
delito punido com pena de reclusão, pode a Autoridade 
Policial determinar a interceptação das conversas 
telefônicas com base na Lei no 9.296/96. 
b) incorreu no crime previsto no artigo 10 da Lei no 
9.296/96. 
c) agiu corretamente, considerando que a interceptação 
de comunicações telefônicas sobrepõe-se e dispensa 
outros meios de provas. 
d) não agiu corretamente, porque, segundo a lei, 
somente se autoriza interceptação de comunicação 
telefônica no curso da instrução processual e não no 
curso das investigações. 
e) não agiu corretamente, porque deveria ter submetido 
a análise da necessidade dessa prova ao Ministério 
Público, buscando autorização com o órgão ministerial. 
 
79. Sobre a Lei de Interceptação Telefônica (Lei n o 
9.296/96), está correto afirmar: 
a) As interceptações das comunicações telefônicas são 
admitidas como meio de prova para qualquer crime. 
b) A interceptação de comunicações telefônicas sem 
autorização judicial, por parte do agente policial, 



 

 

constituiu apenas infração administrativa, nos termos 
do artigo 10 da Lei no 9.296/96. 
c) A conversa telefônica gravada por um dos 
interlocutores não caracteriza crime, não estando, 
portanto, sujeito às disposições da Lei n o 9.296/96. 
d) Sendo infrutífera a interceptação de conversas 
telefônicas, ao final do prazo, a autoridade policial 
arquivará o material gravado, comunicando o juiz 
apenas do resultado negativo da interceptação. 
e) As interceptações telefônicas, no curso das 
investigações, dependem da ordem da Autoridade 
Policial e no curso da ação penal dependem de ordem 
judicial. 
 
80. No tocante à interceptação das comunicações 
telefônicas, 
a) nos termos da legislação pertinente, o prazo para sua 
duração deve, regra geral, corresponder a no máximo 
10 dias, com possibilidade de renovação por igual 
tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do 
meio de prova. 
b) não pode ser determinada pelo juiz, de ofício ou a 
requerimento da autoridade policial, na investigação 
criminal. 
c) não será admitida quando o fato investigado 
constituir infração punida, no máximo, com pena de 
detenção. 
d) a violação do sigilo telefônico é admitida 
constitucionalmente, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer, como meio de prova de processo de 
qualquer natureza. 
e) nos termos da legislação pertinente, o prazo para a 
interceptação de comunicações telefônicas deve, regra 
geral, corresponder a no máximo 15 dias, sem 
possibilidade de prorrogação. 
 
LEI MARIA DA PENHA 
 
81. Assinale a alternativa correta sobre a espécie de 
violência que a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006 (Lei Maria da Penha) indica, em termos 
expressos e precisos, como qualquer conduta contra a 
mulher que lhe cause dano emocional e diminuição da 
autoestima, que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 
ameaça. 
a) Violência psicológica 
b) Violência moral 
c) Violência imaterial 
d) Violência uxória 
e) Violência extra corporal 
 

82. As medidas protetivas de urgência à mulher vítima 
de violência doméstica, de acordo com a Lei Maria da 
Penha, poderão ser concedidas: 
a) de imediato.  
b) só com a manifestação do Ministério Público  
c) após autorizado pelo Ministério Público.  
d)  em 48 horas. 
e) dependendo da audiência das partes. 
 
83. No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, nos termos da Lei n° 11.340, de 
2006, é correto afirmar como procedimento a ser 
adotado pela autoridade policial, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal:  
a) Determinar a proibição ao agressor o contato com a 
ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação.  
b) Determinar a proibição ao agressor de aproximação 
da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 
fixando o limite mínimo de distância entre estes e o 
agressor.  
c) Determinar a suspensão da posse ou restrição do 
porte de armas do agressor. 
d) Determinar que se proceda ao exame de corpo de 
delito da ofendida e requisitar outros exames periciais 
necessários.  
e) Determinar ao agressor o afastamento do lar, 
domicílio ou local de convivência com a ofendida. 
 
84. “Estabelece a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
– Lei Maria da Penha, que nas ações penais públicas 
condicionadas à representação da ofendida de que 
trata a referida lei, só será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em audiência 
especialmente designada com tal finalidade, 
_____________________ da denúncia e ouvido o 
____________.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
a)  antes da defesa / Defensor Público 
b) após o recebimento / Defensor Público  
c)  antes do recebimento / Ministério Público  
d) antes do recebimento / Assistente Social do Juízo 
e) antes do oferecimento/Delegado de Polícia 
 
85. Assinale a situação em que caberá a prisão 
preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 
requerimento do Ministério Público ou mediante 
representação da autoridade policial, conforme 
legislação e contexto anterior.  
a) Somente em caso de flagrante delito. 
b) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução 
criminal. 
c) Somente na fase conclusiva do inquérito policial ou 
da instrução criminal.  



 

 

d) Somente na fase preliminar do inquérito policial ou 
da instrução criminal. 
 
86. Assinale a alternativa correta considerando as 
disposições da lei federal n° 11.340, de 07/08/2006, que 
criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher.  
a) As medidas protetivas de urgência serão aplicadas 
isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas 
a qualquer tempo por outras de maior eficácia. 
b) As medidas protetivas de urgência só poderão ser 
concedidas pelo juiz, a requerimento da ofendida. 
c) As medidas protetivas de urgência poderão ser 
concedidas de imediato, independentemente de 
audiência do ofensor, devendo ser ouvido previamente 
o Ministério Público. 
d) Somente após a conclusão do inquérito policial ou da 
instrução criminal, caberá a prisão preventiva do 
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento 
do Ministério Público ou mediante representação da 
autoridade policial. 
 
87. Carla e Mariana vivem relacionamento conjugal há 
sete anos. Recentemente Carla vem sendo agredida 
física e moralmente pela companheira em função de 
ciúmes. Com relação aos dispositivos da Lei nº 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o caso descrito:  
a) não poderá ser enquadrado na Lei Maria da Penha, 
posto que a norma é orientada para as agressões 
perpetradas por homens contra mulheres;  
b) não poderá ser enquadrado na Lei Maria da Penha, 
posto que Carla não foi vítima de violência grave tal 
como definida pela lei;  
c) somente poderá ser tipificado como violência 
doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, caso 
Carla assim se manifeste; 
d) poderá ser enquadrado na Lei Maria da Penha, pois 
a conduta de Mariana é reconhecida como violenta 
segundo disposto na lei, independente da orientação 
sexual das duas;  
e) poderá ser enquadrado como violência doméstica 
nos termos da Lei nº 11.340/2006, desde que assim 
seja entendido pela equipe psicossocial que atender 
Carla. 
 
88. À luz da Lei n.º 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, 
é correto afirmar que 
a) a violência doméstica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violação dos direitos 
humanos. 
b) tal norma não é aplicável aos crimes praticados com 
violência doméstica e familiar contra crianças e 
adolescentes de sexo feminino. 

c) não caracteriza violência moral a conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. 
d) é permitida a aplicação, nos casos de violência 
domés- tica e familiar contra a mulher, de penas de 
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem 
como a substituição de pena que implique o pagamento 
isolado de multa. 
e) aplica-se a Lei n.º 9.099/1995 – Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais – aos crimes praticados com 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 
LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE 
 
89. O abuso de autoridade sujeita o seu autor à sanção 
administrativa, civil e penal. Assinale a alternativa que 
não contempla uma possível penalidade administrativa 
em razão do cometimento desse tipo de delito: 
a) demissão, a bem do serviço público. 
b) cassação de aposentadoria. 
c) destituição de função. 
d) suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 
cinco a cento e oitenta dias, com perda de vencimentos 
e vantagens. 
 
90. Constitui abuso de autoridade, EXCETO, 
a) atentado à inviolabilidade do domicílio e à liberdade 
de locomoção. 
b) atentado ao sigilo da correspondência e à liberdade 
de consciência e de crença. 
c) atentado ao livre culto religioso e ao direito de 
reunião. 
d) atentado ao sigilo da comunicação telefônica 
e) atentado aos direito e garantias legais assegurados 
ao exercício do voto e ao direito de reunião. 
 
91. As sanções de natureza penal impostas 
expressamente pela Lei n.º 4.898/1965 (Lei de Abuso 
de Autoridade) incluem o(a) 
a) recolhimento noturno. 
b) prestação de serviços à comunidade por até seis 
meses. 
c) suspensão do porte de arma de fogo por até dois 
anos. 
d) perda do cargo e inabilitação para o exercício de 
outra função pública por até três anos. 
e) impossibilidade de exercício de funções de natureza 
policial ou militar em todo o território nacional, por prazo 
de dois a cinco anos. 
 
92. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, 
afirmações quanto aos crimes de abuso de autoridade 
tipificados na Lei nº 4.898/1965. 
a) São crimes de ação penal pública condicionada, uma 
vez que o Art. 1º da Lei trata do direito de 



 

 

representação, sendo esta a condição de 
procedibilidade para a propositura da ação penal. 
b) o processo administrativo disciplinado na referida lei 
será sempre sobrestado para o fim de aguardar a 
decisão da ação penal ou civil. 
c) Para efeitos de aplicabilidade da Lei, os militares 
estão excluídos, uma vez que a eles será aplicado o 
Código Penal Militar. 
d) São crimes de ação penal pública incondicionada, 
uma vez que o Art. 1º da Lei trata do direito de 
representação, sendo esta nada mais do que o direito 
de petição estampado no Art. 5º, inciso XXXIV da 
Constituição Federal. 
e) Considera-se autoridade qualquer pessoa que 
exerça cargo, emprego ou função pública, excluindo-se 
aqueles que exercem cargo, emprego ou função pública 
de forma transitória e sem remuneração. 
 
93. A Lei Federal nº 4.898/1965 disciplina a 
responsabilidade em caso de abuso de autoridade. Tal 
diploma estatui que: 
a) O processo administrativo para apurar abuso de 
autoridade deve ser sobrestado para o fim de aguardar 
a decisão da ação penal que apura a mesma conduta. 
b) Quando o abuso for cometido por agente de 
autoridade policial, civil ou militar, de qualquer 
categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou 
acessória, de não poder o acusado exercer funções de 
natureza policial ou militar no município da culpa, por 
prazo de um a cinco anos. 
c) Dentre as sanções penais que podem ser aplicadas 
está a perda do cargo e a inabilitação para o exercício 
de qualquer outra função pública por prazo de até oito 
anos. 
d) Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao 
exercício dos direitos sociais. 
e) Considera-se autoridade, para os efeitos da referida 
lei, apenas quem exerce cargo, emprego ou função 
pública, de natureza civil, ou militar, de natureza 
permanente. 
 
LEI DE COMBATE AO RACISMO 
 
94. Qual, dentre as condutas a seguir enumeradas, 
ocorre a incidência de crime diverso daqueles 
tipificados como crime de discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, 
conforme previsto na Lei n° 7.716, de 1989? 
a) Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, 
pensão, estalagem , ou qualquer estabelecimento 
similar, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência racional. 
b) Recusar ou impedir acesso a estabelecimento 
comercial, negando-se a servir, atender ou receber 

cliente ou comprador, por motivo de preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência racional. 
c) Injuriar alguém, utilizando elementos referentes a 
raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de 
pessoa idosa ou portadora de deficiência, ofendendo-
lhe a dignidade ou o decoro. 
d) Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de 
aluno em estabelecimento de ensino público ou privado 
de qualquer grau, por motivo de preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência racional. 
e) Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente 
habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou 
Indireta, bem como das concessionárias de serviços 
públicos, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência racional. 
 
95. A Lei n° 7.716/89 pune criminalmente algumas 
formas de preconceito e discriminação praticados 
contra a pessoa humana. NÃO serão punidos 
criminalmente por esta lei o preconceito e a 
discriminação decorrente de: 
a) Religião. 
b) Procedência nacional. 
c) Etnia. 
d) Orientação sexual 
e) Cor 
 
96. A Lei n. 7.716/1989, que “Define os crimes 
resultantes de preconceitos de raça ou de cor”, dispõe 
que constitui discriminação ou preconceito punível: 
a) Recursar ou impedir acesso a estabelecimento 
comercial, negando-se a servir, atender ou receber 
cliente ou comprador em decorrência das vestes 
ousadas que utiliza. 
b) Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o 
casamento ou convivência familiar e social em 
decorrência da classe social do indivíduo. 
c) Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em 
qualquer ramo das Forças Armadas em decorrência da 
orientação sexual do candidato. 
d) Negar ou obstar emprego em empresa privada à 
pessoa portadora de necessidades especiais. 
e) Obstar promoção funcional de servidor da 
Administração Pública em decorrência de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional. 
 
97. Em relação ao agente que é preso em flagrante 
delito pela prática de crime de racismo, é correto 
afirmar:  
a) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei. 
b) A lei considera crime inafiançável e insuscetível de 
graça ou anistia a prática do racismo, por ele 



 

 

respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-lo, se omitirem.  
c) A lei considera crime inafiançável e insuscetível de 
graça ou anistia a prática do racismo, por ele 
respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-lo, se omitirem; devendo cumprir a pena 
integralmente em regime fechado.  
d) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão que deverá 
ser cumprida integralmente em regime fechado.  
e) A autoridade policial poderá conceder a fiança 
quando a pena privativa de liberdade, prevista na lei, for 
igual ou inferior a quatro anos; cabendo ao Juiz a 
concessão da fiança nos demais casos. 
 
98. Múcio, gerente de Recursos Humanos de uma 
empresa privada, durante seleção para preenchimento 
de vaga para secretária executiva, diz na presença de 
várias pessoas que candidatas de origem nordestina 
não seriam aceitas por não se encaixarem no perfil da 
empresa. Valéria, uma candidata nordestina, sentindo-
se humilhada, retira-se da seleção. Na hipótese, Múcio 
praticou contra Valéria o crime de 
a) injúria, no caso qualificada, havendo ofendido-lhe a 
dignidade. 
b) tortura, pois submeteu a candidata a intenso 
sofrimento mental. 
c) preconceito, por negar ou obstar emprego em 
empresa privada. 
d) constrangimento ilegal, ao impedir a candidata de 
participar da seleção. 
 
PRISÃO TEMPORÁRIA 
 
99. Em termos de prisão temporária, é correto afirmar 
que: 
a) a autoridade policial possui atribuição para realizar a 
prisão temporária mesmo antes da expedição do 
mandado judicial, bastando que tenha sido instaurado o 
regular inquérito policial. 
b) Extinta a prisão temporária, o indiciado só poderá ser 
colocado em liberdade por meio de Alvará de Soltura, 
expedido pelo juiz. 
c) após decretada a prisão temporária, será expedido 
mandado de prisão em duas vias, uma das quais 
deverá ser entregue ao indiciado e servirá como nota 
de culpa. 
d) poderá ser decretada no curso do inquérito policial 
bem como do processo penal, a fim de assegurara 
aplicação da lei penal. 
e) os presos temporários, a critério da autoridade 
policial, poderão permanecer separados dos demais 
detentos. 
 

100. Caberá prisão temporária (Lei n.º 7.960/1989) 
quando for imprescindível para as investigações do 
inquérito policial e houver fundadas razões, de acordo 
com qualquer prova admitida na legislação penal, de 
autoria ou participação do indiciado no crime de 
a) homicídio culposo. 
b) constrangimento ilegal. 
c) receptação qualificada. 
d) corrupção ativa. 
e) tráfico de drogas. 
 
101. NÃO admite prisão temporária o crime de: 
a) Incêndio. 
b) Extorsão mediante seqüestro. 
c) Quadrilha ou bando. 
d) Seqüestro ou cárcere privado. 
e) Envenenamento de água potável ou substância 
alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. 
 
102. Em relação à prisão temporária, considere as 
afirmativas a seguir.  
I. O prazo da prisão temporária é de cinco dias, sem 
prorrogação.  
II. O despacho que decretar a prisão temporária deverá 
ser fundamentado.  
III. Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, o preso 
deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se 
já tiver sido decretada sua prisão preventiva.  
IV. A prisão temporária pode ser decretada se for 
imprescindível para as investigações do inquérito 
policial.  
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
103. A prisão temporária  
a) poderá ser decretada pelo juiz, durante o curso do 
processo penal, de ofício ou a pedido do Ministério 
Público. 
b) possui, no caso de crimes hediondos, prazo de 30 
dias, prorrogáveis por igual período em caso de 
extrema e comprovada necessidade. 
c) será decretada pelo juiz, durante a fase investigativa, 
de ofício ou a pedido da autoridade policial. 
d) poderá ser decretada pelo juiz durante o inquérito 
policial ou no curso do processo penal. 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
  
 
 



 

 

GABARITO: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E C C D A E B A B C 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B D C B D C B E B E 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D E A D E C E C C B 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B B B C A D B E B A 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D D D D A A A D A B 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

E C D D D A E C E A 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

D A E A E B E B B C 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

A A C C E A B B C C 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

A A D C B A D A B D 

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

D D B C D E A C C E 

 

101 102 103 

A E B 

 


