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I SIMULADO COM CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA – CADERNO DE PROVAS
Fala meus caros!
Hoje iremos responder ao nosso simulado com correção individualizada.
Na aula seguinte, teremos a régua de correção deste simulado. Tente responder a este simulado
sem acessar o caderno com a régua de correção. Em seguida, nos envie o arquivo com a resposta.
Após, confira a régua de correção.
Qualquer dúvida estamos à disposição aqui na plataforma ou pelo instagram!
Contato:
@profotoandrade

Bom, chega de conversa e vamos ao que interessa!
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Questão de Direito Administrativo
Questão:
Com base nos seus conhecimentos de Direito Administrativo e de Poder de Polícia Administrativo,
responda aos seguintes questionamentos:
a. Em que consiste o Poder de Polícia Administrativo? (4,00)
b. Cite e explique três atributos do Poder de Polícia. (6,00)

==0==
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Questão de Direito Constitucional
Questão:
Com base nos seus conhecimentos de Direito Constitucional sobre o sentido (concepção)
jurídico(a), responda aos seguintes questionamentos:
a. Para a concepção jurídica, quais os sentidos de Constituição? (6,00)
b. O que é norma fundamental? (4,00)
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Questão de Direito Penal
Questão:
Considere a seguinte situação hipotética:
João foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas quando transportava 100 kg
de substância análoga a pasta base para cocaína. O delegado de polícia encarregado, determinou
a realização de laudo preliminar de constatação, tendo a substância apreendida apresentado
positivo para pasta base de cocaína. Após, oficiou o setor de perícias para que elaborasse o laudo
definitivo da droga.
Após a realização de diligências policiais, constatou-se que José havia adquirido a droga por
telefone. No dia do vencimento do inquérito policial, o laudo definitivo da droga ainda não havia
aportado na delegacia, o delegado reiterou o ofício à perícia e encaminhou os autos relatados a
Justiça.
João e José foram processados e julgados pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no
art. 33º, caput, da Lei de Drogas,. Na sentença o juiz condenou ambos fixando a pena em 10 (dez)
anos de reclusão em regime fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa.
Na dosimetria, dentre outros fatores, o juiz aumentou a pena em razão da pureza da droga
transportada, haja vista se tratar de pasta base para cocaína.
A defesa alegou nulidade pois a juntada do laudo definitivo só ocorreu após o oferecimento da
denúncia.
Com base na situação descrita acima, responda aos seguintes questionamentos:
a. A alegação da defesa está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores?
(3,00)
b. O crime tráfico de drogas admite fixação de regime inicial diverso do fechado? (1,00)
c. O grau de pureza da droga pode ser valorado na dosimetria da pena? (3,00)
d. José pode ser condenado pelo crime de tráfico de drogas? (3,00)

Simulados Fase Escrita - Delegado

5

www.estrategiaconcursos.com.br

8
Aula Demonstrativa
0

Allan Mattos, Michael Procopio, Oto Andrade
Aula 00

Questão de Direito Processual Penal
Questão:
Com base nos seus conhecimentos sobre provas no processo penal, responda ao seguinte
questionamento:
a. Em que consiste o encontro fortuito de provas? (2,00)
b. O encontro fortuito de provas é aceito pelo STF? (4,00)
c. Diferencie encontro fortuito de prova de primeiro grau e de segundo grau. (4,00)
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Peça Prática
Considere a seguinte situação hipotética:
Marcos e Paula viviam juntos há mais de 10 anos no endereço Rua das Bromélias, nº 175, apt 802,
bairro Castelo Branco, Rio de Janeiro / RJ, CEP XX.XXX-XXX. No dia 01/08/2021 o casal já estava
separado e, durante uma discussão na casa de Paula, Marcos pegou toda a economia de Paula, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), colocou dentro da mochila e saiu correndo da casa. Tudo foi
presenciado por Maria (mãe de Paula) e Júlia (prima de Paula). Júlia saiu atrás de Marcos e viu ele
entrando na casa da mãe, Cleide, sogra de Paula.
No dia seguinte, Paula procurou a delegacia de polícia para relatar o ocorrido e representar contra
Marcos. Maria, mãe de Paula, foi ouvida como testemunha e ratificou os relatos da filha. Até o
momento, Marcos não tinha retornado para casa. Júlia também foi ouvida e relatou que seguiu
Marcos e viu ele entrando com o dinheiro na casa de Cleide, localizada no endereço Rua das Arraias,
nº 1793, bairro Casa Nova, Rio de Janeiro / RJ, CEP XX.XXX-XXX. Júlia acrescentou ainda que passou
novamente pela residência e que viu o carro de Marcos estacionado na casa da mãe.
Paula estava desesperada pois está sem dinheiro, inclusive para se alimentar.
A apuração foi feita no inquérito policial sob o número 123/2021.
Sendo necessária a apreensão do dinheiro subtraído de Paula, na condição de Delegado de Polícia
presidente do feito, elabore a peça processual cabível para o caso utilizando, no máximo, 90 linhas.
(10,00)
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AGRADECIMENTOS
Ficamos por aqui, Qualquer dúvida estamos à disposição!
Até breve e bons estudos!
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