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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Entre 1894 e 1945 ocorreram mudanças que modernizaram as
estruturas sociais, econômicas e políticas do Brasil. A respeito
desse período histórico, julgue os itens seguintes.

61 Os aspectos socioeconômicos da Primeira República incluem
a depreciação cambial da moeda nacional, a imigração, o
surgimento do colonato na área rural e de operários nos centros
urbanos.

62 A Revolução de 1930 foi antecedida por uma série de levantes
populares contrários à carestia e ao excesso da jornada de
trabalho que, em 1929, ocorreram em diversas capitais
estaduais.

63 O primeiro período Vargas (1930–1945) foi marcado por
várias iniciativas — promoção do sistema educativo,
sistematização e ampliação da legislação trabalhista e apoio
à industrialização — e por medidas políticas — acordo político
de 1932 com a oligarquia paulista, tortura a presos políticos,
censura à imprensa durante o Estado Novo, e a adesão de
Getúlio Vargas ao integralismo.

64 Durante o governo de Prudente de Moraes, a aliança entre as
elites políticas estaduais e o republicanismo jacobino
viabilizou a instituição da política dos governadores.

65 Na Primeira República, os coronéis eram figuras políticas
importantes, mas, para beneficiar os eleitores, dependiam de
outras instâncias de poder.

No que se refere ao período democrático de 1945 a 1964, julgue os
itens a seguir.

66 No governo Juscelino Kubitschek, a falta de capitais privados
para promover a industrialização brasileira e a expansão da
fronteira agrícola, levou à criação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE), instituição que
financiou projetos industriais com juros subsidiados
utilizando recursos do Tesouro Nacional.

67 A oposição das elites conservadoras ao governo de João
Goulart acirrou-se devido ao sucesso financeiro e às reformas
estruturais do Plano Trienal.

68 A Constituição de 1946, embora garantisse a livre
manifestação, não tolerava a propaganda de processos
violentos considerados subvertedores da ordem política e
social.

69 Na eleição presidencial de 1950, Getúlio Vargas contou com
o apoio do governador de São Paulo, Ademar de Barros, e foi
o candidato mais votado nesse estado.

Com relação ao regime militar instituído em 1964, julgue os itens
subsequentes.

70 O denominado milagre econômico resultou da intervenção do
Estado na economia por meio da indexação dos salários, da
concessão de créditos subsidiados e da isenção de tributos.

71 O apoio dos militares ao processo de distensão política
iniciado no governo do general Ernesto Geisel foi unânime,
pois tinha como finalidade controlar o processo de transição
para a democracia.

O período entre 1870 e 1914 caracterizou-se por importantes
mudanças na história mundial. A esse respeito, julgue os itens a
seguir.

72 A Encíclica Rerum Novarum apontou como uma das causas
dos conflitos sociais a subjugação de uma multidão de
proletários a um pequeno número de indivíduos ricos.

73 Nas últimas três décadas do século XIX, o desenvolvimento do
capitalismo europeu resultou em maior urbanização, no
crescimento do número de trabalhadores fabris e no surgimento
de movimentos políticos favoráveis à classe operária.

74 Como resultado do expansionismo europeu do final do século
XIX, os portugueses colonizaram o litoral de Angola e
Moçambique, mas não conseguiram avançar para o interior
desses territórios.

75 No final do século XIX, o Japão tornou-se uma potência
colonialista, como o demonstra a Primeira Guerra
Sino-Japonesa.

Agosto de 1945: o trágico fim da Segunda Guerra Mundial
reiterou e amplificou agosto de 1914, a deflagração da Primeira
Guerra Mundial. Esse intervalo destruiu para sempre um mundo de
antigas certezas e seguranças.

Demétrio Magnoli e Elaine S. Barbosa. Liberdade
versus igualdade: o mundo em desordem. Rio de
Janeiro: Record, 2011, v. I, p. 433 (com adaptações).

A partir do fragmento de texto precedente, que tem caráter
unicamente motivador, julgue os próximos itens.

76 Como resposta à depressão econômica de 1929, os Estados
Unidos da América, o Reino Unido, a França e a Alemanha
voltaram a utilizar o padrão-ouro no início da década de 1930.

77 A defesa do papel dominante do Estado na organização das
sociedades é característica comum ao comunismo, ao
fascismo e ao nazismo.

78 Em 1914, Benito Mussolini, expoente da esquerda do Partido
Socialista Italiano, posicionou-se a favor da participação da
Itália na Primeira Guerra Mundial.

79 Em seu testamento político, Lênin nomeou Josef Stálin como
seu sucessor à frente do Partido Comunista Soviético por
considerá-lo o indivíduo capaz de dar continuidade ao combate
ao “chauvinismo grã-russo”.

Com relação à nova ordem mundial instituída ao fim da Segunda
Guerra Mundial, julgue os itens subsequentes.

80 Após a Segunda Guerra Mundial, levantes populares em vários
países da Europa Oriental instalaram regimes socialistas que se
aliaram à União Soviética, compondo o Pacto de Varsóvia.

81 A invasão da Tchecoslováquia, em 1968, pelas tropas do Pacto
de Varsóvia evidenciou a crise então vivenciada pelo sistema
socialista.

82 A Guerra Fria iniciou-se na década de 50 do século XX, a
partir do antagonismo entre os Estados Unidos da América e
a União Soviética quanto à reunificação das duas Coreias.
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Julgue os próximos itens, relativos à industrialização e à integração
do Brasil ao processo de internacionalização da economia.

83 A reestruturação produtiva recente do território brasileiro
promoveu, entre outros resultados, a desindustrialização da
cidade de São Paulo e região metropolitana e o deslocamento
das plantas industriais paulistanas para diversas regiões
brasileiras e mundiais, como o sul do Brasil, o litoral
nordestino, a China e países do MERCOSUL.

84 Com a desconcentração da indústria paulista, as principais
regiões metropolitanas nordestinas (Salvador, Recife, Fortaleza
e São Luís) tornaram-se novas aglomerações industriais,
devido a algumas condições básicas: situação geográfica
adequada para a implantação de indústrias em razão da
proximidade de rotas de comércio internacional; e aumento do
número de empregos industriais diretos e indiretos com mão de
obra barata e qualificada.

85 O Brasil, potência regional na economia do mundo, integra
redes de produção e consumo em escala global, principalmente
nos setores de produção de soja, minério de ferro, óleos brutos
de petróleo, automóveis de passageiros e açúcar de cana bruto.

A respeito da dinâmica do agronegócio brasileiro, julgue os itens
que se seguem.

86 A expansão da fronteira agrícola na Amazônia Legal é marcada
por conflitos entre assentados e grandes projetos agropecuários
e de mineração e por intensa devastação e desperdício dos
recursos naturais e da biodiversidade, o que compromete o
futuro da região.

87 A partir da adoção de políticas públicas de ocupação do
território nacional durante o regime militar, a fronteira agrícola
expandiu-se para o Centro-Oeste, que passou a ser visto como
“celeiro do mundo”, destinado à produção de commodities
como as do complexo grão carnes e à agropecuária em larga
escala.

88 A divisão territorial do trabalho existente em regiões
produtivas do agronegócio é organizada em dois circuitos da
economia local: o circuito superior, comandado pelas empresas
e produtores hegemônicos do agronegócio, e o circuito
inferior, formado a partir da agricultura camponesa não
integrada diretamente à agricultura tecnificada.

Acerca dos movimentos migratórios internos, da estrutura etária da
população brasileira e da evolução de seu crescimento no século
XX, julgue os itens a seguir.

89 O baixo crescimento vegetativo da população brasileira
verificado nos últimos três censos demográficos indica a
diminuição do ritmo de migrações no país e o início de longo
ciclo de estagnação. Centros urbanos de atração de migrantes,
como Brasília, Manaus e São Paulo, diminuíram drasticamente
o ritmo de crescimento econômico, justificando assim a queda
do fluxo migratório de entrada e o aumento da saída de
população.

90 A dinâmica da estrutura etária da população brasileira tende ao
equilíbrio quanto à quantidade de crianças, jovens, adultos e
idosos: a população de idosos com maior expectativa de vida
cresce tanto quanto a população em idade infantil e jovem.

91 Fundamentados no aumento da expectativa de vida, que resulta
em crescimento das despesas com aposentadorias, serviços de
saúde e assistência social, setores da sociedade brasileira
defendem a necessidade de reforma do sistema previdenciário
nacional.

No que se refere ao aproveitamento dos recursos naturais
brasileiros, julgue os seguintes itens.

92 Apesar do enorme potencial das regiões Norte e Nordeste para
a produção de energia eólica, a produção dessa energia limpa
ainda é limitada no Brasil devido à distância entre as áreas
potenciais de produção e os centros de consumo, o que
representa uma barreira para a expansão da produção.

93 Os episódios recentes de diminuição do índice pluviométrico
e de estiagem prolongada nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste do Brasil colocaram em xeque a produção de energia
hidrelétrica, setor estratégico para a economia nacional que,
em tempos de estiagem, necessita do auxílio da produção das
usinas termoelétricas, o que encarece o custo da energia no
Brasil tanto para grandes quanto para pequenos consumidores.

Sabendo que a globalização pode ser definida como processo
geográfico e econômico, julgue os próximos itens, relativos a
aspectos atuais desse processo.

94 Com a emergência de novos atores no contexto global,
surgiram novos modelos socioeconômicos de desenvolvimento
concordantes com antigas identidades culturais, o que eliminou
possíveis resistências a um ambiente sociocultural novo.

95 A alteração nas formas de produção dos sistemas econômicos
globais, fundamentada no avanço do uso das tecnologias,
modifica a produção geográfica do espaço em decorrência da
fragmentação político-territorial, da incorporação de novas
regiões ao capitalismo internacional e do fortalecimento dos
conglomerados internacionais.

96 A valorização da produção de commodities e o aumento de
seus preços e de sua exportação têm sido apontados como
promotores de riqueza e ascensão para os países emergentes,
tais como os que integram o BRICS, que passam a ser
considerados importantes para a manutenção do crescimento
da economia mundial.

97 Ao facilitar a integração entre Estados e mercados, a
globalização aumenta os controles econômicos, intensifica o
desenvolvimento e, por conseguinte, confere uniformidade
à governança global.

O crescimento da população mundial tem preocupado as
instituições internacionais porque articula vários aspectos da vida
humana, desde o meio ambiente e o desenvolvimento econômico
até a habitação e o crescimento das cidades. Considerando essas
informações, julgue os itens seguintes.

98 A abertura de fronteiras agrícolas pelos conglomerados
internacionais interfere nas taxas de urbanização de países em
desenvolvimento porque articula a agricultura às tecnologias
avançadas de produção.

99 As taxas de natalidade, a expectativa de vida e o fluxo de
migrações são os aspectos que caracterizam e determinam o
surgimento de cidades globais.

100 As cidades pequenas e médias tendem a apresentar menor
crescimento demográfico no futuro devido ao seu modesto
desenvolvimento tecnológico.

101 Baixos índices de desenvolvimento educacional em países dos
continentes africano e asiático são fatores explicativos para as
altas taxas de urbanização ali verificadas.
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Com relação ao desenvolvimento humano e a proteção ao meio

ambiente, julgue os próximos itens.

102 Entre os indicadores que compõem o cálculo do índice de

desenvolvimento humano (IDH) — longevidade, educação e

renda —, a renda possui maior peso, uma vez que indica o

atendimento às necessidades básicas do ser humano, como

moradia, alimentação e trabalho.

103 Observa-se uma tendência de diminuição do aquecimento

global e da degradação em decorrência das ações coletivas de

mitigação dos problemas ambientais adotadas pelos países

signatários do protocolo de Quioto e da Rio+20.

No que se refere à divisão internacional do trabalho e seu impacto

na reestruturação mundial dos territórios e na formação do espaço

da acumulação global, julgue o item a seguir.

104 As transformações da produção fordista — produção em massa

— para a produção flexível fortalecem a hierarquia urbana,

devido à valorização do capital local e da regulação social.

Acerca das concepções clássicas das relações internacionais, julgue

os itens seguintes.

105 Para a consecução de objetivos externos dos Estados, cabe,

formal e legalmente, à diplomacia obter, de forma irrestrita,

informações que abranjam aspectos políticos, econômicos,

sociais e acontecimentos externos e que sejam consideradas

indispensáveis à adequada formulação e execução da política

externa.

106 A política externa dos Estados diz respeito à condução pacífica

das relações internacionais, tendo a diplomacia como

instrumento, ao passo que o recurso a medidas coercitivas e,

em última instância, ao emprego da força é alheio ao repertório

da política externa por ser medida excepcional e de caráter

temporário.

Com relação à dimensão da segurança na política exterior do Brasil,

julgue os itens a seguir.

107 Durante a Guerra Fria, os temas de segurança estiveram

virtualmente ausentes ou foram relegados a posições

secundárias na agenda da política externa do Brasil, então

voltada fundamentalmente para preocupações com o

desenvolvimento, mas adquiriram grande relevância a partir do

início do século XXI em razão do fortalecimento das ameaças

de natureza e alcance globais, notadamente a proliferação de

armas de destruição em massa, o terrorismo, os conflitos

étnicos e religiosos.

108 A prioridade dada pelo Brasil aos fóruns multilaterais e aos

regimes globais para tratar das principais questões de

segurança do país é devida à inexistência de ameaças diretas à

sua segurança provindas de seu entorno vicinal e ao fato de ser

a América do Sul uma das regiões mais estáveis do planeta na

incidência de conflitos interestatais.

Julgue os próximos itens, concernentes aos impactos das
transformações que advieram do fim da Guerra Fria para as
políticas e para os instrumentos de segurança dos Estados
Nacionais.

109 Com o fim do confronto nos planos político-ideológico e
estratégico-militar entre os Estados Unidos da América e a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), os
aparatos de espionagem das grandes potências ocidentais e dos
países que integravam a ex-URSS atribuíram maior valor à
espionagem voltada para questões econômico-comerciais,
industriais e tecnológicas.

110 A expansão e o fortalecimento do Estado Islâmico do Iraque e
do Levante (ISIS) se deram a partir de batalhas vitoriosas
travadas no Iraque contra forças governamentais e curdas, e na
Síria, contra forças leais ao governo, as quais lhe asseguraram
o controle de importantes territórios e a ascensão sobre a
oposição sunita naqueles dois países.

111 No período pós-Guerra Fria, a natureza transnacional das
novas ameaças à segurança internacional — terrorismo
internacional, proliferação de armas de destruição em massa,
crime organizado e narcotráfico — ensejou a cooperação entre
o aparato de segurança, incluídas as agências de inteligência de
países anteriormente rivais.

No que tange ao Oriente Médio e seu impacto nas relações
internacionais bem como aos conflitos étnico-religiosos
contemporâneos, julgue os itens subsequentes.

112 A disputa entre grupos sunitas, apoiados pela Arábia Saudita,
e xiitas, apoiados pelo Irã, é elemento comum aos conflitos em
curso no Iêmen do Norte e na Síria.

113 O conflito na Síria, a despeito de suas motivações domésticas,
envolve e reflete, em grande medida, disputas políticas e
étnico-religiosas entre países do Oriente Médio que geram
diferentes alinhamentos como o apoio do Irã ao governo sírio
e o apoio da Arábia Saudita e do Catar aos grupos de oposição
ao regime de Bashar Al-Assad.

114 A despeito de o conflito armado e de a escalada de violência
envolverem, de um lado, milícias cristãs (Anti-Balaka) e, de
outro, a coalizão de grupos rebeldes muçulmanos (Seleka),
divergências de fundo religioso são causas secundárias do
conflito na República Centro-Africana.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito das tendências
contemporâneas do narcotráfico no plano global e regional.

115 De uma perspectiva global, o perfil das organizações dedicadas
ao narcotráfico vem se alterando significativamente, à medida
que aumentam, em número e importância, redes horizontais,
menos estruturadas e hierarquizadas e dedicadas,
simultaneamente, a outras atividades ilícitas como os crimes
cibernéticos e ambientais.

116 O acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças
Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC), firmado em
novembro de 2016, não resultou, até o presente, na diminuição
do tráfico de drogas originado na Colômbia, que, ao contrário,
expandiu-se significativamente no transcurso do processo de
negociação e durante o primeiro ano de vigência do referido
acordo.

117 A ampliação e diversificação, em escala global, do mercado de
novas substâncias psicoativas sintéticas têm provocado a
contração e segmentação do mercado e do tráfico de drogas
tradicionais como a heroína e a cocaína, cada vez mais
circunscritos às respectivas regiões produtoras.
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Com relação ao terrorismo e à segurança cibernética, julgue os itens
a seguir.

118 A Convenção de Budapeste — ou Convenção sobre
Cibercrime —, negociada no âmbito da União Europeia (UE)
em 2001, é, no presente, o instrumento de caráter vinculante e
jurídico para a cooperação internacional voltada para a
prevenção e o combate ao crime cibernético.

119 A despeito de os esforços de promoção da governança para a
Internet privilegiarem o engajamento de atores governamentais
e não governamentais, as agendas e os espaços institucionais
internacionais voltados para o intercâmbio de experiências e
para a discussão de propostas políticas relacionadas à
promoção da segurança cibernética no plano global são, no
presente, de caráter eminentemente intergovernamental e de
alcance regional.

120 Os estreitos vínculos entre o hacktivismo e o terrorismo
cibernético representam, no presente, importante item da pauta
das políticas de segurança dos países e da cooperação
internacional em segurança cibernética.

Julgue os itens que se seguem à luz da Lei n.º 6.634/1979, que
dispõe sobre a Faixa de Fronteira.

121 São atividades terminantemente vedadas na Faixa de Fronteira
o estabelecimento de indústrias que interessem à Segurança
Nacional; a alienação e concessão de terras públicas a
estrangeiros; e a posse por estrangeiros, como pessoa natural
ou jurídica, de direitos de propriedade de imóveis rurais.

122 São atividades que requerem anuência prévia do Conselho
Nacional de Segurança para sua consecução na Faixa de
Fronteira a alienação ou concessão de terras públicas; a
instalação de meios de comunicação e estações geradoras
destinadas à exploração de serviços de radiodifusão de sons ou
radiodifusão de sons e imagens; e a execução de atividades de
pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos
minerais por empresas.

Sabendo que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) foi estabelecida
pela Carta das Nações Unidas e é considerada o principal órgão
judiciário no âmbito da Organização das Nações Unidas, sendo
possível extrair fontes do direito internacional público (DIP) do seu
estatuto, julgue os itens subsecutivos.

123 Por não se encontrarem inseridos no estatuto da CIJ, os atos
unilaterais dos Estados, como o ato de reconhecimento do
nascimento de outro Estado, possuem natureza política, não se
revestindo de obrigatoriedade normativa.

124 Na hipótese de uma obrigação ser fundamentada no costume
internacional e ser exigida em face de determinado Estado, este
não poderá defender-se invocando reserva feita em tratado com
o mesmo conteúdo da norma consuetudinária.

125 A opinio juris atesta a obrigatoriedade do costume
internacional na medida em que o simples fato de o Estado
deixar de agir representa infração à norma costumeira.

De acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, define-se por tratado
internacional o “acordo internacional concluído por escrito entre
Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um
instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos,
qualquer que seja sua denominação específica”. No que se refere a
esse assunto, julgue os itens seguintes.

126 O Estado brasileiro reconhece a possibilidade de aplicação
provisória de um tratado enquanto ele não entrar em vigor,
desde que o próprio tratado assim disponha ou desde que os
Estados negociadores assim tenham acordado por outra forma.

127 Admite-se excepcionalmente que um Estado possa invocar as
disposições de seu direito interno para o fim de justificar o
inadimplemento de um tratado.

128 Ao defender a independência do direito internacional em
relação ao direito nacional, os dualistas o fazem levando em
consideração exclusivamente as hipóteses de conflito entre um
tratado e uma norma de direito interno.

129 Reserva é uma declaração unilateral feita expressamente com
essa denominação por um Estado no momento da assinatura,
ratificação, aceitação ou aprovação de um tratado, ou da
adesão a determinado tratado, com o objetivo de excluir ou
modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado no
que se refere a sua aplicação a esse Estado.

C o ns i d e r a nd o  q ue  a  C o nve n ç ã o  d e  P a l e r mo
(Decreto n.º 5.015/2004, que promulga a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional) promove
a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente
a criminalidade organizada transnacional, julgue os itens a seguir.

130 Considerando o princípio de imputação de responsabilidade
pessoal, a Convenção de Palermo não admite a
responsabilização penal de pessoa jurídica por práticas de
corrupção.

131 Como forma de investigação de infrações e identificação de
pessoas, admite-se a denominada entrega vigiada, que consiste
na técnica de permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam
do território de um ou mais Estados, os atravessem ou neles
entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas
autoridades competentes.

132 Ao impedir a prática de atos de um Estado no território de
outro Estado, a Convenção de Palermo confirma a regra
clássica de exercício da jurisdição nacional.

Guardadas as devidas proporções, a responsabilidade
internacional do Estado sofreu a influência de acontecimentos que
de certo modo a aproximaram das mudanças verificadas no plano
interno. O seu pressuposto é a consideração de que o Estado é
sujeito de direitos e obrigações, apto, por isso, a responder pelos
efeitos dos comportamentos que adota. 

Alberto do Amaral Junior. Curso de direito internacional
público. 4.ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 328.

Considerando o assunto do texto precedente, julgue os itens
subsequentes.

133 Na hipótese de um agente estatal, durante procedimento de
investigação, exorbitar de suas funções, praticando atos que
configurem tanto ilícitos internacionais quanto nacionais,
admite-se a responsabilidade internacional do Estado.

134 Tendo em vista a soberania e a supremacia constitucional, um
Estado pode se eximir de eventual responsabilidade
internacional perante outro Estado sob o argumento de defesa
de suas normas constitucionais.
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No que se refere à imunidade de jurisdição dos Estados e de agentes
diplomáticos e consulares, julgue os próximos itens.

135 Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não
é possível a responsabilização, em território brasileiro, de
Estado estrangeiro por ato de guerra, por tratar-se de
manifestação de ato de império.

136 Cônsul de Estado estrangeiro poderá ser processado e julgado
pelo Poder Judiciário brasileiro no caso de praticar crime não
relacionado a atos de ofício em território brasileiro.

137 Em razão da instrumentalidade das formas, admite-se a
presunção da renúncia da imunidade de jurisdição pelo Estado
na fase de execução de um processo judicial, quando houver o
ato expresso de renúncia na fase de conhecimento do mesmo
processo.

Julgue os itens seguintes, a respeito da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e do direito internacional dos refugiados.

138 De acordo com a legislação brasileira, não pode ser
considerado refugiado o indivíduo que, devido a fundados
temores de perseguição por motivos de opiniões políticas, se
encontre fora de seu país de nacionalidade e não queira
acolher-se à proteção de tal país.

139 Apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos não
ser considerada um tratado, a sua obrigatoriedade decorre de
sua qualificação como norma de jus cogens.

140 Embora assegure todas as garantias de defesa, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos não garante de forma
expressa a presunção de inocência até que a culpabilidade de
alguém tenha sido provada.

À luz do Código Penal, julgue os itens que se seguem.

141 Comprovado que o acusado possui desenvolvimento mental
incompleto e que não era inteiramente capaz de entender o
caráter ilícito de sua conduta, é cabível a condenação com
redução de pena.

142 No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento
jurídico ao prever como crime conduta até então considerada
atípica, será aplicada a retroatividade.

No que se refere aos tipos penais, julgue os próximos itens.

143 Situação hipotética: Durante uma inundação, Abel
interrompeu dolosamente o serviço telefônico da região.
Assertiva: Nessa situação, Abel responderá por crime
previsto na Lei de Interceptação Telefônica, com a
circunstância agravante de tê-lo praticado durante calamidade
pública.

144 A associação de pessoas para a prática de determinada
infração penal caracteriza organização criminosa se houver
estrutura organizada, hierarquia e divisão de tarefas entre os
agentes, independentemente do número de associados ou do
crime praticado pelo grupo.

145 A conduta de dolosamente adquirir dólares falsos para
colocá-los em circulação por intermédio de operações
cambiais tem a mesma gravidade que a conduta de falsificar
papel moeda, sendo, por isso, punida com as mesmas penas
deste crime.

146 O crime de violação de sigilo funcional é subsidiário, apenas
se caracterizando se a revelação de fato sigiloso conhecido
em razão do cargo não constituir crime mais grave.

147 Situação hipotética: No intuito de provocar explosão de
grandes proporções, João adquiriu substância explosiva sem
licença da autoridade competente. O material acabou sendo
apreendido antes que fosse montado o dispositivo explosivo.
Assertiva: Nessa situação, a conduta de João é atípica.

Com relação às leis penais especiais, julgue os itens seguintes.

148 Para que o uso de explosivos, gases tóxicos, conteúdos
biológicos ou nucleares capazes de causar danos ou destruição
em massa caracterize terrorismo, deve-se expor a perigo a
incolumidade pública com a finalidade de provocar terror
generalizado, por motivo de xenofobia, discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia e religião.

149 A caracterização do crime de lavagem de dinheiro depende de
o agente dissimular a origem ou a propriedade de bens ou
valores provenientes de infração penal prevista em rol taxativo
da lei que disciplina a matéria.

150 A conduta de submeter a Amazônia brasileira à soberania de
outro país, agindo-se efetivamente para obter tal intento,
caracteriza crime contra a segurança nacional para o qual só se
prevê a modalidade tentada.

Espaço livre




