
DIREITO PENAL

01. O agente público que, embora não tendo a posse do dinheiro, o subtrai em proveito próprio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário comete:

a) corrupção passiva

b) furto

c) concussão

d) peculato

e) nenhuma das respostas

02. Funcionário público que, como perito oficial, mediante suborno, elabora laudo ideologicamente
falso, pratica:

a) prevaricação;

b) falsidade ideológica;

c) falsa perícia;

d) corrupção passiva;

e) extorsão.

03. Funcionário público da fiscalização em transportes, no exercício da sua função, que adverte
um amigo seu de uma fiscalização itinerante programada para o dia seguinte, criando condições
para que, em virtude disso, o amigo escape da referida fiscalização, comete 

a) apenas um ilícito administrativo. 

b) crime de prevaricação. 

c) crime de concussão. 

d) crime de violação do sigilo funcional. 

e) crime de corrupção passiva. 

04. Funcionário público, de férias, que aceita uma promessa de recebimento de dinheiro para que,
em razão do seu cargo, possa liberar do pagamento de uma multa uma pessoa que tinha sido
autuada pela fiscalização comete 

a) crime de concussão. 

b) crime de peculato. 

c) crime de corrupção ativa. 

d) prevaricação. 

e) crime de corrupção passiva. 

05.  Assinale a alternativa correta: 

a) considera-se equiparado a funcionário público para efeitos penais quem trabalha para empresa
prestadora  de  serviço  contratada  ou  conveniada  para  a  execução  de  atividade  típica  da



Administração Pública. 

b) o crime previsto no art.  343 do Código Penal,  tipificando as condutas de “Dar, oferecer ou
prometer  dinheiro  ou  qualquer  outra  vantagem  a  testemunha,  perito,  contador,  tradutor  ou
intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos
ou interpretação”, aplica-se apenas caso o corrompido exerça a função como titular de específico
cargo público, como os peritos oficiais. 

c) incrimina-se no art. 359-G do Código Penal a conduta de ordenar, autorizar ou executar ato que
acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final
do mandato ou da legislatura, consumando-se o delito com a prática de qualquer das condutas
típicas, desde que concretizado efetivo prejuízo material para a Administração Pública. 

d) não é punível a calúnia contra os mortos, embora possa sê-lo contra a pessoa jurídica, cuja
ofensa reputa-se feita aos que a representam ou dirigem, ou desde que a imputação diga respeito
à prática de crime ambiental, previsto na Lei 9.605/98. 

e)  o  tipo  culposo  retratado  no  §  3º  do art.  180 do Código Penal  é  aberto,  pois  o  legislador
especificou os indícios objetivos da culpa, consubstanciados nas expressões “por sua natureza,
pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece”. 

06. No que concerne aos crimes contra a Administração Pública praticados por funcionário público
é correto afirmar: 

a) Equipara-se a funcionário público, para efeitos penais, quem trabalha para empresa prestadora
de  serviço  contratada  ou  conveniada  para  a  execução  de  atividade  típica  da  Administração
Pública. 

b) Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o
acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos
ou com o ambiente externo, cometerá crime de condes- cendência criminosa. 

c)  Não comete crime,  mas sim infração administrativa,  o funcionário que modificar  ou alterar,
sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade
competente. 

d) Comete crime de corrupção passiva o funcionário público que patrocina indiretamente interesse
privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. 

e) Comete crime de concussão aquele que se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que, no
exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. 

07. Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. 

a) Policial civil que ingressa no depósito de veículos e subtrai uma motocicleta apreendida comete
o crime de peculato desvio. 

b) Comete o crime de concussão o médico de hospital público que exige de paciente, em razão de
sua função, dinheiro para viabilizar o atendimento pelo SUS. 

c) Se um gerente do Banco do Brasil, entidade paraestatal, apropriar- se de dinheiro particular de
que tem a posse em razão do cargo, o crime por ele cometido será o de apropriação indébita,
uma vez que ele não pode ser considerado funcionário público para fins penais. 

d) No crime de concussão, o ressarcimento do dano é causa de extinção da punibilidade. 

e) Para que se configure o crime de desvio irregular de verbas, é necessário que as contas do



gestor público sejam rejeitadas pelo tribunal de contas.

08. Com relação ao crime de peculato é CORRETO afirmar que: 

a) no caso de peculato culposo, a reparação de dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue
a punibilidade; se o ressarcimento for posterior, reduz de metade a pena imposta. 

b)  sujeito  ativo  só  pode  ser  o  funcionário  público,  uma  vez  que,  pelo  princípio  da
incomunicabilidade, essa qualidade não se estende a outro concorrente, não exercente de cargo
ou função pública. 

c) a reposição do dinheiro público não descaracteriza o peculato doloso, mas influi na dosimetria
de pena por se tratar de desistência voluntária. 

d) não haverá absorção da falsidade, se esta constitui meio para a prática do desfalque. 

09. O funcionário  que,  embora não tenha  a  posse  do dinheiro,  valor  ou bem,  o  subtraia  ou
concorra intencionalmente para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário pratica:

a) prevaricação

b) condescendência criminosa

c) peculato

d) corrupção passiva

e) nda.

10. O funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvia, em proveito próprio ou alheio
pratica:

a) concussão

b) corrupção ativa

c) advocacia administrativa

d) peculato

e) nda

GABARITO

01. D

Comentário: Art. 312, pois se trata de funcionário público que valendo-se do seu cargo, mesmo
sem posse subtrai dinheiro.

02. D

Comentário: Art. 317

03. D



Comentário: Art. 325

04. E

Comentário: Art. 317

05. A

Comentário: Art. 327 §1º

06. A

Comentário: Art. 327 § 1º

07. B 

Comentário: Art. 316

08. A

Comentário: Art. 312 § 3º

09. C

Comentário: Art. 312, comete o funcionário o crime de peculato.

10. D

Comentário: Art. 312, configura-se peculato


