
DIREITO PENAL

01. Podemos encontrar a diferença entre crime e contravenção penal no (a):
a) Lei de Introdução ao Código Penal;
b) Código Penal;
c) Lei no  9.099 /95 (Juizados Especiais);
d) Constituição Federal;
e) Lei de Contravenções Penais.

02. Analise as assertivas:
I – O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
II – A superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação quando, por si 
só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.
III – A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia, mas não podia, agir para evitar o 
resultado.

Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I
e) III

03. Analise as assertivas:
I – Considera-se crime doloso, apenas quando o agente quis o resultado.
II  –  Considera-se  crime culposo,  quando  o  agente  deu  causa  ao  resultado  por  imprudência, 
negligência ou imperícia.
III – Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, 
senão quando o pratica dolosamente.

Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I
e) III

04. Analise as assertivas indicando a incorreta:
a) Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado 
ao menos culposamente.
b) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição 
por crime culposo, se previsto em lei.
c) É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de 
fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de 
culpa e o fato é punível como crime culposo.
d) Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.
e) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Não se consideram, 
neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente 
queria praticar o crime.



05. Analise as assertivas:
I – O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta 
de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
II – Considera-se inevitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do 
fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.
III  –  Se  o  fato  é  cometido  sob  coação  irresistível  ou  em  estrita  obediência  a  ordem,  não 
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I
e) III

06. Não há crime quando o agente pratica o fato:
I – em estado de necessidade;
II – em legítima defesa;
III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Estão corretas apenas:
a) Todas
b) II e III
c) I e III
d) I
e) III

GABARITO

01. A
Comentários: A questão é respondida com a simples leitura do art. 1º da Lei de Introdução ao 
Código Penal. Considera-se crime a infração penal que a lei  comina pena de reclusão ou de 
detenção,  quer  isoladamente,  quer  alternativa  ou  cumulativamente  com  a  pena  de  multa; 
contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de 
multa, ou ambas. alternativa ou cumulativamente.

02. D
Comentários:  II – A superveniência de causa relativamente independente exclui  a imputação 
quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os 
praticou. III – A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar 
o resultado.

03. B
Comentários:  I – Considera-se crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o 
risco de produzi-lo.

04. E
Comentários: O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena.



05. C
Comentários: II – Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência 
da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

06. A
Comentários: Todas estão corretas conforme o art. 23 do Código Penal.


