
Direito Penal

01- 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.
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) os itens I e II estão corretos.
e) todos estão corretos.

02- A pena pode ser reduzida de ___ a ___ terços, se o agente, em virtude de perturbação de 
saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
a) 1 a 2
b) 2 a 3
c) 0,5 a 1
d) 0,2 a 0,5
e) 0,3 a 0,5

03-  Os  menores  de  _____  anos  são  penalmente  inimputáveis,  ficando  sujeitos  às  normas 
estabelecidas na legislação especial. 
a) 16
b) 18
c) 21
d) 15
e) 20

04- As penas são:
I - privativas de liberdade;
II - restritivas de direitos;
III - de multa.
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) os itens I e II estão corretos.
e) todos estão corretos.

05- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e  ressalvadas  as  hipóteses  de 
transferência a regime mais rigoroso:
I) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
II) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), 
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
III) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde 
o início, cumpri-la em regime aberto.
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) os itens I e II estão corretos.
e) todos estão corretos.



06- A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a 
entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 
salário mínimo nem superior a _____ salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante 
de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. 
a) 200
b) 250
c) 300
d) 360
e) 400

07- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença 
e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 e, no máximo, de _______ dias-multa. 
a) 200
b) 250
c) 300
d) 360
e) 400

08- A multa deve ser paga dentro de _____ dias depois de transitada em julgado a sentença. A 
requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento 
se realize em parcelas mensais. 
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60

09-  A cobrança  da  multa  pode  efetuar-se  mediante  desconto  no  vencimento  ou  salário  do 
condenado quando: 
I) aplicada isoladamente;
II) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos;
III) concedida a suspensão condicional da pena.
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) os itens I e II estão corretos.
e) todos estão corretos.

10- As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de cominação na parte 
especial,  em substituição à pena privativa de liberdade,  fixada em quantidade inferior  a ____ 
ano(s), ou nos crimes culposos. 
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Gabarito

01. E
Comentários: De acordo com o artigo 23 do Código Penal, todos estão corretos.



02. A
Comentários: O correto, segundo o artigo 26, parágrafo único do Código Penal, o correto é de 1 
a 2 terços.

03. B
Comentários: O correto, segundo o artigo 27 do Código Penal é de 18 anos.

04. E
Comentários: De acordo com o artigo 32 do Código Penal, todos estão corretos.

05. E
Comentários: De acordo com o artigo 33,  parágrafo segundo do Código Penal,  todos estão 
corretos.

06. D
Comentários: O correto é de 360 salários mínimos.

07. D
Comentários: O correto é de 360 dias-multa.

08. A
Comentários: O correto é de 10 dias, conforme o artigo 50 do Código Penal.

09. E
Comentários: De acordo com o artigo 50, parágrafo primeiro do Código Penal, todos os itens 
estão corretos.

10. A
Comentários: O correto é de 1 ano, de acordo com o artigo 54 do Código Penal.


