
INFORMÁTICA

01. O funcionário que deixa de praticar ato de ofício por ação ou por omissão para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal responderá:

a) condescendência criminosa

b) prevaricação

c) corrupção passiva

d) concussão

e) nda

02. O funcionário que ao tomar conhecimento de irregularidades no serviço público, não proceder
à sua apuração ou deixar de comunicá-la à autoridade que tiver competência para promover os
atos apuratórios responderá:

a) prevaricação

b) corrupção passiva

c) peculato

d) advocacia administrativa

e) condescendência criminosa

03.  SOBRE  O  CRIME  DE  SUPRESSÃO  DE  DOCUMENTO  ASSINALE  A  ALTERNATIVA
CORRETA:

a) absorve o crime de dano;

b) se consuma independentemente de eventual prejuízo ou beneficio decorrente;

c) pode incidir em documento público ou particular falso se este constituir meio de prova;

d) abrange o extravio.No peculato doloso, se o sujeito ativo do delito repara o dano antes da
sentença penal definitiva, fica extinta a sua punibilidade.

e) nda

04. Incorre nas penas cominadas ao delito de falsificação de documento público quem 

a) deixa de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias
descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. 

b)  insere,  em  documento  contábil  ou  em  qualquer  outro  documento  relacionado  com  as
obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria
ter constado. 

c) omite, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e
demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. 

d) omite de folha de pagamento da empresa ou de documentos de informações previstos pela
legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador
autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. 



e) insere, em documento particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. No
peculato culposo, se o sujeito ativo do delito repara o dano após a sentença penal definitiva, sua
pena será reduzida de metade.

05. o  funcionário  público  que  empregue,  na  cobrança  de  contribuição  social  devida,  meio
vexatório, não-autorizado pela lei pratica:

a) corrupção ativa

b) concussão

c) excesso de exação

d) peculato

e) nda

06. Se funcionário patrocina interesse ilegítimo perante a administração pública, responderá:

a) advocacia administrativa

b) peculato

c)concussão

d) corrupção passiva

e) nda

07. Telma, funcionária pública, exigiu para si, indiretamente, fora do exercício da função, mas em
razão dela, vantagem indevida. Nessa situação, Telma cometeu o delito de:

a) corrupção passiva.

b) concussão

c) corrupção ativa

d) peculato

e) nda

08. O agente que permite, mediante empréstimo de senha pessoal, o acesso de pessoas não
autorizadas a banco de dados da administração pública pratica o delito:

a) condescendência criminosa.

b) peculato

c) corrupção ativa

d) violação de sigilo funcional

e) violação de sigilo pessoal

09. Caso o indivíduo X, servidor público, aceite dinheiro oferecido pelo indivíduo Y para retardar o
andamento  de  processo  que  tramita  na  vara  onde  X  exerce  suas  funções,  os  dois  deverão
responder por:



a) corrupção passiva, em concurso de pessoas.

b) prevaricação e concussão

c) corrupção passiva e corrupção ativa

d) corrupção passiva e prevaricação

e) nda

10. Escolha a alternativa INCORRETA: 

a) No cárcere privado o bem jurídico tutelado é a liberdade individual, caracterizando-se o crime
mesmo quando  a  privação  da  liberdade  ocorre  com o  consentimento  da  vítima,  validamente
manifestado.

b) Para os efeitos penais previstos no tipo “falsificação de documento público”, equiparam-se a
documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por
endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

c) No crime de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional, a pena é
aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos, idosa, gestante,
indígena ou portadora de deficiência.

d) O crime de fraude processual se constitui em inovar artificiosamente, na pendência de processo
civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz
ou o perito.No crime de falsificação de documento público, se o agente é funcionário público e
comete o delito prevalecendo-se do cargo, sua pena será aumentada em um sexto.

GABARITO

01. B

Comentário: Art. 319 prevaricação deixar de praticar ato de ofício para interesse ou sentimento
pessoal.

02. E

Comentário: 2ª hipótese Condescendência criminosa, pois não pode punir e não comunica quem
de fato tem competência para aplicar a sanção. Art. 320 CP. 

03. B

Comentário:  Ainda que seja necessária a finalidade especial do agente para a subsunção da
conduta  do  agente  ao  presente  tipo,  o  crime  se  consuma  com  a  destruição,  ocultação  ou
supressão do documento verdadeiro, não se exigindo a ocorrência do fim visado.

04. B

Comentário: Art. 297 § 3º III. Falsificação de documento público.



05. C

Comentário: Excesso de exação.  Art.  316 § 1º  CP.  Apesar  de estar  dentro  da concussão é
tipificado como crime de excesso de exação, pois está direcionado a tributo.

06. A

Comentário: Art. 321 CP. Ocorreu patrocínio de interesse ilegal, na qual o funcionário sabia ser
ilícito.

07. B

Comentário: Concussão Art. 316 CP. Corrupção passiva se aplicaria se tivesse no texto o verbo
solicitar ou receber. 

08. D

Comentário:  Art.  325 CP. Violação de sigilo Funcional,  pois o mesmo tinha o sigilo sobre os
dados não podendo fornecer para qualquer pessoa.

09. C

Comentário: O agente público se solicita ou recebe responde por corrupção passiva.Já a pessoa
que oferece ou promete responde por corrupção ativa. Art. 317 e 333 CP.

10. B

Comentário: Art. 297 § 2º CP. Equiparação dos documentos públicos


