
DIREITO PENAL

01. Paulo, funcionário público municipal, é responsável pelo vestiário do clube esportivo municipal
e, durante uma partida de futebol, subtraiu R$ 200,00 da carteira de um jogador que havia deixado
sob sua guarda. Nesse caso, Paulo
a) Praticou delito de corrupção passiva.
b) Não praticou crime contra a administração pública.
c) Cometeu crime de peculato doloso.
d) Cometeu crime de excesso de exação.
e) Praticou delito de prevaricação.

02. Luiz é um funcionário da secretaria de uma vara do Trabalho encarregados de dar andamento
aos processos que ali tramitam. Um dia, colocou o processo referente à reclamação trabalhista
formulada por um inimigo seu, com intuito de prejudicá-lo, num pacote de processos que seriam
enviados  para  o  arquivo.  Esse procedimento  retardou por  mais  de um ano  o  andamento  da
referida reclamação. Nesse caso, Luiz
a) Não praticou crime contra a administração pública.
b) Cometeu crime de prevaricação.
c) Praticou delito de abuso de autoridade.
d) Cometeu crime de excesso de exação.
e) Praticou delito de exercício funcional ilegalmente prolongado.

03. João é o funcionário público responsável pelo abastecimento de veículos da Prefeitura de uma
cidade. O motorista de um veículo oficial solicitou que abastecesse um veículo particular de sua
propriedade,  dizendo  que  iria  utilizá-lo  em serviço.  João atendeu e  efetuou  o  abastecimento,
negligenciando  quanto  à  verificação  da  existência  de  autorização  para  tanto  e  quanto  à
veracidade de afirmação feita pelo motorista, que viajou com a família para o litoral. João, nesse
caso,
a) Cometeu crime de peculato culposo.
b) Não praticou crime contra a administração pública.
c) Praticou delito de corrupção ativa.
d) Cometeu crime de condescendência criminosa.
e) Praticou delito de prevaricação.

04. Com relação aos crimes hediondos é INCORRETO afirmar que
a)  O juiz  decidirá  fundamentadamente  se  o  réu poderá  aguardar  em liberdade,  em caso  de
sentença condenatória.
b) Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia.
c) Os crimes hediondos são insuscetíveis de graça e indulto.
d) O crime de epidemia com resultado morte não é considerado crime hediondo.
e) A pena pela prática de crime hediondo será cumprida integralmente em regime fechado.

05. Por  erro  na  elaboração  da  folha  de  pagamento,  funcionários  de  uma  repartição  pública
receberam vencimentos em dobro. Notificados a respeito, todos devolveram, menos Zeus, que
resolveu gastar o valor recebido. Nesse caso, Zeus
a)  Responderá por crime de peculato por erro de outrem, porque,  mesmo notificado do erro,
recusou-se a devolver o dinheiro recebido a mais.
b)  Não cometeu nenhum crime, porque não está obrigado a devolver  o que recebeu a mais.
c)  Cometeu crime de peculato  doloso,  pois  foi  notificado do erro  e  se  recusou a  devolver  o
numerário.



d) Cometeu crime de peculato culposo, porque era perceptível ao homem normal a ocorr6encia do
erro que gerou o pagamento em dobro.
e) Só responderá por peculato doloso se tivesse condições econômicas de devolver o dinheiro
recebido a mais e recusou a fazê-lo.

06. Saturno e Apolo são policiais e estavam em férias. Perceberam a presença de duas pessoas
na praia transportando maconha e as detiveram. Em seguida, exigiram R$ 5.000,00 para deixar
de prendê-las em flagrante. Saturno e Apolo cometeram crime de
a) Corrupção passiva.
b) Concussão.
c) Excesso de exação.
d) Prevaricação.
e) Condescendência criminosa.

07. Dentre os elementos do crime doloso NÃO se inclui a 
a) Consciência do resultado.
b) Noção da conduta.
c) Imprudência, imperícia ou negligência.
d) Consciência do nexo causal entre conduta e resultado.
e) Vontade de praticar a conduta e alcançar o resultado.

08. Netuno solicitou R$ 2.000,00 de Plauto para retardar a prática de ato de ofício, tendo Plauto
efetuado o pagamento da mencionada quantia. Todavia, Netuno não retardou a prática do ato de
ofício apesar de ter recebido a vantagem. Netuno cometeu crime
a) Corrupção passiva.
b) Concussão.
c) Prevaricação.
d) Advocacia administrativa.
e) Peculato.

09. Também ocorre corrupção passiva quando o funcionário público
a)  Recebe,  para  si,  diretamente,  ainda  que  fora  da  função,  mas  em  razão  dela,  vantagem
indevida.
b) Exige, para outrem, indiretamente, antes de assumir sua função, mas em razão dela, vantagem
indevida.
c) Desvia, em proveito próprio, qualquer dinheiro ou valor público de que tem a posse em razão do
cargo.
d) Se apodera, em proveito de terceiro, de dinheiro ou valor, embora não tenha a posse deles,
valendo-se de sua função pública.
e) Oferece vantagem indevida a outro servidor público para determiná-lo a praticar ou omitir ato de
ofício.

10. Tício, funcionário público, convida Mévio, que trabalha em empresa privada, para ajudá-lo a
subtrair um computador, pertencente à repartição, que se encontra na sala de trabalho de Tício,
para seu uso diário, e que se acha sob sua guarda. Ciente da condição de funcionário público de
Tício, Mévio ajuda-o a transportar esse bem até sua casa. Nessa situação hipotética, é correto
afirmar-se que
a) Tício e Mévio respondem por peculato.
b) Tício responde por peculato e Mévio responde por furto.
c) Tício e Mévio respondem por furto.
d) Tício responde por peculato e a conduta de Mévio é atípica.



GABARITO

01. C 
Cometário: Art. 312

02. B
Cometário: Art. 319

03. A
Cometário: Art. 312 § 2º

04. D
Cometário: Art. 1º Lei 8.072/90

05. A
Cometário: Art. 313

06. B
Cometário: Art. 316

07. C 
Cometário: Crime culposo

08. A
Cometário: Art. 317

09. A
Cometário: Art. 317

10. A
Cometário: Art. 312


