
DIREITO PENAL

01. Antônio chama seu "capanga" Marcelo e determina que mate seu desafeto Mário. Marcelo se
arma com uma clava, esconde-se atrás de uma árvore, mas, no momento em que Mário passa,
não tem coragem de golpeá-lo e desiste. Diante disso, Antônio 
a) responderá por tentativa de homicídio, em coautoria, com pena atenuada pela ocorrência de
arrependimento posterior. 
b) responderá por tentativa de homicídio, em coautoria. 
c) responderá por crime de favorecimento pessoal. 
d)  não  responderá  por  crime  algum,  pois  Marcelo  não  chegou  a  dar  início  à  execução  do
homicídio. 
e) responderá, em co-autoria, por posse ilegal de arma branca. 

02. Podem praticar o crime de falso testemunho ou falsa perícia, previsto no art. 342 do Código
Penal, exceto:
a) Intérprete.
b) Testemunha                
c) Tradutor
d) Perito
e) Jurado

03. Marcela, menor de 14 anos, autoriza que o Dr. João lhe faça um aborto. Dr. João, tendo em
vista o consentimento, realiza o aborto, sendo certo,  que marcela  faleceu  em conseqüência das
manobras abortivas, responderá o médico  por qual crime:
a) Aborto provocado  pelo  consentimento da vítima, com a pena duplicada pelo resultado morte.
b) Aborto provocado  sem o consentimento da vítima, com pena duplicada pelo resultado morte.
c) Por  crime de  homicídio culposo .
d) Nenhum crime, vez que não se pune o aborto provocado pelo médico.
e) Por crime de homicídio  doloso. 

04.  Joaquim, decide suicidar-se,  sendo auxiliado por Antônio que lhe empresta uma arma. Porém
não conseguindo,  no entanto,  lograr  seu intento,  sofrendo Joaquim  apenas lesões corporais
graves. B responderá por: 
a) Crime de lesão corporal na sua forma culposa; 
b) Crime de investigação ao suicídio, na sua forma tentada; 
c) Tentativa de instigação  ao suicídio 
d) Crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem; 
e) Crime de lesões corporais leves, na sua forma dolosa.

05. Certa mulher deu a luz a dois gêmeos, matando o primeiro, quando  se separou de seu ventre,
e o segundo   a golpes  de tamanco, quando a cabeça surgiu na abertura vulvar, Perante  nossa
lei:
a) ambos os casos constitui  homicídio ou infanticídio, conforme  as condições  da parturiente.
b) O primeiro constitui infanticídio ou homicídio, conforme as condições da parturiente, mais o
segundo configura aborto.
c)  Ambos constitui aborto, porque o produto da concepção  não  houvera  completado ainda  o
processo fisiológico da gravidez.
d) Ambos constitui infanticídio.
e) Nenhuma das respostas acima.



06. Maria, empregada doméstica em uma residência há aproximadamente 15 anos, sempre  teve
de sua patroa total confiança. Por estar passando por situação financeira dificultosa, aproveita
que sua patroa está viajando e a casa ficou sob sua responsabilidade, subtrai de sua patroa  certa
quantia em dinheiro e algumas jóias, entregando-as a uma amiga. Maria praticou qual conduta:
a) Nenhuma conduta ilícita.
b) Crime de furto qualificado.
c) Crime de furto simples.
d) Apropriação indébita.
e) Extorsão indireta.

07.  Um homem chega perto de uma mulher e lhe conta uma historia, de que o filho dela esta
preso, precisando de  dinheiro e que só ela poderá ajuda-lo. Desesperada,  com tal situação,  vai
com o homem  ao banco e retira  certa quantia e entrega ao mesmo. Este solicita que ela aguarde
por 15 minutos, que seu  filho chegará logo. Ocorre, que o filho da mulher não aparece e esta
descobre que caiu no  famoso “conto  do vigário”  esta conduta   é  descrita como:
a) Extorsão indireta.
b) Furto mediante fraude.
c) Estelionato.
d) Fraude.
e) Furto mediante destreza.

08. Sozinho e sem emprego de arma, Paulo abordou Carlos e, mediante violência física, subtraiu-
lhe o carro, mantendo-o amordaçado dentro do porta-malas. Levou-o consigo, medida necessária 
para garantir a subtração, restringindo-lhe assim, durante cerca de duas horas, a liberdade. Em 
tese, a conduta de Paulo configura:
a) Um crime de roubo simples, absorvido por este o de seqüestro.
b) Um crime de roubo simples e um de seqüestro em concurso material.
c) Um crime de roubo  simples com causa de aumento de pena.
d) Um crime de roubo simples e um de seqüestro em concurso formal.
e) Um crime de roubo impróprio.

09. Considera-se em estado  de  necessidade,  quem:
a) Pratica o fato sob coação irresistível.
b) Pratica o fato para salvar-se de perigo que ele próprio provocou.
c) Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de
outro modo evitar,  direito próprio ou alheio cujo sacrifício,nas circunstâncias, não era razoável
exigir-se.
d)  Pratica o fato utilizando moderadamente dos meios necessários para repelir  uma agressão
injusta a direito próprio ou de outrem, desde que a agressão seja atual ou iminente.
e) Pratica o fato por erro plenamente justificado pelas circunstâncias e que tenha sido causado por
terceiro.

10. Antônio,  para assegurar a impunidade de determinada infração penal, dispara em face de
Tício,  05 tiros  sendo certo que o mesmo não veio  a  falecer,  tendo em vista  que Antônio   o
socorreu, logo após a pratica  da  conduta. Em decorrência do socorro Tício sofreu debilidade de
função. Responderá  Antonio por 
a) Tentativa de homicídio simples.
b) Tentativa de homicídio qualificado.
c) Lesão corporal descrita no artigo 129, § 1º, III do CP 
d) Lesão corporal descrita no artigo 129 do CP 
e) Lesão corporal descrita no artigo 129 §2º, III do CP 



GABARITO

01. D
Comentário: Não se pune no  nosso ordenamento  a cogitação e a preparação da prática de um
crime. Salvo, se esta preparação por si só já caracterizar conduta autônoma de crime. Então o
agente responderá pelo crime da preparação e não pelo que eventualmente praticaria. 

02. E
Comentário: Íntegra  do artigo.

03. B
Comentário: A autorização do menor, deixa  de ser considerada. Logo, caracteriza como se não
houvesse a autorização para a prática da conduta.

04. C
Comentário:  Será  tentativa vez que gerou lesão grave, caso ocorre lesão leve seria conduta
atípica.

05. A
Comentário:  A Se a parturiente estiver sob a influência do estado puerperal será considerado
infanticídio, esta influência tem que constar no caso  hipotético pois a ausência da informação
fará caracterizar o crime de homicídio.

06. B
Comentário: Houve no caso em tela o abuso de confiança, conduta que qualifica o crime de
furto. 

07. C
Comentário: Obtenção de vantagem mediante frauda é conduta típica de crime de estelionato. 

08. C
Comentário: Não caracteriza crime de sequestro. No rol do roubo com aumento de pena, existe a
conduta do agente que restringe a liberdade da vítima para tornar proveitoso o crime.

09. C
Comentário: Conceito descrito no artigo 24 do CP.

10. C
Comentário: Ocorre arrependimento eficaz.  Logo, o agente responderá pelo resultado final da 
conduta. Independentemente da vontade inicial  (homicídio doloso qualificado). Também não 
poderá responder por tentativa, vez que o crime não se consumou por circunstância de vontade 
própria do agente e não por vontade alheia. Mesmo entendimento se aplica quando ocorreu a 
desistência voluntária.


