
NOÇÕES DE DIREITO PENAL

01. Sobre Fato Típico, e elementos conceituais do crime, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Fato material é aquele que existe independente de se enquadrar ou não ao descritivo legal. A
tipicidade, porém,
é essencial à existência do fato material.
b) Fato típico é o fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo
previsto na lei penal.
c) Conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. O
pensamento, enquanto permanecer encastelado na consciência, não representa absolutamente
nada ao Direito Penal.
d) São quatro os elementos do fato típico: conduta dolosa ou culposa, tipicidade, nexo causal e
resultado, sendo estes dois últimos elementos presentes apenas em crimes materiais.
e)  As  formas  de  conduta  são  comissivas  e  omissivas.  Enquanto  as  condutas  comissivas
desatendem  a  preceitos  proibitivos,  as  condutas  omissivas  desatendem  mandamentos
imperativos.

02.  O concurso de pessoas é também conhecido por co-delinqüência, concurso de agentes ou
concurso de delinqüentes. Com a reforma penal de 1984, passou-se a adotar,  no Título IV, a
denominação “concurso de pessoas”, no lugar de “co-autoria” visto que se trata de expressão
“decerto  mais  abrangente,  já  que  a  co-autoria  não  esgota  as  hipóteses  de  concursus
delinquentium” (CP, Exposição de Motivos).
Com base no texto acima, é correto afirmar:
a) Existem algumas teorias a respeito da natureza do concurso de pessoas, dentre elas a teoria
monista, unitária ou igualitária, considerada uma teoria moderna sobre a natureza do concurso de
pessoas. Segundo a concepção da teorista monista, o crime, ainda quando tenha sido praticado
em concurso por várias categorias
de  pessoas,  permanece  único  e  indivisível,  distinguindo  -se  apenas  as  várias  categorias  de
pessoas (autor, partícipe, instigador, cúmplice etc), sendo todos autores do crime.
b) Para que ocorra o concurso de pessoas, são indispensáveis os seguintes requisitos: pluralidade
de  condutas,  relevância  causal  de  cada  uma das  ações,  liame subjetivo  entre  os  agentes  e
produção do resultado.
c) O concurso necessário refere-se aos crimes plurissubjetivos, os quais exigem o concurso de
pelo menos duas pessoas. A co-autoria é obrigatória,  assim como a participação de terceiros.
Aqui, a norma incriminadora, noseu preceito primário, reclama, como  conditio sine qua non  do
tipo, a existência de mais de um autor, de maneira que a conduta não pode ser praticada por uma
só pessoa.
d) O concurso eventual refere-se aos crimes monosubjetivos, que podem ser praticados por um
ou mais agentes. Quando cometidos por duas ou mais pessoas em concurso, haverá co-autoria
ou participação, dependendo da forma como os agentes concorrerem para a prática do delito, mas
tanto uma quanto outra, podem ou não ocorrer, sendo ambas eventuais.
e) Aquele que executa, juntamente com outras pessoas, a ação ou omissão que configura o delito,
porém semcometer  a conduta descrita  pelo preceito primário da norma,  é chamado de autor
mediato.

03. Sobre o crime, é correto afirmar:
a)  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.
b) A omissão é penalmente relevante quando o omitente, querendo, poderia agir para evitar o
resultado.
c) O dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou a efetiva ocorrência
do resultado.



d)  A superveniência  de  causa  relativamente  independente,  não  exclui  a  imputação,  mesmo
quando por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os
praticou.
e) O dever de agir incumbe a quem fôra por terceiro incumbido da obrigação de proteção ou
vigilância.

04. Sobre o crime de Infanticídio, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A legislação vigente adotou como atenuante, no crime de infanticídio, o conceito biopsíquico ou
biofisiológico do chamado “estado puerperal”.
b) Pode ser considerada uma forma atenuada de homicídio, quando este é praticado pela própria
mãe, sob influência do estado puerperal, durante o parto ou às horas que a este sucedem, e a
pena prevista é de dois a seis anos de reclusão.
c) Trata-se de crime próprio, pois só pode ser cometido pela mãe contra o próprio filho.
d) O puerpério é o período de tempo entre a dequitação placentária e o retorno do organismo
materno às condições pré-gravídicas, tendo duração média de 06 semanas. Já o chamado estado
puerperal  seria  uma alteração temporária,  em mulher previamente sã,  com colapso do senso
moral e diminuição da capacidade de
entendimento, seguida de liberação de instintos, podendo culminar na agressão ao próprio filho.
e)  No Império Romano e entre algumas tribos bárbaras,  o infanticídio era uma prática aceita.
Ainda, se a criança
fosse malformada, ou mesmo se o pai tivesse algum outro motivo, a criança seria abandonada
para morrer por falta de cuidados básicos. Assim, o infanticídio não 
seu preceito primário, reclama, como conditio sine qua non do tipo, a existência de mais de um
autor, de maneira que a conduta não pode ser praticada por uma só pessoa.

05. O caput do art. 122 do Código Penal pátrio tipifica o crime de instigação ou auxílio a suicídio,
senão vejamos:
Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça.
Sobre induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, considere as seguintes afirmativas:
I - O núcleo tipo é composto por três verbos: induzir, instigar ou auxiliar. Trata-se de um tipo misto
alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado). O agente, ainda que realize todas as
condutas, responde por um só crime.
II - A pena para o crime de instigação, ou auxílio a suicídio, é de reclusão, de dois a seis anos, se
o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão
corporal de
natureza grave.
III - A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico.
IV - A pena é aumentada de um terço, se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa,
a capacidade de resistência.
V  -  Prestar  auxílio  consiste  na  prestação  de  ajuda  material,  como  fornecer  meios,  ministrar
instruções, criar condições de viabilidade ao suicídio, enfim, qualquer cooperação direta no auxílio
que pode ser concedido antes ou durante a prática do suicídio.
São verdadeiras as afirmativas:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) II, IV e V
d) II e III
e) III e V

06. A respeito dos crimes contra a honra, assinale a alternativa correta:
a) Na mesma pena prevista ao crime de Calúnia, porém com redução de um terço, incorre quem,
sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
b)  A Calúnia admite exceção da verdade,  salvo em casos específicos previstos na legislação
penal.
c) A Difamação admite exceção da verdade, salvo em casos específicos previstos na legislação
penal.
d) A Injúria não admite exceção da verdade, salvo em casos específicos previstos na legislação



penal.
e) No crime de Injúria, o juiz poderá reduzir a pena em até um terço quando o ofendido, de forma
reprovável, provocou diretamente a injúria.

07. Em relação aos crimes contra a liberdade sexual, é correto afirmar:
a) Em razão da potencialidade ofensiva do crime de estupro, a pena prevista é de reclusão, de
seis  a  dez anos,  enquanto  que,  em relação ao crime de atentado violento  ao pudor,  a pena
prevista é de detenção de seis a dez anos.
b) Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude, é crime de posse sexual mediante
fraude, e tem
sua pena duplicada, se o crime é praticado contra mulher virgem.
c) Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se
o agente da
sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo
ou função, é
crime de assédio sexual, devidamente previsto no Código Penal, no capítulo dos Crimes Contra
Liberdade Sexual.
d) No crime de estupro, se a ofendida é menor de catorze anos, a pena é de reclusão de cinco a
doze anos.
e) Tanto no crime de atentado violento ao pudor, quanto no crime de atentado ao pudor mediante
fraude, a pena é dobrada se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos.

08.  Sobre os crimes contra a Administração Pública, considere as assertivas abaixo, quanto ao
crime da
advocacia administrativa:
I - Prática do crime em que o funcionário público se vale dessa condição, isto é, do fácil acesso
aos colegas, pertencentes à mesma repartição ou não, para advogar, favorecer interesse alheio
privado.
II - O sujeito passivo da prática da administrativa é o Estado, titular do bem protegido pela norma
penal.
III - Tutela-se, dessa forma, o funcionamento regular  
da Administração Pública, a moralidade administrativa, e o princípio da publicidade administrativa.
IV - Para a sua caracterização é desnecessário que o funcionário, ao patrocinar os interesses
alheios, se
valha das facilidades que a função lhe proporciona.
V - O elemento subjetivo é o dolo, isto é, a vontade livre e consciente de patrocinar interesse
privado perante a Administração Pública.
São corretas as afirmativas:
a) I, III e IV
b) I, IV e V
c) II, III e V
d) I, II e V
e) III, IV e V

09. Sobre o crime de corrupção passiva, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, ou
aceitar promessa
de tal vantagem, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela.
b) Para Damásio de Jesus, a corrupção passiva é considerada uma forma de mercância de atos
de ofício, que devem ser realizados pelo funcionário.
c) A pena prevista pelo Artigo 317 do Código Penal é pena de reclusão de 2 a 10 anos e multa.
d) É crime de ação múltipla, com três condutas típicas: solicitar, ou receber, ou aceitar promessa
de recebê-la.
e) A vantagem indevida, que constitui o objeto material do crime; pode ser de cunho patrimonial,
moral, sentimental e sexual.

10. Quanto ao crime e a contravenção, podemos dizer que:



a) não há diferença na conceituação;
b) na contravenção a prisão é simples e a pena mais grave;
c) se aplicam à contravenção as regras do Código Penal;
d) todas as alternativas estão corretas.

GABARITO

01. A
02. D
03. A
04. B
05. A
06. B
07. C
08. D
09. C
10. B


