
Direito Penal

01- Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Este tipo de crime é chamado de:
a) Prevaricação
b) Facilitação de contrabando ou descaminho
c) Peculato
d) Corrupção Passiva
e) Concussão

02- Caso o funcionário venha praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, 
ou seja, pratique violência arbitrária, a penalidade é de detenção, de _____ meses a três anos, 
além da pena correspondente à violência.
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

03- Ao entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar 
a  exercê-la,  sem  autorização,  depois  de  saber  oficialmente  que  foi  exonerado,  removido, 
substituído ou suspenso, neste caso a pena é de detenção, de ______ dias a um mês, ou multa.
a) 10
b) 12
c) 15
d) 20
e) 30

04- Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de 
devassá-lo. Neste caso, temos a penalidade de detenção, de _____ meses a um ano, e multa.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

05- Dar  causa  à  instauração  de  investigação  policial,  de  processo  judicial,  instauração  de 
investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, 
imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Este crime é chamado de:
a) Denunciação Caluniosa
b) Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção
c) Auto-acusação falsa
d) Falso Testemunho ou Falsa Perícia
e) Coação no Curso do Processo.

06- Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção 
que sabe não se ter verificado. Neste caso, o crime é de:
a) Denunciação Caluniosa
b) Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção
c) Auto-acusação falsa
d) Falso Testemunho ou Falsa Perícia
e) Coação no Curso do Processo.



07- No  caso  de  Auto-acusação  falsa,  ou  seja,  Acusar-se,  perante  a  autoridade,  de  crime 
inexistente ou praticado por outrem, a pena é de detenção, de ____ meses a dois anos, ou multa.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

08- Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra 
autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo 
judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Neste caso, o crime é chamado de:
a) Coação no curso do processo
b) Exercício arbitrário das próprias razões
c) Favorecimento real
d) Favorecimento pessoal
e) Abuso de poder

09- Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a 
lei  o  permite é  considerado  crime  Exercício  Arbitrário  das  Próprias  Razões  cuja  pena  é  de 
detenção, de _____ dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

10- O crime de Fraude Processual, ou seja, 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. Neste caso, a pena é de detenção, de três meses a ____ anos, e multa.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Gabarito
01. E
Comentários: No caso da Concussão, temos a pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa.

02. C
Comentários: O período correto é de 6 meses.

03. C
Comentários: O período correto é de 15 dias.

04. B
Comentários: O prazo correto é de 3 meses.

05. A
Comentários: No caso de Denunciação Caluniosa a pena é de reclusão, de dois a oito anos, e 
multa.



06. B
Comentários: No  caso de  Comunicação  Falsa  de  Crime ou  de  Contravenção,  a  pena  é  de 
detenção, de um a seis meses, ou multa.

07. B
Comentários: O prazo correto é de 3 meses.

08. A
Comentários: Neste caso, temos o crime chamado de Coação no curso do processo, cuja pena é 
de reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

09. B
Comentários: O período correto é de 15 dias.

10. A
Comentários: O prazo correto é de 2 anos.


