
Direito Penal

01- Antonio, André e Victor são servidores da Fazenda Publica. Antonio exigiu de uma parte uma 
determinada quantia. André solicitou de outra parte vantagem indevida para não proceder a sua 
citação. E Victor, tendo em vista que a parte era seu amigo, retardou, por vários meses, o seu 
processo. Nesses casos, Antonio, André e Victor cometeram, respectivamente, crimes de:
a) concussão, corrupção passiva e prevaricação.
b) corrupção passiva, concussão e prevaricação.
c) prevaricação, concussão e corrupção passiva.
d) prevaricação, corrupção passiva e concussão.
e) concussão, prevaricação e corrupção passiva.

02- O art. 1º. da Lei 7.492/86 não se equipara a instituição financeira: 
a) a pessoa jurídica que administra seguros.
b) a pessoa jurídica que capte consórcio. 
c) a pessoa natural que exerça capitalização 
d) a pessoa natural que administra seguros.
e) a pessoa jurídica que administre sociedade anônima. 

03-  Carlos, imputável, comerciante, oferece a Ricardo (servidor público) vantagem, em dinheiro, 
para  ser  retardado  ato  de  ofício,  o  que  é aceito.  O  ato  não  foi  praticado.  Carlos  e  Ricardo 
cometem:
a) crimes distintos
b) tentativa
c) corrupção passiva
d) corrupção ativa
e) prevaricação 

04- Não constituem crimes contra a organização do trabalho:
a) participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa 
ou contra coisa.
b) frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho.
c) recrutar trabalhadores com fim de empregá-los em outro Estado. 
d) aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional.
e) participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho provocando a interrupção de obra 
publica ou serviço de interesse coletivo.

05- A delação premiada, no tocante à “Lei n. 9.613/98”, poderá ser realizada.
a) apenas na fase de inquérito policial.
b) apenas na fase processual.
c) mesmo após a sentença
d) tanto na fase de inquérito quanto na fase processual.
e) apenas quando o crime for realizado por quadrilha.

06- Felinto  pratica  uma  determinada  conduta,  sem  desejar  que  ocorra  o  resultado,  embora 
prevista por ele. Em um momento imediatamente posterior, envolve-se em um acidente em que é 
danificado o patrimônio de Fabio. A conduta de Felinto, no aspecto subjetivo, identifica.
a) preterdolo.
b) dolo eventual.
c) dolo direto.
d) culpa consciente.
e) culpa inconsciente.



a) o preterdolo se caracteriza pelo dolo no antecedente e a culpa no conseqüente.
b)  no  dolo  eventual  o  sujeito,  embora tenha  previsibilidade,  assume o  risco  da  produção  do 
resultado.
c) no dolo direto o sujeito tem o efetivo desejo de praticar o ilícito.
d) na culpa consciente, embora o sujeito tenha previsto um possível resultado, este não acredita 
na sua produção.
e) na culpa inconsciente sequer passa pelo entendimento do sujeito a existência da possibilidade 
de dano.

07- Se diante de um determinado fato delitivo, verificar-se que há dolo na conduta inicial e culpa 
no resultado final, pode-se dizer que se configurou crime:
a) doloso alternativo
b) preterdoloso
c) doloso eventual
d) doloso direto
e) doloso de segundo grau
a)  o  crime  doloso  alternativo  se  caracteriza  pela  aceitação  por  parte  do  autor  de  diversos 
resultados. Ex. o sujeito quer matar ou lesionar.
b) o preterdolo se caracteriza pelo dolo no antecedente e a culpa no consequente.
c)  no dolo  eventual  o  sujeito,  embora tenha  previsibilidade,  assume o  risco  da produção  do 
resultado.
d) no dolo direto o sujeito tem o efetivo desejo de praticar o ilícito.
e) o dolo de segundo grau é espécie do gênero doloso direto e é a conseqüência necessária do 
dolo de primeiro grau. Ex. se determinado individuo tiver que matar uma pessoa determinada 
dentro de um avião lotado, o dolo será direto para a pessoa determinada e de segundo grau para 
os demais passageiros.

08- Quanto ao arrependimento posterior pode-se afirmar que:
a) a pena pode ser reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços).
b) é causa obrigatória de diminuição de pena.
c) pode ser aplicada na fase de inquérito.
d) não há limite para a sua aplicação.
e) trata-se de mera atenuante.

09- Pode-se afirmar que a exclusão da culpabilidade se dará quando:
a) quando o desenvolvimento mental for relativo.
b) quando o desenvolvimento mental for completo.
c) quando houver coação moral resistível.
d) quando houver erro inevitável sobre a ilicitude do fato.
e)  quando  o  crime  for  praticado  em  obediência  a  ordem  manifestamente  legal  de  superior 
hierárquico.

10- A respeito da aplicação da lei  penal  quanto ao tempo, considera-se praticado o crime no 
momento:
a) que o agente concluir os atos preparatórios.
b) do termino da conduta delituosa.
c) em que o agente inicia a conduta delituosa.
d) da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
e) em que ocorrer o resultado, mesmo que o momento da consumação tenha sido outro.



Gabarito
01. A
Comentários: A resposta correta é conforme artigos 316, 317 e 319 do CP, respectivamente.

02. E
Comentários: Artigo 1º. Da Lei 7.492/86

03. A
Comentários: Carlos,  por  ser  comerciante,  pratica  o  delito  descrito  no  artigo  333  do  CP,  a 
corrupção ativa. Contudo, Ricardo, por ser servidor público, pratica o crime descrito no artigo 317 
do CP, corrupção passiva. Logo, ambos praticaram crimes distintos. Letra A é a correta.

04. C
Comentários: Artigos 200, 201, 203 e 207 do CP, a contrario senso.  A resposta correta é a C.

05. D
Comentários: A doutrina majoritária considera que a delação premiada poderá ser realizada tanto 
na fase inquisitorial quanto na fase processual, desde que até a sentença.

06. D
Comentários: A letra correta é a D.

07. B
Comentários: A resposta correta é a B.

08. A
Comentários: O artigo 16 do CP aduz que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça 
a pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denuncia ou da queixa, por 
ato voluntario do agente a pena será reduzida de 1 a 2/3.

09. D
Comentários: Trata-se de erro de proibição contido no artigo 21 do CP.

10. D
Comentários: Adotamos a teoria da ação ou da atividade, presente no artigo 4 do Código Penal. 
D é a alternativa correta.


