
NOÇÕES DE DIREITO PENAL
Crimes Praticados por Funcionários Públicos

01. Analise as informações abaixo em relação à falsificação de papéis públicos:
Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:
I - selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à 
arrecadação de tributo;
II - papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;
III - vale postal;
IV -  cautela de penhor,  caderneta  de depósito de caixa  econômica ou de outro estabelecimento 
mantido por entidade de direito público;
V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas 
ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;
VI  -  bilhete,  passe ou conhecimento  de empresa de transporte  administrada pela  União,  ou por 
Estado.

São verdadeiras:
a) I, II, III e VI
b) II, III, IV e VI
c) I, II, III, IV e V
d) II, IV e VI
e) III, IV e VI

02. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de 
qualquer dos papéis. Neste caso, a pena é de reclusão, de um a três anos, e multa. Se o agente é  
funcionário público,  e comete o crime prevalecendo-se do cargo,  aumenta-se a pena de ______ 
parte.
a) quarta 
b) quinta
c) sexta
d) sétima
e) oitava

03. Falsificar,  fabricando-os  ou  alterando-os:  selo  público  destinado  a  autenticar  atos  oficiais  da 
União, de Estado ou de Município; e selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a 
autoridade, ou sinal público de tabelião. Neste caso, a pena é de reclusão de ___ a ___ anos e multa.
a) 2 / 6
b) 3 / 6
c) 2 / 5
d) 2 / 4
e) 3 / 5

04. Assinale a alternativa incorreta em relação à falsidade de títulos e outros papéis públicos:
a)  Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. A 
pena é de reclusão, de dois a seis anos, e multa.
b) Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. A 
pena é de reclusão, de um a cinco anos, e multa.
c) Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena é de reclusão, de um a 
cinco  anos,  e  multa,  se  o  documento  é  público,  e  reclusão  de  um  a  três  anos,  e  multa,  se  o 
documento é particular.



d) Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. Neste 
caso, a pena é de reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a dois 
anos, e multa, se o documento é particular.
e) Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite 
alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra 
vantagem. A pena é de detenção, de dois meses a um ano.

05. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,  público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.
a) Peculado
b) Peculado culposo
c) Peculado mediante erro de outrem
d) Inserção de dados falsos em sistema de informação
e) Nenhuma delas

06. Peculato culposo, temos: pena de detenção, de _____ meses a um ano.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

07. Assinale a alternativa incorreta:
a) Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo 
ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena de reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui 
crime mais grave.
b) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena - detenção, de 
um a três meses, ou multa.
c)  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. Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
d)  Se o funcionário exige tributo ou contribuição social  que sabe ou deveria  saber  indevido,  ou, 
quando devido,  emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso,  que a lei  não autoriza.  Pena - 
reclusão, de 3 (três) a 10 (oito) anos, e multa.
e) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

08. Retardar  ou  deixar  de  praticar,  indevidamente,  ato  de  ofício,  ou  praticá-lo  contra  disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Este tipo de crime é chamado de:
a) Prevaricação
b) Facilitação de contrabando ou descaminho
c) Peculato
d) Corrupção Passiva
e) Concussão

09.  Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente. Este tipo de crime é chamado de:
a) Prevaricação
b) Facilitação de contrabando ou descaminho
c) Peculato
d) Corrupção Passiva
e) Condescendência Criminosa



10. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se 
da qualidade de funcionário. Este tipo de crime é chamado de:
a) Prevaricação
b) Advocacia Administrativa
c) Peculato
d) Corrupção Passiva
e) Condescendência Criminosa

GABARITO

01. C
Comentários: No inciso VI, faltou o Município. Neste caso, a pena é de reclusão de dois a oito anos 
e multa.

02. C
Comentários: Segundo o artigo 294 do Código Penal a pena é aumentada da sexta parte.

03. A
Comentários: De acordo com o artigo 296 do Código Penal, o correto é reclusão de 2 a 6 anos e  
multa.

04. D
Comentários:  No caso de reconhecimento, como verdadeira, no exercício de função pública, firma 
ou letra que o não seja. Aqui, a pena é de três anos, e multa, se o documento é particular.

05. A
Comentários: Segundo o artigo 312 do Código Penal, o correto é Peculato. Aqui, temos: reclusão, de 
dois a doze anos, e multa.

06. B
Comentários: De acordo com o artigo  312,  parágrafo  segundo do Código Penal,  o  correto  é  3 
meses.

07. D
Comentários:  Caso o funcionário exija  tributo  ou contribuição social  que sabe ou deveria saber 
indevido,   ou,  quando  devido,  emprega  na  cobrança  meio  vexatório  ou  gravoso,  que  a  lei  não 
autoriza. Neste caso, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

08. A
Comentários: Neste caso, temos a Prevaricação, cuja pena é de detenção, de três meses a um ano, 
e multa.

09. E
Comentários: Neste caso, de Condescendência Criminosa, cuja pena é de detenção, de quinze dias 
a um mês, ou multa.

10. B
Comentários: No caso de Advocacia Administrativa, a pena é de detenção, de um a três meses, ou 
multa.


