
Direito Penal

01. O dolo eventual é aquele em que o agente da infração:
a) atua por interposta pessoa.
b) inconscientemente assume o risco de produzir o resultado.
c) conscientemente assume o risco de produzir o resultado.
d) atua fraudulentamente.

02. ‘A’, visando defender-se da agressão a faca proveniente de ‘B’, saca de seu revólver e efetua 
um disparo contra o agressor que, no entanto, vem a atingir ‘C’, que a tudo assistia, encontrando-
se muito próximo aos acontecimentos.  ‘C’, em decorrência do tiro, vem a falecer. Acusado de 
homicídio ‘A’ pode argüir em sua defesa, corretamente:
a)  Estado de  necessidade exculpante,  uma vez que  não se  podia  exigir  do  agente,  ante  as 
circunstâncias descritas, conduta diversa.
b) Legítima defesa putativa, já que justificável o erro do autor, com o que se excluiria o dolo da 
sua ação de matar.
c) Excesso de legítima defesa exculpante, tendo o agente suprimido seu juízo de censura devido 
ao medo ou ao susto provocado pelo acusado, que geraria a exclusão da culpabilidade.
d) Legítima defesa real, porque presentes todos os elementos de sua definição legal.

03. O erro de tipo: 
a) sempre exclui dolo e culpa. 
b) exclui o dolo.
c) é erro sobre a ilicitude do fato.
d) isenta de pena.
 
04. O chamado furto famélico, constitui em tese, exemplo de:
a) legítima defesa putativa.
b) legítima defesa real.
c) coação irresistível.
d) estado de necessidade.

05. É hipótese de aborto necessário, desde que praticado por médico.
I. se a gravidez resulta de estupro, com ou sem consentimento da gestante.
II. se não há outro meio de salvar a vida da gestante, desde que com o seu consentimento.
III. se a gravidez resulta de estupro, desde que haja consentimento da gestante.
IV. se não há outro meio de salvar a vida da gestante, com ou sem o seu consentimento.
a) as alternativas I e III estão corretas.
b) Somente a alternativa IV está correta.
c) todas as alternativas estão corretas.
d) as alternativas I  e IV estão corretas.
e)  as alternativas III e IV estão corretas.

06. Qual(ais) crime(s) contra à vida que não ad-mite(m) a modalidade culposa?
I. infanticídio.
II. homicídio.
III. aborto.
IV. induzimento, instigação e auxílio ao suicídio.
a) as alternativas I e IV.
b) as alternativas III e IV.
c) todas as  alternativas.



d) as alternativas II e III.
e) as alternativas I, III e IV.

07. São crimes que não admitem a modalidade culposa?
a) infanticídio.
b) homicídio.
c) dano.
d) induzimento, instigação e auxílio ao suicídio.
e)  estelionato.

08. (Marque alternativa  falsa)   A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e 
podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
a) Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.
b) Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.
c) De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado.
d) De outra forma, não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado.

09. Diz-se o crime consumado:
a) quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
b) quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal.
c) ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
d) quando desiste de consumir o fato.

10. Pena de tentativa:
a)  salvo  disposição  em  contrário,  pune-se  a  tentativa  com  a  pena  correspondente  ao  crime 
consumado diminuída de dois a três terços.
b)  salvo  disposição  em  contrário,  pune-se  a  tentativa  com  a  pena  correspondente  ao  crime 
consumado diminuída de três a quatro terços.
c)  salvo  disposição  em  contrário,  pune-se  a  tentativa  com  a  pena  correspondente  ao  crime 
consumado diminuída de um a dois terços.
d)  salvo  disposição  em  contrário,  pune-se  a  tentativa  com  a  pena  correspondente  ao  crime 
consumado diminuída de um a três terços.

Gabarito
01. C
Comentário. No dolo eventual o agente não quer diretamente o resultado, mas assume o risco de 
produzi-lo.

02. D
Comentário. Trata-se de legitima defesa real, que é a legitima defesa propriamente dita. Art. 23, II 
do CP.

03. B
Comentário. O erro de tipo, isenta o agente de dolo  mas permite a punição por culpa. Art. 20, do 
CP, 

04. D
Comentário. Furto famélico, é a subtração de alimentos para matar a fome. Não será considerado 
crime, pelo Estado de Necessidade em que se encontra o agente, e desde que esta subtração se 
faça  em  quantidade  mínima  necessária  para  saciar  a  fome  e  sobre  alimentos  de  primeira 
necessidade. Art. 23, I, CP, 



05. B
Comentário. Aborto necessário é quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. É 
praticado somente por médico, independente da autorização da gestante ou autorização judicial. 
Trata-se da excludente de ilicitude do exercício regular do direito.

06. E
Comentário. Os crimes de infanticídio (art. 123), aborto (art. 124 a 127) e induzimento, instigação 
ou auxílio ao suicídio (art.122), todos do CP.

07. C, E, C, C, C
Comentário. Dos crimes descritos, o único que admite a modalidade culposa é o homicídio.

08. D
Comentário. O dever de agir incumbe a quem opera como garantidor e tem a responsabilidade 
de intervir para evitar o resultado.

09. B
Comentário. O crime está consumado, quando praticado e alcançado pelo agente todas as fases 
do crime que são: cogitação, preparação execução e consumação.

10. C
Comentário. Salvo disposição em contrário, a tentativa será punida com a pena correspondente 
ao crime consumado, tendo como obrigatória a redução de pena de 1/3 a 2/3.


