
Direito Penal

01. Gilfreda vai à praia com seu filho menor e, desejando refrescar-se nas águas do mar, pede a 
um desconhecido que está ao lado para “dar uma olhada na criança”, recebendo desse um rápido 
assentimento. Enquanto a mãe dá seu mergulho, a criança corre, entra na água e morre afogada, 
porque a pessoa que deveria vigiá-la dormiu ao sol. Esta pessoa responderá pelo crime de: 
a) homicídio doloso. 
b) omissão de socorro.
c) homicídio culposo.
d) homicídio preterdoloso. 

02. Entende-se por dolo normativo:
a) a presença do dolo no tipo, de acordo com a teoria finalista da ação. 
b) o dolo como elemento da culpabilidade mas desvinculado da consciência da ilicitude. 
c) a consciência da ilicitude como integrante do dolo.
d) o dolo como pressuposto da culpabilidade. 

03. São hipóteses de exclusão de ilicitude:
Estão corretas:
a) Estado de Necessidade.
b) Legitima Defesa.
c) Estrito Cumprimento de Dever Legal ou Exercício Regular do Direito.
d) Todas as respostas acima.

04. Assinale a alternativa falsa: 
a) é possível haver arrependimento eficaz nos crimes comissivos por omissão. 
b) o instituto do exercício regular de direito não é aplicável nos crimes de omissão imprópria. 
c) é inadmissível a autoria mediata na omissão imprópria. 
d) não é possível falar-se em coação moral irresistível na omissão imprópria. 

05.  Um cidadão, supondo lícito deter alguém que sabe estar sendo procurado pela prática de 
crime,  sai  em sua  perseguição  ao  vê-lo  de longe em uma via  pública;  na disparada,  vai  de 
encontro a uma criança, que cai e fratura o braço. A situação caracteriza uma hipótese de: 
a) erro de proibição. 
b) erro de mandamento. 
c) lesão corporal culposa. 
d) erro de tipo. 

06. Analise a veracidade das frases:
I. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 
O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.
II. Quem, com seu comportamento, criou o risco da ocorrência do resultado, legalmente não pode 
se omitir.
III. Quem, de qualquer forma, assumiu a responsabilidade de impedir  qualquer resultado, tem o 
dever de agir.

Estão corretas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas as assertivas estão corretas.



07. O arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem grave ameaça à pessoa ou violência 
reparada o dano ou restituída a coisa:
a) até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente, a pena poderá ser reduzida pela 
metade.
b) até o recebimento da queixa, por ato voluntário do agente, a pena poderá ser reduzida de 2/3.
c) até o recebimento da denúncia, é causa de diminuição de pena que inclui não só os crimes 
contra o patrimônio, como também todos aqueles em que ocorra prejuízo patrimonial.
d) todas as anteriores estão corretas.

08. São causas excludentes de culpabilidade:
a) Obediência hierárquica e legítima defesa.
b) Erro de proibição e coação moral irresistível.
c) Estado de necessidade e inimputabilidade por menoridade penal.
d) Emoção e paixão.
e) Exercício regular de direito e coação moral irresistível.

DOUTRINA

09. No que se refere ao concurso aparente de normas, julgue as afirmações seguintes atribuindo-
lhes V (verdadeiro) ou F (falso), assinalando a alternativa que contenha a seqüência correta:
I . Uma norma penal incriminadora é especial em relação a outra, geral, quando os elementos do 
tipo  geral  estão  todos  contidos  no  tipo  especial,  o  qual  conta  também  com  elementos 
especializantes de natureza objetiva  ou subjetiva,  que representarão sempre um aumento  na 
sanção penal. (   )
II. Uma norma penal incriminadora é subsidiária em relação a outra, primária, quando existe uma 
progressividade entre as condutas, graus e estágios diversos de violação a um mesmo objeto 
jurídico, sendo a ofensa menos grave absorvida pela mais grave. (   )
III.  Ocorre a relação consuntiva quando um fato descrito por uma norma incriminadora é meio 
necessário  ou fase normal  de preparação ou execução  de outro  crime;  neste  caso a  norma 
consuntiva a exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta. (   )
IV. Pelo princípio da alternatividade quando o agente pratica mais de uma modalidade de conduta 
de um mesmo tipo apenas lhe será aplicada a sanção penal correspondente a um núcleo do tipo, 
ainda que sucessivas as condutas ofensivas ao bem jurídico tutelado. (   )
V. A subsidiariedade é aferida in abstrato pelo confronto entre as normas penais; se por qualquer 
circunstância,  não  se  configurar  o  tipo  primário  e,  conseqüentemente,  for  afastada  a  sua 
incidência, a norma subsidiária não será aplicada. (   )
a) V F F V F.
b) F V V V F.
c) F V V F V.
d) V V V F F.

10. Não é requisito do delito:
a) fato típico.
b) antijuridicidade.
c) punibilidade.
d) tipicidade.



Gabarito

01. B
Comentário. Na desistência voluntária, o agente que desiste voluntariamente de prosseguir  na 
execução do ato ilícito, só responderá pelos atos até então praticados. Art. 15, do CP.

02. D
Comentário. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Art. 15, do CP.

03. C
Comentário. Trata-se  de  legitima  defesa  putativa  e  que  se  plenamente  justificado  pelas 
circunstâncias torna legítima a ação, isentando não só da pena como também do crime o autor da 
conduta. 

04. D
Comentário. O erro sobre a pessoa, não isenta o seu autor da pena, vez que seu objetivo foi  
alcançado, qual seja, acertar alguém, e o mesmo só errou de pessoa. Art. 20, § 3º, do CP. 

05. A
Comentário. O art. 21 do CP descreve que ninguém pode desconhecer a lei. O que se admite é o 
desconhecimento da ilicitude, ou seja, de que o ato que esteja praticando é contrário a lei. Assim 
sendo, se inevitável isenta de pena e, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3.

06. C
Comentário. Trata-se das excludentes de ilicitude. São causas que isentam o autor do crime, 
desde que não haja excesso na conduta, vez que o excesso é punível. Art. 23 do CP.

07. B
Comentário. Tal assunto está definido no art. 24, § 2º do CP, e embora seja razoável exigir-se o 
sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

08. A
Comentário.  Entende-se  em  legítima  defesa  quem,  usando  moderadamente  dos  meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Art. 25, do CP. 

09. B
Comentário. Quem de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, 
na medida de sua culpabilidade, e a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 1/3, se a participação do 
agente for de menor importância. Art. 29 e § 1º.

10. C
Comentário. Esta definição está tipificada no art. 25 do CP.


