
Direito Penal

01. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado 
se produza:
a) responde pelos atos  praticados pelos seus comparsas.
b) só responde pelos atos já praticados.
c) não responde por nenhum ato praticado por ele.
d) não responde por nenhum ato praticado por eles.

02. Marque alternativa verdadeira:
a) Se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 
objeto, é impossível consumar-se o crime.
b) Crime doloso quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou 
imperícia.
c) Crime culposo quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
d) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado 
se produza, só responde pelos atos já praticados.

03. Marque alternativa falsa:
a) Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado 
ao menos culposamente.
b) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição 
por crime culposo, se previsto em lei.
c) não isenta de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação 
de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
d) responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

04. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado:
a) Isenta de pena. Se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, e da pessoa 
contra quem o agente queria praticar o crime.
b) Isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão 
as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.
c) Não isenta de pena. Se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão 
as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.
d) Não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, 
senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

05. O desconhecimento da lei é inescusável:
a) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de 
um sexto a um terço.
b) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço; se 
evitável, isenta de pena.         
c) Poderá diminuí-la de um sexto a dois terços se evitável o erro sobre a ilicitude do fato.
d) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, não isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la 
de dois terços a três terços.

06. Não há crime quando o agente pratica o fato:
a) em legítima defesa.
b) em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
c) em estado de necessidade.
d) todas as resposta acima.



07. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que 
não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se: (Marque alternativa verdadeira):
a) Pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
b) Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 
um a dois terços.
c) Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 
dois a três terços.
d) Não pode alegar estado de necessidade quem não tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

08. (Marque alternativa falsa) Entende-se em legítima defesa: 
a) Quem, usando exageradamente dos meios necessários, repele injusta agressão. 
b) Quem, usando moderadamente dos meios necessários, combate injusta agressão, atual ou 
iminente. 
c) Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu.
d) Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

09. Marque a questão errada:
a) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade se a participação for de menor importância, a pena pode ser 
diminuída de um sexto a um terço.
b) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade se a participação for de menor importância, a pena pode ser 
diminuída de um sexto a um quarto.
c) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, 
ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido 
previsível o resultado mais grave.
d) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, 
ser-lhe-á aplicada a pena deste. 

10. Marque alternativa correta de acordo com as situações: 
a) Casos de impunibilidade,  quando não se comunicam as circunstâncias e as condições de 
caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
b) Circunstâncias incomunicáveis, quando o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a 
ser tentado. 
c) Age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
d) Exclusão de ilicitude, quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe 
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. 

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.


