
DIREITO PENAL

01. Assinale a alternativa correta.
a) Um mês de prisão sempre corresponde a 30 dias de prisão.
b) A lei brasileira é inaplicável a estrangeiro que cometer crime fora do Brasil.
c) Não há culpabilidade quando o agente não possui sequer potencial consciência da ilicitude do 
fato típico praticado.
d) O estrangeiro pode ser extraditado, ainda que o fato tenha sido alcançado pela prescrição, 
segundo a lei brasileira.

02. Sobre a aplicação da lei penal, a alternativa que faz referência incorreta é:
a) para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e 
aeronaves brasileiras,  natureza pública  ou a serviço  do governo brasileiro  onde quer  que se 
encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.
b) a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando 
diversas, ou nela é computada, quando idênticas. 
c) ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a 
liberdade do Presidente da República.
d) considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão ainda que outro 
tenha sido o lugar do resultado.

03. No Direito Penal brasileiro, a pessoa jurídica:
a) pode ser sujeito ativo ou passivo de crimes;
b) pode apenas ser sujeito passivo de crimes;
c) pode ser apenas sujeito ativo de crimes;
d) não pode ser sujeito, nem ativo e nem passivo, de nenhum crime.

04. Assinale a alternativa correta:
a) considera-se praticado o crime no momento em que ocorre o resultado.
b) a lei posterior que favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por 
sentença condenatória transitada em julgado.
c) a lei temporária, decorrida o período de sua duração, não pode ser aplicada aos fatos ocorridos 
durante sua vigência.
d) aplica-se a lei brasileira ao crime praticado a bordo de navio mercante nacional atracado em 
porto estrangeiro.

05. O fenômeno da ultratividade da lei penal
a) ocorre na vacatio legis e nada tem com leis excepcionais ou temporárias.
b) pode ocorrer em outra hipótese além das previstas nas leis excepcionais ou temporárias.
c) está impedido por ferir mandamento constitucional.
d) está circunscrito às leis excepcionais ou temporárias.

06. Relativamente ao tempo, as leis temporárias são:
a) ultrativas.
b) retroativas, independentemente de prejudicar ou beneficiar o agente.
c) retroativas se, embora prejudicando o agente, beneficiarem a sociedade.
d) retroativas, se beneficiar o agente.

07. A exigência da anterioridade da lei é fundamento essencial do princípio:
a) da legalidade.
b) da isonomia.
c) da especialidade.
d) in dubio pro reo.



08. No que concerne ao tempo do crime, nosso Código Penal adotou a teoria:
a) da atividade.
b) da ubiqüidade.
c) mista.
d) do resultado.

09. “Normas penais em branco” são:
a) normas de conteúdo incerto, pelas quais o juiz deve analisá-las de acordo com o critério de 
maior benignidade para o réu. 
b) normas de conteúdo vago, cujos preceitos devem ser analisados de forma restrita, com intuito 
de evitar interpretação analógica. 
c)  normas de  conteúdo abstrato,  as  quais  independem de  complementação  jurídica  de  outra 
norma. 
d) normas de conteúdo incompleto, as quais exigem complementação por outra norma jurídica, a 
fim de serem aplicadas ao fato concreto. 
 
10. Analisando o nosso Código Penal, verifica-se, dentro do tema “tempo do crime”, que a teoria 
do resultado:
a) excepciona a teoria da ubiqüidade.
b) excepciona a teoria da atividade.
c) é mero sinônimo da teoria da atividade.
d) não foi adotada nesse mandamento legal.

Gabarito

01. C
Comentário. Os  elementos  que  compõem  a  culpabilidade  são:  Imputabilidade  +  potencial 
consciência da ilicitude + exibilidade de conduta diversa.

02. D
Comentário. O art.  6º do CP menciona que considera-se praticado o crime no lugar em que 
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se 
produzir o resultado. 

03. B
Comentário. No direito brasileiro, a pessoa jurídica pode ser apenas sujeito passivo de crime, 
salvos nos crimes contra o meio ambiente.

04. B
Comentário. A tipificação desta conduta está descrita no Art. 2º CP.

05. B
Comentário. As Leis Excepcionais ou Temporárias tem vigência previamente fixada por tempo 
determinado ou por  situação excepcional.  São ultrativas  porque se aplicam ao fato praticado 
durante a sua vigência, mesmo depois de cessarem esta. Art. 3º CP

06. A
Comentário.   As  Leis  Excepcionais  ou Temporárias são ultrativas  porque se aplicam ao fato 
praticado durante a sua vigência, mesmo depois de cessarem esta.
Art. 3º CP.

07. A
Comentário.  O princípio da legalidade está definido no art. 1º do CP.

08. A
Comentário.  O CP adotou a teoria da atividade para o tempo do crime art. 4º CP.



09. D
Comentário.  A norma  penal  em  branco,  é  aquela   que  exige  outra  norma  jurídica  que  a 
complemente, vez ser de conteúdo incompleto, como no caso da nova lei de tóxicos, Lei 11.343, 
de 23 de agosto de 2006, no seu art. 33, tráfico de entorpecentes, que precisa de outra norma 
complementar,  para definir  quais são as substâncias entorpecentes, que causam dependência 
física ou psíquica a pessoa.

10. B
Comentário. No tempo do crime, art. 4ºdo CP, a teoria adotada pelo nosso CP, foi a teoria da 
atividade, ou seja,  o momento da ação ou da omissão, em que é nesse momento em que o 
agente viola a lei penal.


