
Direito Penal

01. Quanto ao crime e a contravenção, podemos dizer que:
(a) não há diferença na conceituação;
(b) na contravenção a prisão é simples e a pena mais grave;
(c) se aplicam à contravenção as regras do Código Penal;
(d) todas as alternativas estão corretas.

02. Fato típico é:
(a) a relação de contrariedade entre o comportamento humano e o ordenamento jurídico;
(b) o comportamento humano que provoca um resultado e é previsto na lei penal como infração;
(c) o crime cometido por  agente  reincidente;
(d) o crime cometido no território nacional.

03. A possibilidade jurídica de aplicação  da pena imposta chama-se:
(a) punibilidade;                                       
(b) antijuridicidade;             
(c) culpabilidade;
(d) tipicidade

04. O crime de infanticídio, quanto ao sujeito ativo, é crime:
(a) comum;                                 
(b) próprio;            
(c) de mão própria;
(d) especial.

05. Dentre os crimes abaixo relacionados qual oc rime de mão própria.
(a) homicídio;            
(b) peculato;            
(c) falso testemunho; 
(d) furto.

06. O dolo é:
(a) apenas a consciência da conduta;
(b) a consciência da  relação causal entre a conduta e o resultado, somente;
(c) apenas a vontade de realizar a conduta;
(d) a consciência da conduta, da relação causal entre esta e o resultado e a vontade de produzir o 
resultado.

07. A Culpa manifesta-se pela:
(a) imprudência;             
(b) negligência 
(c) imperícia;             
(d) todas as anteriores.

08. João morador do interior, andando pela lavoura, percebeu uma movimentação nos arbustos e, 
pensando  ser  uma  onça,  disparou  um  tiro  vindo  a  matar  um  homem,   fato  que  soube 
posteriormente.
Que figura é essa que, em direito penal exclui o dolo?
(a) erro de pessoa;
(b) legítima defesa;
(c) erro de tipo;



(d) erro de proibição.

09.  Durante sessão cinematográfica alguém grita “fogo” ,  dando a entender que o edifício se 
encontra em chamas, o que não acontece na realidade. no atropelo a,  vem  a ferir  b,  a fim de se 
salvar. a responde:
(a) por lesão corporal;
(b) não responde criminalmente, pois agiu em legítima defesa;
(c) não responde criminalmente, pois agiu em estado de necessidade;
(d) não responde criminalmente, pois agiu em estado de necessidade putativo. 

10. Desejando matar “C”, “A” entrega uma arma municiada a “B”, fazendo crer  que se encontra 
descarregada e o induz a acionar o gatilho, matando “C” ,   “B” responderá por:
(a) não responderá pois houve “error  in objecto”;
(b) responderá por participação em homicídio doloso;
(c) não responderá pois houve erro provocado por terceiro;
(d) responderá por homicídio culposo, pois houve imprudência.
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