
Direito Penal

01- Uma mãe que deixa de amamentar seu filho, intencionalmente, causando-lhe a morte por 
inanição, pratica:
a) crime comissivo por omissão.
b) fato atípico.
c) crime doloso direto de segundo grau.
d) crime culposo.
e) perdão judicial.

02- A tipicidade caracteriza-se:
a) juízo de censurabilidade
b) adequação da conduta ao tipo.
c) preceito secundário.
d) espécie de culpabilidade.
e) Ato ilícito.

03- Marcos ministrou um antídoto que neutralizou, em tempo, o veneno dado a Tereza. Assim 
sendo, a ação de Marcos caracteriza:
a) tentativa
b) desistência voluntaria.
c) arrependimento eficaz.
d) arrependimento eficaz.
e) crime falho.

04- Quanto ao estado de necessidade é requisito subjetivo:
a) sacrifício irrazoável 
b) iminência do perigo 
c) a situação não provocada pela vontade do agente
d) ameaça de direito próprio ou alheio
e) conhecimento da situação de fato

05- Com relação à imputabilidade assinale a assertiva correta:
a) exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntaria.
b) não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão.
c) exclui a imputabilidade penal a embriaguez culposa.
d) a embriaguez completa proveniente de caso fortuito diminui a pena.
e) a embriaguez completa, proveniente de força maior, diminui a pena.

06- Marcelo  alterou  documento  verdadeiro  oriundo  de  entidade  paraestatal.  Logo,  Marcelo 
respondera por crime de:
a) supressão de documentos
b) falsificação de documento particular
c) falsidade material 
d) falsificação de documento público
e) falsidade ideológica 



07- O artigo 1º. do Código Penal descreve: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 
pena sem previa cominação legal”. Reflete-se por tanto o principio da:
a) taxatividade
b) legalidade
c) in dúbio pro réu
d) equidade
e) anterioridade da lei penal

08-  A apropriação  indébita  previdenciária  descrita  no  artigo  168-A do  Código  Penal  não  se 
caracteriza por:
a) deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes.
b) apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção.
c) recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que 
tenha descontado de pagamento efetuado a segurados.
d) por pagar beneficio devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido 
reembolsados a empresa pela previdência social.
e) recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis.

09- A sonegação de contribuição previdenciária descrita no artigo 337-A do Código Penal não se 
caracteriza por:
a) omitir  de folha de pagamento da empresa ou de documentos de informações previsto pela 
legislação previdenciária segurados e empregado.
b) suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório.
c) deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias 
descontadas dos segurados.
d) omitir total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas.
e) subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro contábil.

10- A Lei 9.099/95 dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Assim sendo não são 
critérios a serem observados em seus tramites processuais.
a) oralidade
b) simplicidade
c) informalidade
d) economia processual
e) inquisitoriedade

Gabarito
01. A
Comentários: Deve  ser  utilizado  o  artigo  13  parágrafo  2,  do  CP.  Pois  a  mãe que  deixa  de 
amamentar seu filho, propositadamente, pratica homicídio doloso. (mas não de segundo grau). 
Comissivo está relacionado com uma ação efetiva. Logo a mãe teve um comportamento ativo, 
embora tenha se omitido em um momento posterior. 

02. B
Comentários: A tipicidade é elemento que integra o fato típico. 

03. C
Comentários: Marcos  arrependeu-se,  após  ter  esgotados  os  meios  disponíveis  para  matar 
Tereza.  A sua ação de neutralizar  o veneno,  por meio de antídoto esta descrita  no artigo 15 
segunda parte do CP. 



04. E
Comentários: Resposta  correta  letra  E,  é  o  chamado  elemento  subjetivo  da  excludente  de 
ilicitude ou antijuridicidade.

05. B
Comentários: A resposta correta é a B, conforme artigo 28, I do CP.

06. D
Comentários:
O documento oriundo de entidade paraestatal equipara-se, para os efeitos penais, a documento 
publico. Conforme descrito no artigo 297 § 2º. do CP. A resposta correta é a letra D.

07. B
Comentários: A doutrina amplamente majoritária entende que se refere ao principio da legalidade 
ou da reserva legal, afirmando serem expressões equivalentes. Resposta correta letra B.

08. B
Comentários: A  assertiva  correta  é  a  letra  B,  pois  esta  se  trata  de  apropriação  indébita 
propriamente dita e não previdenciária, conforme artigo 168 do CP.

09. E
Comentários: Resposta correta letra E, tendo em vista que os respectivos verbos se encontram 
no artigo 337 e não se coadunam com os incisos do artigo 337-A do CP.

10. E
Comentários:  O artigo 2º. Da Lei 9.099/95 abarca as letras A, B, C e D. A inquisitoriedade é 
característica do inquérito policial que é a fase não processual, sendo esta estranha as outras 
assertivas. Resposta correta letra E.


