
DIREITO PENAL

01. Nos  crimes  cometidos  sem  violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa,  reparado  o  dano  ou 
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a 
pena será reduzida de dois a três quartos.

02. Diz-se o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

03. Diz-se o crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência 
ou imperícia. 

04. Entende-se  em  legítima  defesa  quem,  usando   dos  meios  necessários,  repele  injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

05. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

06. Os  menores  de  21  anos  são  penalmente  inimputáveis,  ficando  sujeitos  às  normas 
estabelecidas na legislação especial. 

07. Excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão; a embriaguez, voluntária ou culposa, 
pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

08. A pena de reclusão deve ser  cumprida em regime fechado,  semi-aberto ou aberto.  A de 
detenção,  em  regime  semi-aberto,  ou  aberto,  salvo  necessidade  de  transferência  a  regime 
fechado. 

09. As penas restritivas de direitos são: prestação pecuniária; perda de bens e valores; prestação 
de serviço à comunidade ou a entidades públicas; interdição temporária de direitos; e limitação de 
fim de semana. 

10. As penas restritivas de direitos não são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando:  aplicada  pena  privativa  de  liberdade  não  superior  a  quatro  anos  e  o  crime não  for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o 
crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a 
conduta  social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem como os  motivos  e  as  circunstâncias 
indicarem que essa substituição seja suficiente.

GABARITO

01. E
Comentários: O correto é: “a pena será reduzida de um a dois terços”. 

02. C
Comentários: É o que diz o artigo 18, inciso I do Código Penal.

03. C
Comentários: Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como 
crime, senão quando o pratica dolosamente. (artigo 18, parágrafo único do Código Penal).



04. E
Comentários: O uso deve ser moderado. (artigo 25 do Código Penal)

05. C
Comentários:  A pena  pode  ser  reduzida  de  um a  dois  terços,  se  o  agente,  em virtude  de 
perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. 

06. E
Comentários: O correto é os menores de 18 anos.

07. E
Comentários:  O correto é não excluem a imputabilidade penal as duas situações expostas na 
questão, segundo o artigo 28, incisos I e II do Código Penal.

08. C
Comentários:  Considera-se:  regime  fechado  a  execução  da  pena  em  estabelecimento  de 
segurança  máxima  ou  média;  regime  semi-aberto  a  execução  da  pena  em  colônia  agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar; e regime aberto a execução da pena em casa de albergado 
ou estabelecimento adequado.

09. C
Comentários: É o que diz o artigo 43 do Código Penal.

10. E
Comentários: Na verdade, as penas restritivas de direito são autônomas.


