
DIREITO PENAL
Crimes Praticados por Funcionário Público

01. João, funcionário público, apropriou-se de dinheiro, particular, tendo a posse em razão de seu 
cargo, João estará cometendo crime:
a) Peculato;
b) Concussão;
c) Fraude de lei;
d) Excesso de exação.

02. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
a) Concussão;
b) Peculato culposo;
c) Fraude de lei;
d) Excesso de exação.

03. No caso da questão anterior, a reparação do dano:
a) Se precede à sentença recorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade 
da pena;
b) Não, extingue a punibilidade de forma alguma;
c) Se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade 
da pena imposta;
d) Se precede à sentença irrecorrível,  extingue pela metade,  se lhe é posterior,  reduz de um 
quarto da pena.

04. São crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, exceto:
a) Concussão, prevaricação, advocacia administrativa, prevaricação e reprodução ou adulteração 
de selo ou peça filatélica;
b) Concussão, prevaricação, advocacia administrativa e prevaricação;
c) Concussão, prevaricação, advocacia administrativa, prevaricação e violência arbitrária;
d)  Concussão,  prevaricação,  advocacia  administrativa,  prevaricação  e  condescendência 
criminosa.

05. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, 
quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:
a) Peculato culposo;
b) Excesso de exação;
c) Corrupção passiva;
d) Prevaricação.

06.  Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou 
sem remuneração exerce:
a) Cargo, emprego ou função pública;
b) Cargo público;
c) Cargos comissionados;
d) Nomeação, devido aprovação em concurso público de provas.

07. Equipara-se a funcionário público quem exerce:
a) Cargo, emprego ou função pública;
b) Cargo público;
c) Cargos comissionados;
d) Cargo, emprego ou função em entidade paraestatal.



08.  Patrocinar,  direta  ou  indiretamente,  interesse  privado  perante  a  administração  pública, 
valendo-se da qualidade de funcionário:
a) Prevaricação;
b) Violência arbitrária;
c) Advocacia administrativa;
d) Patrocínio indevido.

09. Em relação ao Abandono de função, analise com atenção as questões abaixo:
I - Abandonar caro público, fora dos casos permitidos em lei;
II - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira;
III - Se do fato resulta prejuízo público;
IV - Devassar o sigilo de proposta.

Marque qual questão é a correta:
a) I, III e IV;
b) III e IV;
c) II;
d) I, II e III.

10.  Um funcionário que praticar  violência,  no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, 
estará cometendo:
a) Prevaricação;
b) Violência arbitrária;
c) Advocacia administrativa;
d) Patrocínio indevido.

11. Gilberto, funcionário público, assessor da Assembléia Legislativa, devido ao fato de estar de 
férias, apropriou-se de um carro, pertencente ao mesmo órgão, para viajar para Florianópolis. 
Gilberto cometeu crime de:
a) Excesso de exação;
b) Apropriação de bem público;
c) Desvio de autoridade;
d) Peculato.

12. Paulo, fiscal do Tribunal de Contas exige tributo, ou contribuição social, sabendo indevido,
comete o crime de:
a) Excesso de exação;
b) Apropriação indébita;
c) Prevaricação;
d) Peculato.

13. Pedro, funcionário público, que tinha por função atestar em concurso público realizado, quais
os aprovados, atestou que sua esposa conseguira nota para aprovação e classificação para que
ela possa ocupar o referido cargo, qual crime Pedro praticou:
a) Falsidade de material;
b) Fraude de documento;
c) Certidão ou atestado ideologicamente falso;
d) Falsidade ideológica.



14. Um determinado diretor de um respectivo órgão público, não investiu as verbas públicas que 
lhe fora dado destinadas à saúde, utilizando-as assim para uma festa de carnaval, o respectivo 
diretor vai responder por crime de:
a) Excesso de exação;
b) Prevaricação;
c) Desvio de verbas públicas;
d) Emprego irregular de verbas ou rendas públicas.

15. O funcionário público, que solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la,  mas em razão dela,  vantagem indevida,  ou 
aceitar promessa de tal vantagem, estará esse funcionário cometendo crime de:
a) Prevaricação;
b) Corrupção passiva;
c) Concussão;
d) Violação de sigilo funcional.

16. Paulo, funcionário público, do Tribunal de Justiça, teve ciência, devido o cargo que o mesmo 
ocupa, de fatos ocorridos dentro do setor, e, ele não se conteve e revelou para duas pessoas que 
trabalhavam no mesmo local, Paulo cometeu crime de:
a) Prevaricação;
b) Corrupção ativa;
c) Concussão;
d) Violação de sigilo funcional.
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