
Direito Penal

01-  A respeito do concurso de pessoas, é correto afirmar: 
a) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade.
b) Se a participação for de maior importância, a pena pode ser aumentada de um meio a um terço 
c) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada à pena do 
mais gravoso.
d) Comunicam-se as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares 
do crime. 
e) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, são puníveis, se o crime não chega, pelo 
menos, a ser tentado.

02- Plínio, mediante grave ameaça, subtrai um automóvel de um particular utilizando arma de fogo 
com potencial lesivo de alto impacto, utilizando-o para ir ao cinema com sua namorada. Após 
deixar sua namorada em casa, resolve abandonar o veículo em frente à casa da vítima. Logo, 
Plínio praticou o delito de:
a) arrependimento posterior
b) roubo simples
c) roubo qualificado
d) roubo de uso
e) furto de uso

03- Com relação à imputabilidade é correto afirmar:
a) exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão
b) não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão.
c) A reabilitaçao e o indulto são institutos utilizados para extinguir a imputabilidade.
d) a embriaguez completa proveniente de caso fortuito aumenta em um sexto a pena.
e) a imputabilidade é integrada pela potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade de conduta 
diversa e imputabilidade em sentido estrito, além da tipicidade.

04- Quanto ao concurso de pessoas e as excludentes de ilicitude é correto afirmar:
a) Em se tratando de concurso de pessoas a autoria mediata se caracteriza no momento em que 
o indivíduo utiliza outra pessoa sem condições de discernimento e de juízo de censurabilidade 
duvidoso para realizar uma infração penal.
b) estado de necessidade e a legítima defesa possuem as mesmas características, tais como o 
perigo iminente que o agente tenha provocado, nem podia de outro modo ter evitado e se 
relaciona com o direito próprio ou alheio.
c) No que se refere à concurso de pessoas, a participação insignificante ou ínfima é distinta da 
participação de menor importância e que implica esta em uma redução de pena de um quinto a 
um sexto.
d) No que se refere a de concurso de pessoas, se algum dos indivíduos participar apenas do 
crime menos grave, mesmo que seja previsível o resultado mais grave, será aplicado a pena mais 
rígida.
e) Quanto ao estrito cumprimento do dever legal é requisito subjetivo sacrifício irrazoável. 

05- Assinale a alternativa que não qualifica o crime de homicídio:
a) Mediante dissimulação.
b) Abuso de poder inerente ao cargo.
c) Para assegurar a ocultação de outro crime.
d) Emprego de asfixia.
e) Motivo torpe.



Gabarito
01. A 
Comentário: Conforme artigo 29 do Código Penal.

02. C 
Comentário: Conforme art. 157 §2º, I do CP. Configura-se causa de aumento de pena, pois há 
utilização de arma de fogo.

03. B 
Comentário:  Conforme artigo 28, I do CP.

04.  A 
Comentário: Pois o individuo atua inconscientemente e sem vontade própria, logo, considera-se 
que a conduta principal foi realizada pelo “mandante”.  

05. B 
Comentário:  Pois não consta no rol do artigo 121 § 2º, do código penal.


