
Direito Penal

01- Com relação aos crimes contra a pessoa é correto afirmar:
a)  No homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa, o STJ entende atualmente 
que a qualificadora não se comunica ao mandante do crime.
b) Não é admissível a ocorrência de homicídio privilegiado-qualificado, ainda que a qualificadora 
seja de natureza objetiva.
c) Maria trancou seu desafeto em um local completamente vedado e introduziu neste local gases 
venenosos os quais, causaram a morte por asfixia tóxica na vitima. Diante deste quadro, Maria 
responderá pelo crime de homicídio qualificado.
d)  O  famulato  é a  espécie  de  homicídio  praticado  pelo  empregado  na  sua  relação  com  o 
empregador no contexto laboral 
e) Pune-se a tentativa de homicídio, salvo disposição em contrário, com a pena correspondente 
ao crime consumado, diminuída de um a dois quintos.

02- Assinale a alternativa incorreta:
a)  A teoria  da  atividade,  pela  qual  se  considera  praticado  o  crime no  momento  da  ação  ou 
omissão, excetuando-se a circunstancia se outro for o momento do resultado, com relação ao 
tempo do crime é o que se adota em nosso código penal.
b) Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária tem como características a auto-revogação e a 
ultratividade.
c) Os elementos que constituem o fato típico são: conduta, resultado, nexo causal, tipicidade.
d)  A analogia  consiste  em  aplicar  a  um  determinado  caso  concreto,  não  regulado  por  lei 
disposição relativo em um caso semelhante.
e) Sempre  que  um  fato  anterior  menos  grave  for  praticado  como  meio  necessário  para  a 
realização de outro mais grave, não ficará por este absorvido. Sendo assim considerado outro 
crime.

03- Com relação a tentativa, é correto afirmar:
a)  A tentativa  incruenta  não  é  punível,  pois,  considera-se  que  o  agente  não  iniciou  a  fase 
executória do iter criminis
b) São impuníveis os atos de cogitação, em quaisquer hipóteses, ainda que não concretizados 
materialmente.
c)  A tentativa cruenta caracteriza-se,  por  exemplo,  quando um indivíduo descarrega todas as 
munições contra seu oponente, não causando qualquer tipo de lesão na vitima ou em terceiro, por 
erro na execução.
d) Na tentativa perfeita, o agente não consegue praticar todos os atos executórios necessários à 
consumação do crime.
e)  Pune-se a  tentativa,  salvo  disposição  em contrário,  com a pena correspondente  ao crime 
consumado, diminuída de um a dois quintos.

04- A culpa consciente se caracteriza por:
a) não prever um resultado
b) assumir o risco do resultado
c) prever um resultado
d) desejar praticar um crime
e) não ser passível de punição.



05- A morte de uma criança causada pela sua própria mãe que deixa de amamentar seu filho, 
caracteriza: 
a) crime doloso direto de segundo grau.
b) crime comissivo por omissão
c) extinção de punibilidade
d) perdão judicial
e) fato atípico.

Gabarito
01. C 
Comentário: O artigo 121, § 2º III do CP trata este fato como crime de homicídio qualificado pelo 
meio cruel. 

02. A 
Comentário: O CP em seu artigo 4º adotou a teoria da atividade ou da ação. Letra b, em regra, 
as leis são revogadas por outras de forma expressa ou tácita.  Entretanto, a lei excepcional tem 
data incerta, pois não se sabe quando a causa que a ensejou será encerrada, e a lei temporária 
perde sua vigência automaticamente, sem necessidade de que outra norma a revogue. Letra C, a 
conduta  e  a  ação  ou  omissão  humana  voluntária,  consciente  e  visando  uma  finalidade.  O 
resultado é a modificação no mundo exterior resultante de conduta. O nexo causal é o elo de 
ligação entre a conduta do agente e o resultado. E a tipicidade tem relação com a descrição 
detalhada  de um fato  que se amolda  com o tipo  penal.  Letra  d,  na analogia  não há norma 
reguladora para hipótese especifica. Letra E deve ser assinalada, pois, trata-se de “ante factum” 
(fato anterior) não punível. Quando o fato anterior for meio necessário para praticar o crime mais  
grave, este absorverá aquele. Será um único delito. 

03. B 
Comentário: Esta etapa, que é a primeira do caminho do crime não comporta punição. Está no 
âmbito interno do potencial infrator.

04. C 
Comentário: A culpa consciente é aquela em que o agente prevê o resultado, embora não aceite.

05. B
Comentário: Deve ser utilizado o artigo 13, §2º 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.


