
Direito Penal

01- A reabilitação, que é um instituto do Direito Penal tem por finalidade:
a) restituir o condenado a situação anterior a condenação, retirando as anotações de seu boletim 
de antecedentes.
b) diminuir a pena tendo em vista o trabalho realizado no regime fechado.
c) recuperar o menor que foi apreendido.
d) ressocializar o preso por meio de educação adequada.
e) é uma espécie de indulgencia, clemência soberana do Estado.

02- Não é considerado exemplo de erro de tipo:
a) erro incidente sobre situação de fato descrita com elementar de tipo incriminador.
b) erro incidente sobre relação jurídica descrita como elementar de tipo incriminador.
c) erro sobre dado irrelevante.
d) erro incidente sobre situação de fato descrito como elementar do tipo permissivo.
e) erro incidente sobre qualquer situação hipotética.

03- Não são espécies de erro de tipo acidental.
a) erro sobre o objeto
b) erro sobre a pessoa
c) autoria mediata
d) aberratio ictus
e) dolo geral, erro sucessivo ou aberratio causae

04- Em relação aos crimes contra fé publica é correto afirmar:
a) omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
declaração falsa é falsificação de documento particular.
b) reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma que não o seja é crime de 
falsificação.
c)  falsificar  no todo ou em parte documento publico  ou alterar  documento  publico verdadeiro 
caracteriza a falsificação de documento publico.
d) dar o médico no exercício de sua profissão atestado falso configura falsidade material.
e) falsificar selo ou sinal público configura falsidade ideológica.

05- São espécies de causas absolutamente independentes.
a) materiais, formais e mistas.
b) objetivas e subjetivas
c) formais, informais e hibridas.
d) preexistentes, concomitantes e superveniente.
e) processuais e materiais.

Gabarito

01. A

02. E
Comentários: A letra E não é descrita na doutrina.

03. C
Comentários: A resposta correta é a letra C, pois as espécies de erro de tipo acidental são: erro 
sobre o objeto, erro sobre a pessoa, aberratio ictus, aberratio criminis e aberratio causae.



04. C
Comentários: Resposta correta letra C, artigo 297 do CP.

05. D
Comentários: A resposta correta: letra D, conforme doutrina amplamente majoritária. 


