
Direito Penal

01- Em relação aos crimes descritos no estatuto da criança e do adolescente é incorreto afirmar:
a) A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em 
qualquer fase do procedimento antes da sentença.
b) O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos 
órgãos policiais, salvo no caso de dúvida fundamentada.
c) O adolescente somente será privado de sua liberdade em caso de flagrante de ato infracional 
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 
d) A autoridade judiciária poderá excepcionalmente ser cumprida em estabelecimento prisional 
quando não existir na comarca lugar apropriado para devido apreensão dos menores.
e) A internação não dispensa a fundamentação do juiz.

02- Assinale a alternativa incorreta no que se refere a parte geral do direito penal:
a) E inescusável o desconhecimento da lei, o que não se confunde com erro de tipo, que é um 
erro incidente sobre situação de fato ou relação jurídica descrita.
b) Quanto à lei penal brasileira no espaço, adotamos o principio da territorialidade temperada.
c) Carlos, servidor publico exercendo cargo na Espanha a serviço do Brasil pratica naquele país, 
crime de prevaricação. Assim sendo, o crime praticado por Carlos ficará sujeito a lei brasileira, 
conforme o princípio da extraterritorialidade.
d) Em se tratando de crimes permanentes, caso a execução tenha início sob o império de uma lei, 
continuando sob o de outra, adota-se a mais nova, ainda que menos benigna, pois, como a 
conduta se transporta no tempo, em todo momento a ação é renovada e consequentemente há a 
incidência da nova lei.
e) Tanto em âmbito penal, quanto no meio processual penal a contagem do prazo segue as 
mesmas regras.

03- Com relação à imputabilidade é correto afirmar:
a) a imputabilidade é integrada pela potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade de conduta 
diversa e imputabilidade, além da tipicidade.
b) não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão.
c) A anistia, graça e o indulto são institutos utilizados para extinguir a imputabilidade.
d) a embriaguez completa proveniente de caso fortuito diminui a pena.
e) No que pertine a imputabilidade é correto afirmar que exclui a imputabilidade penal a emoção 
ou a paixão.

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) Constituem elementos do estado de necessidade 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 a 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) Em caso 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 daquele.
e) Quanto ao estado de necessidade é requisito subjetivo sacrifício irrazoável. 



05- Assinale a alternativa incorreta em relação a teoria do crime:
a) Enquanto que na “abolitio criminis” um fato criminoso deixa de ser considerado crime, a 
“novatio legis” incriminadora é a lei posterior que cria um tipo incriminador, tornando típica a 
conduta considerada irrelevante anteriormente.
b) A interpretação lógica ou teleológica é aquele em que se busca a vontade da lei, atendendo-se 
aos fins e a sua posição dentro do ordenamento jurídico.
c) Quanto ao arrependimento posterior pode-se afirmar que a pena pode ser reduzida de 1 (um) a 
2/3 (dois terços).
d) são espécies de erro de tipo acidental o erro sobre o objeto e o erro sobre a pessoa
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.

Gabarito
01. D 
Comentário: Conforme art. 185 da Lei 8069/90 (ECA). O menor não poderá cumprir a internação 
em estabelecimento prisional. Letra B, conforme art. 109 da Lei 8069/90 (ECA); é um 
desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. 

02. A
Comentário:
Letra A está correta, pois o erro de tipo, conforme art. 20, caput do CP, “é o erro sobre elemento 
constitutivo do tipo legal”. Ademais, não e desculpável o desconhecimento da lei. Letra B está 
correta. A lei penal é aplicada, em regra, ao crime cometido no território nacional. Contudo, em 
caráter excepcional, a lei estrangeira pode ser aplicada em crimes praticados total ou 
parcialmente no nosso território em consequencia de tratados ou convenções internacionais. Letra 
C está correta, conforme o art. 7, I, c c/c o parágrafo 1º. do CP. O princípio da extraterritorialidade 
consiste na simples aplicação da lei brasileira em crimes cometidos fora de nosso território. Letra 
D está correto,conforme doutrina amplamente majoritária. Letra E esta errado. No direito penal, 
art. 10 caput, nos informa que o dia do começo e incluído no computo do prazo. Mas o prazo 
processual penal esta descrito no artigo 798 § 1º do CPP e exclui o dia do começo.

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. E 
Comentário: 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. 


