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1. Em 20.03.2007, Carlos, 60 anos, reincidente, 
estuprou Marta, empregada doméstica. Jorge, seu 
filho, 30 anos, reincidente em crimes desta 
natureza, também a estuprou, evento ocorrido em 
30.03.2007. O fato foi devidamente apurado pela 
polícia e ambos foram condenados. Neste contexto, 
é correto afirmar que, para ter direito ao benefício 
da progressão de regime, Arnaldo e Jorge terão que 
cumprir no regime anterior, respectivamente: 
a) 2/5 e 3/5 da pena  
b) 1/3 e 2/3 da pena 
c) 1/6 e 2/5 da pena 
d) 1/6 e 3/5 da pena 
e) 1/3 e 3/5 da pena 
 
2. Vacatio legis é o período compreendido entre a 
publicação de uma lei e a sua entrada em vigor. 
Inexistente a cláusula de vigência, a Lei de 
_____________, consagra uma regra supletiva, 
estabelecendo que a lei entra em vigor decorridos 
______ após oficialmente publicada. Quando a lei 
brasileira é admitida nos Estados estrangeiros, ela 
torna-se obrigatória decorridos ________ da data 
de sua publicação. A assertiva que preenche 
corretamente as lacunas é: 
a) Introdução às normas do Direito Brasileiro - 45 
dias - 3 meses. 
b) Introdução ao Código Civil - 45 dias - 90 dias. 
c) Introdução às normas do Direito Brasileiro - 45 
dias - 90 dias. 
d) Introdução ao Código Civil - 45 dias - 3 meses. 
 
3. Antônio foi condenado por latrocínio, crime 
hediondo. Para ter direito ao benefício do 
livramento condicional deverá preencher os 
seguintes requisitos: 
a) Cumprir mais de dois terços da pena e não ser 
reincidente específico em crimes dessa natureza. 
b) Cumprir mais de dois terços da pena e não ser 
reincidente específico em crimes dessa espécie. 
c) Cumprir mais de dois quintos da pena e não ser 
reincidente específico em crimes dessa natureza. 
d) Cumprir mais de um terço da pena e não ser 
reincidente específico em crimes dessa espécie. 
e) Cumprir mais de um terço da pena e não ser 
reincidente específico em crimes dessa natureza. 
 
4. O mar territorial brasileiro compreende uma 
faixa de ___ milhas marítimas de largura, medidas a 
partir da linha de baixa-mar do litoral continental e 
insular, tal como indicada nas cartas náuticas de 
grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. 

As ____ milhas marítimas é zona de exploração 
econômica exclusiva brasileira. A assertiva que 
preenche corretamente as lacunas é: 
a) 120 - 200. 
b) 12 - 200. 
c) 24 - 120. 
d) 188 - 200. 
 
5. Aponte a assertiva que contempla 
exclusivamente crimes hediondos: 
a) homicídio qualificado, latrocínio tentado, 
genocídio, tortura e falsificação de cosméticos. 
b) estupro simples, extorsão qualificada pela morte, 
tráfico ilícito de drogas e extorsão mediante 
sequestro. 
c) extorsão mediante sequestro, estupro de 
vulnerável, terrorismo e genocídio. 
d) homicídio praticado em atividade típica de grupo 
de extermínio, falsificação de saneantes, homicídio 
qualificado tentado e latrocínio consumado. 
e) tráfico ilícito de drogas, tortura, terrorismo e 
genocídio. 
  
6. A homologação de sentença estrangeira 
incumbe ao: 
a) Supremo Tribunal Federal. 
b) Superior Tribunal de Justiça. 
c) Juiz da execução da pena. 
d) Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em 
que a sentença deverá ser executada. 
 
7. Além das disposições expressas no Código 
Penal, existem inúmeras legislações penais 
extravagantes, as quais disciplinam uma série de 
condutas delituosas e suas respectivas sanções. A 
esse respeito, assinale a única alternativa CORRETA.  
a) No crime de tráfico ilícito de substância 
entorpecente, previsto no artigo 33, caput da Lei 
nº. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de 
um sexto a dois terços, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às 
atividades criminosas nem integre organização 
criminosa. 
b) A pena por crime previsto na Lei nº. 8.072/1990 
será cumprida inicialmente em regime fechado, 
sendo permitida a progressão de regime aos 
condenados reincidentes após o cumprimento de 
2/5 da pena aplicada. 
c) Ao agente condenado com sentença transitada 
em julgado pela prática de crime de 
responsabilidade de Prefeito Municipal não 
acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo 
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prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo 
ou função pública, eletivo ou de nomeação. 
d) Comete o crime de disparo de arma de fogo 
(artigo 15 da Lei nº. 10.826/2003), o agente que 
disparar arma de fogo ou aciona munição em lugar 
habitado ou em suas adjacências, em via pública ou 
em direção a ela, independentemente dessa 
conduta ter como finalidade a prática de outro 
crime. 
e) A conduta de omitir sinais ostensivos sobre a 
nocividade ou periculosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou 
publicidades não constitui crime segundo disciplina 
a Lei nº. 8.078/1990. 
 
8. Alberto, sabedor que João é portador de 
deficiência mental em grau elevado, com a 
intenção de matar a Jorge, entrega-lhe uma arma 
de fogo, dizendo-lhe se tratar de uma "pistolinha 
de água", sugerindo a brincadeira de "molhar o 
tio". João efetua um disparo mortal em Jorge. 
Neste contexto, é correto afirmar que enquanto 
João é _________, Alberto é ________, o que se 
explica pela teoria ______. A assertiva que 
completa as lacunas é: 
a) Autor mediato, autor imediato, do domínio do 
fato. 
b) Autor mediato, autor imediato, objetivo-formal. 
c) Autor imediato, autor mediato, do domínio do 
fato. 
d) Autor imediato, autor mediato, objetivo-formal. 
 
9. A Lei n. 11.343/2006, nova Lei de Drogas, 
inovou, em alguns aspectos, no tratamento penal 
do traficante e no do usuário, sendo CORRETO 
afirmar: 
a) é vedada expressamente a todos os delitos 
tipificados na Lei n. 11.343 a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
b) a recusa injustificada do agente em submeter-se 
ao cumprimento das medidas educativas previstas 
no art. 28 da Lei n. 11.343, ensejará, de pronto, a 
aplicação da pena de multa. 
c) a previsão na Lei n. 11.343 da causa de 
diminuição da pena para o traficante primário, de 
bons antecedentes e sem ligações criminosas, não 
exclui a aplicação das restrições contidas na Lei de 
Crimes Hediondos 
d) segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, 
as sanções do art. 28 da Lei n. 11.343 (posse para 
consumo pessoal) não são consideradas de 

natureza penal propriamente dita, inserindo-se no 
chamado direito penal sancionador. 
 
10. Clarice, policial civil, da sacada de seu 
apartamento, constata que Maria está agredindo 
violentamente um cãozinho Yorkshire, levando-o à 
morte. A policial filmou toda a agressão e, embora 
pudesse evitar a agressão contra o animal, não o 
fez. Neste contexto, é correto afirmar que tal 
situação configura: 
a) Dois crimes, ambos comissivos. 
b) Um crime comissivo. 
c) Dois crimes, um comissivo e outro omissivo. 
d) Um crime omissivo. 
 
11. Pela Lei nº 11.343/2006, que estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas, é correto afirmar que:  
A) Quem tiver em depósito, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será 
submetido à pena privativa de liberdade.  
B) Para determinar se a droga destinava-se a 
consumo pessoal ou ao tráfico, o juiz está adstrito 
ao aspecto quantidade da substância apreendida.  
C) Reconhecendo a causa especial de diminuição de 
pena, se o agente do tráfico for primário, de bons 
antecedentes, não se dedicar às atividades 
criminosas nem integrar o crime organizado, 
poderá o juiz substituir a pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos.  
D) O indiciado ou acusado que colaborar 
voluntariamente com a investigação policial e o 
processo criminal na identificação dos demais co-
autores ou partícipes do crime será beneficiado por 
causa especial de diminuição de pena.  
E) N. R. A.   
        
12.        A respeito da Lei de Drogas — Lei nº 
11.343/2006 —, assinale a opção correta.  
A) Segundo entendimento doutrinário 
predominante, a conduta do usuário de drogas foi 
descriminalizada.   
B) O número de testemunhas de defesa, nos crimes 
apenados com reclusão, foi reduzido de oito para 
cinco.   
C) Não há delação premiada na nova lei de drogas, 
tendo diminuído a punição ao agente que, 
voluntariamente, colabora com a justiça na 
identificação dos demais co-autores ou partícipes, 
bem como na recuperação do produto do crime.   
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D) O crime de associação ao tráfico exige um 
concurso de mais de três pessoas, da mesma forma 
como ocorre no crime de formação de quadrilha, 
tratado pelo Código Penal.   
E) N. R. A.   
        
13. Acerca dos crimes previstos nas leis penais 
especiais, assinale a opção correta.  
A) Com relação ao crime de abuso de autoridade, 
inexiste condição de procedibilidade para a 
instauração da ação penal correspondente.   
B) A nova Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/2006) 
estabelece um rol de penas possíveis para a pessoa 
que adquirir, guardar, tiver em depósito, 
transportar ou trouxer consigo, para uso pessoal, 
drogas ilícitas. Para determinar se a droga se 
destinava ao consumo pessoal, o juiz observará 
apenas a natureza e a quantidade da droga.   
C) O STF admite, em casos excepcionais, a fixação 
de regime integralmente fechado para o 
cumprimento da pena de condenados por crimes 
hediondos.   
D) Sendo crime próprio, o crime de tortura é 
caracterizado por seu sujeito ativo, que deve ser 
funcionário público.   
E) N. R. A.   
        
14. Qual o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal relativamente ao art. 28 da Lei n. 
11.343/2006 (Nova Lei de Tóxicos)? 
a) Implicou abolitio criminis do delito de posse de 
drogas para consumo pessoal.  
b) A posse de drogas para consumo pessoal 
continua sendo crime sob a égide da lei nova, tendo 
ocorrido, contudo, uma despenalização, cuja 
característica marcante seria a exclusão de penas 
privativas de liberdade como sanção principal ou 
substitutiva da infração penal.  
c) Pertence ao Direito penal, mas não constitui 
"crime", mas uma infração penal sui generis; houve 
descriminalização formal e ao mesmo tempo 
despenalização, mas não abolitio criminis. 
d) Não pertence ao Direito penal, constituindo-se 
numa infração do Direito judicial sancionador, seja 
quando a sanção alternativa é fixada em transação 
penal, seja quando imposta em sentença final (no 
procedimento sumaríssimo da Lei dos Juizados), 
tendo ocorrido descriminalização substancial (ou 
seja: abolitio criminis). 
 
15. Com relação à legislação referente ao combate 
às drogas, assinale a opção correta.  

a) O agente que, para consumo pessoal, semeia 
plantas destinadas à preparação de pequena 
quantidade de substância capaz de causar 
dependência psíquica pode ser submetido à 
medida educativa de comparecimento a programa 
ou curso educativo. 
b) O agente que tiver em depósito, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização poderá ser 
submetido à pena de reclusão. 
c) O agente que transportar, para consumo pessoal, 
drogas em desacordo com determinação legal 
poderá ser submetido à pena de detenção. 
d) O agente que entregar a consumo drogas, ainda 
que gratuitamente, em desacordo com 
determinação legal, pode ser submetido à pena de 
advertência sobre os efeitos das drogas. 
 
16. Considere que Júlio, usuário de droga, tenha 
oferecido pela primeira vez, durante uma festa, a 
seu amigo Roberto, sem intuito de lucro, pequena 
quantidade de maconha para consumirem juntos. 
Nessa situação hipotética, Júlio 
a) deverá ser submetido à pena privativa de 
liberdade, diversa e mais branda que a prevista 
abstratamente para o traficante de drogas. 
b) praticou conduta atípica, dada a 
descriminalização do uso de substância 
entorpecente. 
c) praticou conduta típica, entretanto, como a lei 
em vigor despenalizou a conduta, ele deve ser 
apenas submetido a admoestação verbal. 
d) praticou tráfico ilícito de entorpecentes e, de 
acordo com a legislação em vigor, a pena 
abstratamente cominada será a mesma do 
traficante regular de drogas. 
 
17. Dentre os procedimentos investigatórios da lei 
do crime organizado não está:  
a) A infiltração policial. 
b) A interceptação telefônica. 
c) A ação controlada. 
d) A captação ambiental. 
e) O acesso aos dados fiscais. 
 
18. Relativamente à legislação penal extravagante, 
assinale a afirmativa incorreta. 
a) A lei de combate ao crime organizado admite a 
infiltração de agentes de polícia ou de inteligência 
na quadrilha investigada. 
b) Constitui crime de tortura constranger alguém 
com emprego de grave ameaça, causando-lhe 
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sofrimento mental, em razão de discriminação 
religiosa. 
c) Constitui crime previsto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente submeter criança ou adolescente 
sob sua autoridade, guarda ou vigilância a tortura. 
d) Constitui crime previsto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente submeter criança ou adolescente 
sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame 
ou a constrangimento. 
e) A pena do crime de tortura é aumentada se o 
crime é cometido mediante sequestro. 
 
19. Considere as assertivas abaixo: 
I. João, cacique de uma tribo localizada às margens 
da BR 118, no Município de Viamão/RS, espancou 
Eloísa, também índia, a pretexto de impor sua 
autoridade. O fato foi devidamente esclarecido pela 
polícia local, configurando tortura. Neste contexto, 
é correto afirmar que João será julgado pela Justiça 
Comum Estadual. 
II. Durante 3 anos consecutivos Rui, primário, 
submeteu sua filha de 8 anos a tratamento que, 
depois de apurado, constatou-se tratar de tortura. 
O fato se estendeu de 2006 a 2008, configurando 
continuidade delitiva. Condenado, Rui deverá 
cumprir 1/6 da pena no regime anterior para ter 
direito à progressão. 
III. A condenação pelo delito de tortura pressupõe 
prova robusta do intenso sofrimento físico e mental 
imposto ao ofendido. Não comprovada essa 
elementar, impõe-se a desclassificação da 
imputação penal para os limites do delito de maus-
tratos, pois suficientemente demonstrado o abuso 
de meios de correção e disciplina.  
IV. A obtenção da informação pretendida é 
condição para a tortura. 
V. Não constitui tortura o espancamento da vítima, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão 
de sua cor. 
Neste contexto, pode-se afirmar que estão corretas 
as assertivas: 
a) I, III e V 
b) I, II e III 
c) II, III e V 
d) III, IV e V 
e) II, IV e V 
 
20.  Não constitui tortura:  
a) Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 
autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 

como forma de aplicar castigo pessoal ou medida 
de caráter preventivo. 
b) Constranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico 
ou mental com o fim de obter informação, 
declaração ou confissão da vítima ou de terceira 
pessoa. 
c) Constranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico 
ou mental em razão de discriminação sexual. 
d) Constranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico 
ou mental para provocar ação ou omissão de 
natureza criminosa. 
e) Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de 
segurança a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei ou 
não resultante de medida legal. 
 
21. Assinale a alternativa incorreta. 
a) O crime de tortura, que é imprescritível, segundo 
a legislação penal brasileira somente pode ser 
praticado por funcionário público ou outra pessoa 
no exercício de função pública. 
b) A Constituição Federal tem como cláusula pétrea 
a garantia de que ninguém será submetido a 
tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante. 
c) A decretação da perda do cargo, função ou 
emprego público é efeito automático da sentença 
condenatória dos crimes de tortura. 
d) Define-se como tortura qualquer ato pelo qual 
dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, 
são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim 
de obter, dela ou de terceira pessoa, informações 
ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou 
terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de 
ter cometido; de intimidar ou coagir essa pessoa ou 
outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado 
em discriminação de qualquer natureza. 
e) Aplica-se a lei brasileira ao crime de tortura 
praticado no exterior, sendo a vítima brasileira ou 
encontrando-se o agente em local sob jurisdição 
brasileira. 
 
22. A tortura, conduta expressamente proibida pela 
Constituição Federal e lei específica, 
a) pode ser praticada por meio de uma conduta 
comissiva (positiva, por via de uma ação) ou 
omissiva (negativa, por via de uma abstenção). 
b) é crime inafiançável, imprescritível e insuscetível 
de graça ou anistia. 
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c) exige, na sua configuração, que o autor provoque 
lesões corporais na vítima ao lhe proporcionar 
sofrimento físico com o emprego de violência. 
d) se reconhecida, não implicará aumento de pena, 
caso seja cometida por agente público. 
 
23. Com relação ao crime de tortura, definido na 
Lei n.º 9.455/97, considere as seguintes assertivas:  
I. a pena é aumentada se o crime é cometido por 
agente público; 
II. se a vítima for adolescente, não se verifica causa 
de aumento de pena; 
III. se o crime é cometido mediante sequestro, a 
pena é aumentada de um sexto a um terço.  
 
É correto o que se afirma em 
a) todas as assertivas 
b) I, apenas. 
c) II, apenas. 
d) III, apenas. 
e) I e III, apenas. 
 
24. No crime de comércio ilegal de arma de fogo, a 
natureza jurídica do fato de ser a arma ou munição 
de uso proibido ou restrito constitui:  
a) circunstância agravante genérica. 
b) circunstância judicial. 
b) circunstância judicial. 
c) causa especial de aumento de pena. 
d) circunstância qualificadora. 
e) circunstância agravante específica 
 
25. Não é infração penal punido pelo estatuto do 
desarmamento:  
a) Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 
b) Disparo de arma de fogo. 
c) Importação de munição sem autorização. 
d) Comércio ilegal de arma de fogo. 
e) Queimar fogos de artifício. 
 
26. Não é causa de aumento de pena, de um terço 
até metade, no crime de homicídio culposo 
praticado na direção de veículo automotor, a 
circunstância de o agente 
a) não possuir Permissão para dirigir ou Carteira de 
Habilitação. 
b) praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. 
c) deixar de prestar socorro, quando possível fazê-
lo sem risco pessoal, à vítima do acidente. 
d) estar sob influência de álcool ou substância 
tóxica ou entorpecente de efeitos análogos. 

e) no exercício de sua profissão ou atividade, estar 
conduzindo veículo de transporte de passageiros. 
 
27. De acordo com a Lei de Trânsito, é correto 
afirmar que a suspensão da permissão ou da 
habilitação para dirigir veículo automotor ou a 
permissão de sua obtenção poderá ser decretada 
cautelarmente pelo juiz,  
a) somente após o ajuizamento da ação penal, e 
mediante requerimento do Ministério Público ou 
representação da autoridade policial, a fim de 
garantir a ordem pública. 
b) em qualquer fase do inquérito policial ou da ação 
penal, somente mediante requerimento do 
Ministério Público ou representação da autoridade 
policial, a fim de garantir a ordem pública. 
c) em qualquer fase do inquérito policial ou da ação 
penal, de ofício, mediante requerimento do 
Ministério Público ou representação da autoridade 
policial, a fim de garantir a ordem pública. 
d) em qualquer fase do inquérito policial ou da ação 
penal, de ofício, mediante requerimento do 
Ministério Público ou representação da autoridade 
policial, a fim de garantir a aplicação da lei penal. 
e) em qualquer fase do inquérito policial ou da ação 
penal, somente mediante requerimento do 
Ministério Público ou representação da autoridade 
policial, a fim de garantir a aplicação da lei penal. 
 
28. No homicídio culposo cometido na direção de 
veículo automotor, a pena é aumentada de um 
terço à metade, se o agente:  
a) afastar-se do veículo do local do acidente, para 
fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa 
ser atribuída. 
b) praticá-lo enquanto estiver fazendo uso de 
aparelho telefônico celular. 
c) deixar de prestar socorro, quando possível fazê-
lo, sem risco pessoal, à vítima do acidente. 
d) no exercício de sua profissão ou atividade, 
estiver conduzindo veículo de transporte de 
passageiros ou de carga. 
 
29. Assinale a alternativa correta: 
a) O fato de alguém, sendo casado, contrair novo 
casamento, não constitui infração penal. 
b) De acordo com a Lei n.º 11.705/08, aplica-se aos 
crimes de trânsito de lesão corporal culposa o 
disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei n.o 9.099/95, 
exceto em algumas hipóteses, como, por exemplo, 
se o agente estiver transitando em velocidade 
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superior à máxima permitida para a via em 50 km/h 
(cinquenta quilômetros por hora). 
c) Na hipótese de condenação por homicídio 
culposo na direção de veículo automotor, o autor 
do crime poderá ter a pena aumentada até o dobro 
se o fato ocorrer na faixa de pedestres ou na 
calçada. 
d) Uma vez condenado o agente pela prática de 
homicídio culposo na direção de veículo automotor, 
faculta-se ao magistrado incrementar a reprimenda 
com a suspensão ou proibição da obtenção de 
permissão ou habilitação para dirigir. 
e) A direção de veículo automotor, em via pública, 
sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, 
ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, é crime 
punido com detenção, independentemente de 
gerar perigo de dano. 
 
30. A hipótese em que a própria lei descreve a 
conduta omissiva, inexistindo dever jurídico de agir 
caracteriza os crimes: 
a) Comissivos por omissão 
b) Omissivos próprios 
c) Omissivos impróprios ou promíscuos 
d) Omissivos impuros ou espúrios 
 
31. Se alguém causa a morte de outrem porque, 
tendo o dever jurídico de agir para impedir o 
resultado, omitiu-se, comete crime 
a) omissivo próprio. 
b) omissivo puro. 
c) comissivo próprio. 
d) comissivo por omissão. 
 
32.  “A” dá veneno para “B”, com a intenção de 
matá-lo. Enquanto “B” está ingerindo, ocorre um 
desabamento que o mata. Neste caso é correto 
afirmar que: 
a) “A” não responde por crime algum, porque “B” 
morreria de qualquer forma. 
b) “A” responde por tentativa de homicídio. 
c) “A” responde por homicídio consumado. 
d) “A” responde por lesão corporal grave. 
 
33. João, veterano da faculdade de medicina, 
campeão das provas de natação da Universidade, 
com a finalidade de aplicar o “trote acadêmico” em 
Jorge, recém aprovado no vestibular, empurra-o na 
piscina. Ocorre que Jorge não sabe nadar e termina 
morrendo por afogamento, em razão da omissão 
de João. Nesta hipótese é correto afirmar que: 

a) João será responsabilizado por homicídio, 
porque foi o seu comportamento anterior que deu 
causa à situação que gerou o evento fatal. 
b) João não será responsabilizado porque, embora 
seja exímio nadador, não possui a posição de 
garantidor. 
c) João responderá por omissão de socorro. 
d) João responderá por constrangimento ilegal. 
 
34.  “A”, com a intenção de subtrair o veículo de 
“B”, ameaça-o com arma de fogo, efetuando um 
disparo mortal, não levando o veículo. “C”, policial 
civil, assiste a tudo passivamente sem interferir, 
embora pudesse fazê-lo. Diante da situação 
hipotética é correto afirmar que “C” praticou o 
crime de: 
a) Homicídio consumado. 
b) Latrocínio tentado. 
c) Latrocínio consumado. 
d) Omissão de socorro.  
 
35. O filho intervém, energicamente, a favor da 
mãe, diante das ameaças que o pai, embriagado, 
fazia à esposa. O pai, bêbado, não se conforma. Vai 
até ao guarda-roupa, retira de lá uma pistola e, 
pelas costas, aciona várias vezes o gatilho, sem que 
nada acontecesse, pois a mãe, pressentindo aquele 
desfecho, havia retirado todas as balas da arma. 
Que delito o pai cometeu? 
a) Tentativa imperfeita. 
b) Crime hipotético. 
c) Crime impossível. 
d) Crime falho. 
 
36. Marcos colocou-se na direção de veículo 
automotor depois de ter ingerido quatro copos de 
cerveja. Antes de assumir a direção foi advertido, 
por sua namorada, da possibilidade de se envolver 
um acidente, em face de sua embriaguez. Márcio, 
entretanto, desdenhou de sua namorada dizendo 
que era bom motorista e que tal infortúnio não 
ocorreria. Para demonstrar sua habilidade na 
condução do veículo imprimiu velocidade 
excessiva, não conseguindo vencer uma curva, o 
que culminou com a morte de um pedestre. A 
hipótese retrata: 
a) Culpa consciente; 
b) Culpa inconsciente; 
c) Dolo eventual; 
d) Dolo direto. 
 



 

Direito Penal 

Prof. Davi André Costa Silva 

 

37. João pretende matar a Pedro, importante 
político. Como sabe que é praticamente impossível 
atingi-lo diretamente, porque cercado de muitos 
seguranças, decide colocar explosivos em um túnel 
por que passará Pedro e sua comitiva, alcançando 
seu objetivo, matando, também, as outras pessoas 
que acompanhavam o político. Com relação a essas 
pessoas, considerando-se que João tinha a efetiva 
consciência de que, para alcançar seu objetivo 
também era necessário matá-las, a hipótese 
retrata: 
a) dolo direto de 1º grau. 
b) dolo direto de 2º grau. 
c) dolo eventual. 
d) dolo alternativo. 
 
38. Ao tipificar o crime de “lesão corporal seguida 
de morte” o art. 129, §3º, do Código Penal (Se 
resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o 
agente não quis o resultado, nem assumiu o risco 
de produzi-lo) contempla: 
a) uma hipótese exclusiva de crime culposo. 
b) uma forma exclusiva de dolo direto. 
c) uma forma exclusiva de dolo eventual. 
d) uma forma autenticamente preterdolosa. 
 
39. No crime de corrupção ativa, a circunstância de 
ser um dos agentes funcionário público 
a) não é elementar, não se comunicando, portanto, 
ao concorrente particular. 
b) é elementar, mas não se comunica ao 
concorrente particular, ainda que este desconheça 
a condição daquele. 
c) é elementar, comunicando-se ao concorrente 
particular, se este conhecia a condição daquele. 
d) não é elementar, comunicando-se, em qualquer 
situação, ao concorrente particular. 
 
40. Baco, após subtrair um carro esportivo de 
determinada concessionária de veículos, telefona 
para Minerva, sua amiga, a quem conta a 
empreitada criminosa e pede ajuda. Baco sabia que 
Minerva morava em uma grande casa e que 
poderia esconder o carro facilmente lá. Assim, 
pergunta se Minerva poderia ajudá-lo, escondendo 
o carro em sua residência. Minerva, apaixonada por 
Baco, aceita prestar a ajuda. Nessa situação, 
Minerva deve responder por  
a) participação no crime de furto praticado por 
Baco. 
b) receptação. 
c) favorecimento pessoal. 

d) favorecimento real. 
 
41. Jaime, conhecido pelos colegas como “Jaiminho 
mão de seda”, utilizando-se de sua destreza, 
consegue retirar a carteira do bolso traseiro da 
calça de Ricardo que, ao perceber a subtração, sai 
ao encalço do delinquente. Ocorre que, durante a 
perseguição, Ricardo acaba sendo atropelado, 
vindo a falecer em decorrência dos ferimentos. 
Nesse sentido, com base nas informações 
apresentadas na hipótese, e a jurisprudência 
predominante dos tribunais superiores, assinale a 
afirmativa correta. 
(A)  Jaime praticou delito de furto em sua 
modalidade tentada. 
(B)  Jaime consumou a prática do delito de furto 
simples. 
(C)  Jaime consumou a prática do delito de furto 
qualificado. 
(D)  Jaime consumou a prática de latrocínio. 
 
42. José dispara cinco tiros de revólver contra 
Joaquim, jovem de 26 (vinte e seis) anos que 
acabara de estuprar sua filha. Contudo, em 
decorrência de um problema na mira da arma, José 
erra seu alvo, vindo a atingir Rubem, senhor de 80 
(oitenta) anos, ceifando-lhe a vida. A esse respeito, 
é correto afirmar que José responderá 

a) pelo homicídio de Rubem, agravado por ser a 
vítima maior de 60 (sessenta) anos. 
b) por tentativa de homicídio privilegiado de 
Joaquim e homicídio culposo de Rubem, agravado 
por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos. 
c) apenas por tentativa de homicídio privilegiado, 
uma vez que ocorreu erro quanto à pessoa. 
d) apenas por homicídio privilegiado consumado, 
uma vez que ocorreu erro na execução. 
 
 


