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Direito Penal
Princípios do Direito Penal
1) CESPE - PRF/PRF/2013
Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue
o item seguinte.
O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras,
ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido
estrito.
Certo
Errado

Conflitos de Leis Penais no Tempo
2) CESPE - PRF/PRF/2013
Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue
o item seguinte.
A extra-atividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época
dos fatos.
Certo
Errado

Conflito Aparente de Normas Penais
3) CESPE - PRF/PRF/2013
Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue
o item seguinte.
Havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no
caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de
uma delas para que se configure o crime.
Certo
Errado

Teoria do Crime
4) CESPE - PRF/PRF/2013
Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue
o item seguinte.
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O ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de ocorrência de tipicidade sem
antijuridicidade, assim como de antijuridicidade sem culpabilidade.
Certo
Errado

5) CESPE - PRF/PRF/2013
Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue
o item seguinte.
Considere a seguinte situação hipotética.
Joaquim, plenamente capaz, desferiu diversos golpes de facão contra Manoel, com o intuito de
matá-lo, mas este, tendo sido socorrido e levado ao hospital, sobreviveu.
Nessa situação hipotética, Joaquim responderá pela prática de homicídio tentado, com pena
reduzida levando-se em conta a sanção prevista para o homicídio consumado.
Certo
Errado

6) CESPE - PRF/PRF/2013
Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue
o item seguinte.
Considere que um indivíduo penalmente capaz, em total estado de embriaguez, decorrente de
caso fortuito, atropele um pedestre, causando-lhe a morte. Nessa situação, a embriaguez não
excluía imputabilidade penal do agente.
Certo
Errado

7) CESPE - PRF/PRF/2013
Com relação aos princípios, institutos e dispositivos da parte geral do Código Penal (CP), julgue
o item seguinte.
Em relação ao concurso de pessoas, o CP adota a teoria monista, segundo a qual todos os que
contribuem para a prática de uma mesma infração penal cometem um único crime, distinguindose, entretanto, os autores do delito dos partícipes.
Certo
Errado
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8) CESPE - PRF/PRF/2013
No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item.
Considere a seguinte situação hipotética.
Aproveitando-se da facilidade do cargo por ele exercido em determinado órgão público, Artur,
servidor público, em conluio com Maria, penalmente responsável, subtraiu dinheiro da
repartição pública onde trabalha. Maria, que recebeu parte do dinheiro subtraído, desconhecia
ser Artur funcionário público. Nessa situação hipotética, Artur cometeu o crime de peculato e
Maria, o delito de furto.
Certo
Errado

Crimes contra a honra
9) CESPE - PRF/PRF/2008
Acerca dos crimes contra a administração pública, do abuso de autoridade, do tráfico ilícito de
entorpecentes e da competência, assinale a opção correta.
a) Compete à justiça estadual processar e julgar sujeito ativo de crime de uso de documento
falso, praticado mediante a apresentação de documentação falsa a um PRF.
b) A legislação em vigor acerca do tráfico ilícito de entorpecente possibilita ao condenado por
tráfico ilícito de entorpecente, desde que seja réu primário, com bons antecedentes e que não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, a redução de um sexto a
dois terços de sua pena, bem como a conversão desta em penas restritivas de direitos, desde que
cumpridos os mesmos requisitos exigidos para a redução da pena.
c) Pratica crime contra a honra e não desacato o sujeito ativo que manda uma carta para a
residência de um PRF, afirmando que este é o "maior apropriador do dinheiro público".
d) Compete à justiça militar processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, desde
que este tenha sido praticado em serviço.
e) A corrupção é crime necessariamente bilateral, de forma que a configuração da corrupção
passiva dependerá da existência do crime de corrupção ativa.

Crimes Contra o Patrimônio
10) CESPE - PRF/PRF/2008
A respeito dos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta.
a) Considere a seguinte situação hipotética.
Roberto tinha a intenção de praticar a subtração patrimonial não-violenta do automóvel de
Geraldo. No entanto, durante a execução do crime, estando Roberto já dentro do veículo, Geraldo
apareceu e foi correndo em direção ao veículo. Roberto, para assegurar a detenção do automóvel,
ameaçou Geraldo gravemente, conseguindo, assim, cessar a ação da vítima e se evadir do local.
Nessa situação, Roberto responderá pelos crimes de ameaça e furto, em concurso material.
b) Considere a seguinte situação hipotética.
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Fernando, pretendendo roubar, com emprego de arma de fogo municiada, R$ 20.000,00 que
Alexandre acabara de sacar em banco, abordou-o no caminho para casa. Alexandre, no entanto,
reagiu, e Fernando o matou mediante o disparo de seis tiros, empreendendo fuga em seguida,
sem consumar a subtração patrimonial.
Nessa situação, Fernando responderá por crime de latrocínio tentado.
c) Considere a seguinte situação hipotética.
Renato, valendo-se de fraude eletrônica, conseguiu subtrair mais de R$ 3.000,00 da conta bancária
de Ernane por meio do sistema de Internet banking da Caixa Econômica Federal.
Nessa situação, Renato responderá por crime de estelionato.
d) Uma das distinções entre o crime de concussão e o de extorsão é que, no primeiro tipo penal,
o funcionário público deve exigir a indevida vantagem sem o uso de violência ou de grave
ameaça, que são elementos do segundo tipo penal referido.
e) No crime de extorsão mediante seqüestro, faz jus à delação premiada o co-autor que delatou
os comparsas e indicou o local do cativeiro, ainda que reste comprovado que a vítima tenha sido
liberada após configurada a expectativa de êxito da prática delituosa, isto é, após o recebimento
do dinheiro exigido como preço do resgate.
11) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Antônio, munido de arma de fogo, atira em Paulo, matando-o, com o propósito de roubar seu
carro. Contudo, logo após assumir a direção de veículo para empreender fuga, Antônio colide
com um carro que vinha na direção oposta e acaba sendo preso.
Qual foi o crime cometido por Antônio?
a) Latrocínio tentado.
b) Homicídio consumado em concurso material com roubo tentado.
c) Homicídio consumado em concurso formal com roubo tentado.
d) Extorsão qualificada pela morte da vítima.
e) Latrocínio consumado.

12) CESPE - PRF/PRF/2013
No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item.
Considere a seguinte situação hipotética.
Pedro e Marcus, penalmente responsáveis, foram flagrados pela polícia enquanto subtraíam de
Antônio, mediante ameaça com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular e a importância
de R$ 300,00. Pedro, que portava o celular da vítima, foi preso, mas Marcus conseguiu fugir com
a importância subtraída.
Nessa situação hipotética, Pedro e Marcus, em conluio, praticaram o crime de roubo tentado.
Certo
Errado
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13) CESPE - PRF/PRF/2013
No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item.
Em se tratando do crime de furto mediante fraude, a vítima, ludibriada, entrega,
voluntariamente, a coisa ao agente. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de
reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada.
Certo
Errado

Crimes contra a Administração Pública
14) CESPE - PRF/PRF/2013
No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP, julgue o item.
O crime de concussão configura-se com a exigência, por funcionário público, de vantagem
indevida, ao passo que, para a configuração do crime de corrupção passiva, basta que ele solicite
ou receba a vantagem, ou, ainda, aceite promessa de recebê-la.
Certo
Errado

15) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Dois policiais rodoviários federais estão patrulhando uma rodovia e decidem parar um veículo
para solicitar os documentos de seu motorista. O motorista está com os documentos do carro em
ordem, mas sua habilitação está vencida. Os policiais esclarecem ao motorista que ele não pode
continuar conduzindo o veículo, que ficará apreendido até que uma pessoa habilitada venha
buscá-lo. O motorista oferece a quantia de R$ 100,00 reais para que os policiais o liberem. Os
policiais então dizem que só o liberariam mediante o pagamento de R$ 500,00 reais. O motorista
diz que não tem essa quantia, e os policiais acabam apreendendo o veículo.
Diante da narrativa, assinale a opção correta.
a) O motorista cometeu o crime de corrupção ativa na modalidade tentada, e os policiais não
cometeram nenhum crime.
b) O motorista cometeu o crime de corrupção ativa, e os policiais cometeram o crime de
corrupção passiva.
c) O motorista e os policiais não cometeram nenhum crime, pois não foi efetivado o pagamento
de dinheiro, e o carro foi regularmente apreendido.
d) O motorista cometeu o crime de corrupção, e os policias cometeram o crime de prevaricação.
e) O motorista cometeu o crime de corrupção, e os policiais cometeram o crime de concussão,
ambos na modalidade tentada.
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Gabarito
1) Certo
6) Errado
11) E

2) Certo
7) Certo
12) Errado

3) Errado
8) Certo
13) Errado

4) Certo
9) C
14) Certo

5) Certo
10) D
15) B
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