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Direito Penal
Princípios de Direito Penal
1) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Quando o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 11 “Só é lícito o uso de
algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”,
o fez com base na interpretação de determinados princípios constitucionais do direito penal.
Assinale qual das alternativas a seguir contém um princípio que não foi utilizado como
fundamento dessa decisão.
a) “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
(...) a dignidade da pessoa humana” (art. 1º, III, CF).
b) “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º,
LIV, CF).
c) “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5º, X, CF).
d) “É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (art. 5º, XLIX, CF).
e) “Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (art. 5º, III,
CF).
2) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Assinale a alternativa que apresenta o princípio que deve ser atribuído a Claus Roxin, defensor
da tese de que a tipicidade penal exige uma ofensa de gravidade aos bens jurídicos protegidos.
a) Insignificância.
b) Intervenção mínima.
c) Fragmentariedade.
d) Adequação social.
e) Humanidade.
3) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
De acordo com o Glossário Jurídico do Supremo Tribunal Federal, “o princípio da insignificância
tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato
praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na
diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação”. Sobre o tema princípio da
insignificância, assinale a resposta correta.
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a) Buscando sua origem, de acordo com certa vertente doutrinária, no Direito Romano, o
princípio da insignificância vem sendo objeto de recorrentes decisões do STF, nas quais são
estabelecidos dois parâmetros para sua determinação: reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
b) O princípio da insignificância, decorrência do caráter fragmentário do Direito Penal, tem base
em uma orientação utilitarista, tem origem
controversa, encontrando, na atual jurisprudência do STF, os seguintes requisitos de
configuração: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da
ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
c) Sua atual elaboração deita raízes na doutrina de Claus Roxin e, no Direito Penal brasileiro,
consoante jurisprudência atual do STF, se limita à avaliação da inexpressividade da lesão jurídica
provocada, ou seja, observa-se se a ofensa ao bem jurídico tutelado é relevante ou banal.
d) Surgindo como uma consequência lógica do princípio da individualização das penas, a
insignificância penal não aceita a periculosidade social da ação como parâmetro, de acordo com o
posicionamento atual do STF, em razão da elevada abstração desse conceito, mas apresenta como
requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
e) Inserida no princípio da intervenção mínima, embora já mencionada anteriormente por
Welzel como uma faceta do princípio da adequação social, a insignificância determina a
inexistência do crime quando a conduta praticada apresentar a simultânea presença dos
seguintes requisitos, exigidos pela atual jurisprudência do STF: a mínima ofensividade da
conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; a inexpressividade da lesão jurídica provocada; e a
inexistência de um especial fim de agir.

Conflitos de Leis Penais no Tempo
4) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Quanto à eficácia temporal da Lei Penal, relacione a coluna da esquerda com a da direita.
(I) Novatio legis incriminadora.
(II) Novatio legis in pejus.
(III) Novatio legis in mellius.
(IV) Abolítio criminis.
(V) Ultra-atividade.
(A)Lei supressiva de incriminação.
(B)Aplicável às leis temporais e excepcionais.
(C)Lei nova incrimina fato anteriormente considerado lícito.
(D)Lei nova modifica o regime anterior, agravando a situação do sujeito.
(E)Lei nova modifica o regime anterior, beneficiando a situação do sujeito.
Assinale a alternativa que contém a associação correta.
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a)
b)
c)
d)
e)

I-C, II-D, III-A, IV-E, V-B.
I-C, II-D, III-E, IV-A, V-B.
I-D, II-B, III-A, IV-E, V-C.
I-D, II-C, III-B, IV-A, V-E.
I-D, II-C, III-E, IV-A, V-B.

Conflito Aparente de Normas Penais
5) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Ocorrido um fato criminoso, às vezes duas ou mais normas se apresentam para regulá-lo,
surgindo o chamado conflito aparente de normas.
A respeito de tal questão, assinale a afirmativa incorreta.
a) A pluralidade de fatos e a pluralidade de normas são pressupostos do conflito, que
aparentemente com eles se identificam.
b) O princípio da subsidiariedade atua como “soldado de reserva”, aplicando a norma
subsidiária menos grave quando impossível a aplicação da norma principal mais grave.
c) A questão da progressão criminosa e do crime progressivo é resolvida pelo princípio da
absorção ou consunção.
d) Na progressão criminosa, o agente inicialmente pretender praticar um crime menos grave, e,
depois, resolve progredir para o mais grave.
e) No crime progressivo, o sujeito, para alcançar o crime querido, passa necessariamente por
outro menos grave que aquele desejado.

Princípio da Extraterritorialidade
6) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, mas desde que presentes
algumas condições (entrar o agente no território nacional; ser o fato punível também no país em
que foi praticado; estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a
extradição; não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; não ter
sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade,
segundo a lei mais favorável), os crimes
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir.
b) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República.
c) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de
Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída
pelo Poder Público.
d) contra a administração pública, por quem está a seu serviço.
e) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil.
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Teoria do Crime
7) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
“X” estaciona seu automóvel regularmente em uma via pública com o objetivo de deixar seu
filho, “Z”, na pré-escola, entretanto, ao descer do veículo para abrir a porta para “Z”, não percebe
que, durante esse instante, a criança havia soltado o freio de mão, o suficiente para que o veículo
se deslocasse e derrubasse um idoso, que vem a falecer em razão do traumatismo craniano
causado pela queda. Em tese, “X”
a) responderá pelo crime de homicídio culposo com pena mais severa do que a estabelecida no
Código Penal, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.
b) responderá pelo crime de homicídio culposo, entretanto, a ele poderá ser aplicado o perdão
judicial.
c) não responde por crime algum, uma vez que não agiu com dolo ou culpa.
d) responderá pelo crime de homicídio doloso por dolo eventual.
e) responderá pelo crime de homicídio culposo em razão de sua negligência.
8) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
A relação de causalidade, estudada no conceito estratificado de crime, consiste no elo entre a
conduta e o resultado típico. Acerca dessa relação, assinale a opção correta.
a) Para os crimes omissivos impróprios, o estudo do nexo causal é relevante, porquanto o CP
adotou a teoria naturalística da omissão, ao equiparar a inação do agente garantidor a uma ação.
b) A existência de concausa superveniente relativamente independente, quando necessária à
produção do resultado naturalístico, não tem o condão de retirar a responsabilização penal da
conduta do agente, uma vez que não exclui a imputação pela produção do resultado posterior.
c) O CP adota, como regra, a teoria da causalidade adequada, dada a afirmação nele constante de
que “o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu
causa; causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”.
d) Segundo a teoria da imputação objetiva, cuja finalidade é limitar a responsabilidade penal, o
resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando o seu agir decorre da prática de
um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido.
e) O estudo do nexo causal nos crimes de mera conduta é relevante, uma vez que se observa o
elo entre a conduta humana propulsora do crime e o resultado naturalístico.

9) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Considerando-se a relação de causalidade, é incorreto afirmar que
a) o Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais.
b) a superveniência de causa relativamente independente exclui o crime quando, por si só,
produzir o resultado, podendo, entretanto, os fatos anteriores serem imputados a quem os
praticou.
c) o agente que efetua disparo de arma de fogo contra outrem, atingindo-o e, arrependido, leva a
vítima para o hospital, vindo esta a falecer, em razão de infecção hospitalar, responde pelo crime
de homicídio consumado.
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d) pratica crime comissivo por omissão, o delegado de polícia que, de forma indulgente, deixa
de lavrar auto de prisão em flagrante no qual o conduzido é seu vizinho.

10) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Sobre as causas de justificação em direito penal, tem-se o seguinte:
a) no estado de necessidade a conduta pode ser dirigida contra um terceiro desinteressado,
enquanto na legítima defesa a conduta recai somente sobre o agressor.
b) no estado de necessidade o bem jurídico é exposto a perigo, enquanto na legítima defesa o
direito sofre uma agressão futura.
c) no estado de necessidade ocorre um conflito entre dois bens jurídicos colocados em perigo,
somente por conduta da pessoa humana.
d) a legítima defesa putativa é incompatível com a tentativa, tendo em vista a errônea suposição
de uma agressão por parte do defendente.

11) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Policial que, encontrando-se em situação de troca de tiros com delinquente, acerta um deles
causando-lhe a morte, poderá ter excluída a ilicitude pela causa justificante:
a) estado de necessidade
b) legítima defesa
c) exercício regular de direito
d) estrito cumprimento do dever legal

12) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Considere que determinado sujeito, portador de desenvolvimento mental incompleto, ao tempo
da ação tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, mas era inteiramente incapaz
de determinar-se de acordo com esse entendimento – o que fora clinicamente atestado nos autos
em perícia oficial. Em consonância com o texto legal do art. 26 do CP, ao proferir sentença deve o
juiz reconhecer sua
a) semi-imputabilidade, condenando-lhe e aplicando-lhe medida de segurança.
b) inimputabilidade.
c) semi-imputabilidade, condenando-lhe e aplicando-lhe pena diminuída.
d) imputabilidade.
e) semi-imputabilidade, absolvendo-lhe e aplicando-lhe medida de segurança.

13) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Quanto à embriaguez na Legislação Penal Brasileira, considere as afirmativas a seguir.
I. A embriaguez voluntária ou culposa completa exclui a imputabilidade penal pela conturbação
psíquica provocada pelo estado de ebriez.
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II. A embriaguez patológica, por exercer um trabalho progressivo de destruição dos poderes
psíquicos do agente, poderá isentá-lo de pena ou diminuí-la de um a dois terços.
III. A embriaguez preordenada, além de não excluir a pena do réu, gera o agravamento da
mesma.
IV. A embriaguez acidental proveniente de caso fortuito ou força maior, quando completa, isenta
o réu de pena e, se incompleta, gera diminuição de pena.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
O erro é a falsa representação da realidade ou o falso ou equivocado conhecimento de um objeto.
Acerca desse tema, é INCORRETO afirmar que:
a) quando o erro do agente recai sobre a existência ou sobre os limites de uma causa de
justificação, tem-se o erro de proibição.
b) no erro de tipo essencial escusável há exclusão da tipicidade.
c) o Código Penal adotou a teoria estrita da culpabilidade acerca do erro incidente sobre as
causas de justificação.
d) o erro acidental atinge os aspectos ou dados secundários do delito.
e) no erro de proibição inescusável, o agente poderá ter a pena atenuada.

15) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Com relação ao erro de tipo e ao erro de proibição, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O erro de tipo permissível inescusável é aquele que recai sobre situação de fato, excluindo a
culpabilidade dolosa, mas permitindo a punição do agente a título de culpa.
b) De acordo com a teoria extremada da culpabilidade, todo e qualquer erro que recaia sobre
uma causa de justificação é erro sobre a ilicitude do fato.
c) O erro, sobre a causa do resultado, afasta o dolo ou a culpa, tendo em vista que recai sobre
elemento essencial do fato.
d) O erro de proibição mandamental é aquele que recai sobre uma norma impositiva e, se
inevitável, isenta o agente de pena.

16) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Acerca da culpabilidade no estudo da teoria do crime, assinale a afirmativa incorreta.
a) Para a teoria normativa que surgiu com o finalismo, houve a migração do dolo e da culpa para
8
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a tipicidade, passando a culpabilidade a ser um juízo de valor que se faz sobre a conduta típica e
ilícita.
b) No tocante a imputabilidade, o Código Penal adotou o critério bio-psicológico, sendo
indispensável que a causa geradora da inimputabilidade esteja presente no momento da conduta.
c) No erro de proibição o erro recai sobre a ilicitude do fato, imaginando o agente ser lícito o que
é ilícito, podendo atenuar a culpabilidade, nunca, porém, a excluindo.
d) Para a teoria limitada da culpabilidade, o erro de tipo permissivo exclui o dolo; se o erro for
vencível há crime culposo se previsto em lei.
e) A coação moral irresistível pode ser exercida diretamente sobre o agente ou sobre um terceiro,
somente respondendo o autor da coação.

17) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A tese supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, se acolhida judicialmente, importa em
exclusão
a) da imputabilidade.
b) da pena.
c) de punibilidade.
d) do crime.
e) de culpabilidade.

18) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Segundo o conceito restritivo, é autor aquele que
a) tem o domínio do fato.
b) realiza a conduta típica descrita na lei.
c) contribui com alguma causa para o resultado.
d) age dolosamente na prática do crime.
e) pratica o fato por interposta pessoa que atua sem culpabilidade.

Concurso de Pessoas
19) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Alfredo, querendo matar Epaminondas, sobe até o terraço de um prédio portando um rifle de
alta precisão, com silencioso e mira telescópica. Sem ser visto, constata a presença de Gildenis,
outro atirador, em prédio vizinho, armado com uma escopeta, também preparado para matar a
mesma vítima, tendo Alfredo percebido sua intenção. Quando Epaminondas atravessa a rua,
ambos começam a atirar, vindo a vítima a morrer em face, unicamente, dos disparos efetuados
por Gildenis. Analisando o caso concreto, leia as assertivas a seguir:
I. Há, no caso, autoria colateral incerta.
II. Alfredo e Gildenis devem responder por homicídio consumado, inobstante o disparo fatal ter
sido produzido unicamente pela arma de Gildenis.
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III. Tanto Alfredo, quanto Gildenis, agiam em concurso de pessoas.
IV. Alfredo é o autor direto e Gildenis o autor mediato.
Agora, assinale a opção que contempla a(s) assertiva(s) verdadeira(s).
a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e II.
e) I, II, III e IV.

20) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Sobre o concurso de agentes, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) O Código Penal adota a teoria unitária ou monística, equiparando os participantes. No
entanto, há hipóteses em que o mesmo Código atribui outro crime para a conduta de terceiro,
acatando, nesses casos, a teoria pluralista.
( ) Um dos requisitos para o concurso de agentes é o acordo prévio de vontades (Pactum sceleris)
sem o qual, cada um responderá por aquilo que efetivamente praticou, ocorrendo a chamada
autoria colateral.
( ) Na cooperação dolosa distinta ou desvio subjetivo entre participantes, aplica-se a pena do
crime menos grave ao participante que o pretendia, podendo esta ser aumentada até a metade se
o resultado era previsível.
( ) O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio são puníveis mesmo que os atos
executórios não tenham sido iniciados.
( ) Autoria incerta é o mesmo que autoria ignorada, ocorrendo quando há incerteza sobre quem,
dentre os realizadores dos vários comportamentos, produziu o resultado.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) V, V, F, V, F.
b) V, F, V, F, F.
c) V, F, F, V, F.
d) F, V, V, F, V.
e) F, V, F, V, V.

21) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
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Consoante proclama a doutrina, a participação é conduta acessória à do autor, considerada
principal, elencando algumas espécies de acessoriedade. Aquela que afirma que o partícipe
somente é responsabilizado quando diante de um fato típico, ilícito e culpável, é a denominada
acessoriedade
a) limitada
b) extremada
c) hiperacessoriedade
d) mínima

Penas
22) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Crime que tem reprimenda privativa de liberdade cominada de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos,
após ter reconhecida a modalidade tentada e sem considerar qualquer outra majorante ou
minorante, terá pena fixada entre os patamares mínimo de
a) 6 (seis) meses e máximo de 3 (três) anos.
b) 4 (quatro) meses e máximo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.
c) 9 (nove) meses e máximo de 2 (dois) anos e oito meses.
d) 4 (quatro) meses e máximo de 2 (dois) anos e 8 (oito meses).
e) 9 (nove) meses e máximo de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

23) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Com relação a concurso de crimes, assinale a afirmativa incorreta.
a) O Código Penal trata da matéria no Título DAS PENAS, apesar da relevância da análise da
conduta criminosa quando do exame da forma aplicável à espécie.
b) No concurso material é adotado o sistema do cúmulo material, enquanto no concurso formal e
no crime continuado é adotado o sistema da exasperação.
c) Na hipótese do concurso formal, a pena final não poderá exceder aquela que seria cabível pela
regra do concurso material.
d) O crime continuado tem como requisitos a pluralidade de condutas e de crimes da mesma
espécie, além de condições objetivas de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
bem como unidade de desígnios, devendo ser havidos os crimes subsequentes como continuação
do primeiro.
e) A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, se a sua vigência é anterior à cessão da
continuidade.
24) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Trata-se da definição legal do
a) concurso material.
b) concurso material benéfico.
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c) concurso formal.
d) crime continuado.
e) princípio da consunção.

25) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
“X”, primário e de bons antecedentes, cumpre, com bom comportamento, pena de vinte anos de
reclusão em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio. Até o momento, “X” cumpriu
quatorze anos do total da pena. Nesse caso, a resposta correta para a pergunta – “X” tem direito à
concessão de algum benefício? – é:
a) “X” tem direito ao livramento condicional.
b) “X” tem direito à concessão da liberdade provisória.
c) “X” tem direito à concessão do sursis.
d) “X” tem direito à concessão da suspensão condicional da pena.
e) “X” não faz jus a nenhum benefício por ter praticado crime hediondo.
26) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Considerando o Código Penal e as Teorias do Delito é INCORRETA afirmar que:
a) Com relação ao tipo doloso, o Código Penal Brasileiro adotou as teorias da vontade e do
assentimento e não a da atividade.
b) A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo é efeito genérico da condenação, não
necessitando, dessa forma, ser determinada de forma explícita e fundamentada da sentença penal
condenatória.
c) A previsibilidade objetiva é elemento integrante do tipo culposo, podendo a previsibilidade
subjetiva ser analisada por ocasião da culpabilidade.
d) De acordo com a teoria finalista, a ação é o comportamento humano voluntário, dirigido à
atividade final lícita ou ilícita.

27) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Quanto à anistia, à graça e ao indulto, considere as afirmativas a seguir.
I. A anistia e o indulto são atos privativos do Presidente da República, enquanto a graça é
concedida pelo Congresso Nacional.
II. A anistia pode ser recusada pelo destinatário, admitindo inclusive revogação, enquanto a
graça e o indulto não podem ser recusados, inadmitindo revogação.
III. A anistia tem natureza objetiva, dirigindo-se aos fatos, enquanto a graça em sentido estrito e o
indulto destinam-se a determinados indivíduos, particular ou coletivamente considerados.
IV. A graça e o indulto pressupõem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e não
extinguem os seus efeitos penais.
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Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

28) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Em regra geral, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final
a) é chamada, pela doutrina, de prescrição intercorrente.
b) é chamada, pela doutrina, de prescrição retroativa.
c) regula-se pelo mínimo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
d) regula-se pela pena aplicada na sentença de primeiro grau.
e) regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

29) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
A respeito da prescrição penal, assinale a opção correta.
a) Caso o tribunal do júri venha a desclassificar o crime para outro que não seja de sua
competência, a pronúncia não deverá ser considerada como causa interruptiva da prescrição.
b) A reincidência penal caracteriza causa interruptiva do prazo da prescrição da pretensão
punitiva.
c) Para crimes praticados em 2016, a prescrição retroativa deverá ser regulada pela pena
aplicada, tendo-se por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa.
d) O prazo de prescrição da pretensão executória deverá iniciar-se no dia em que transitar em
julgado a sentença condenatória para a acusação, ainda que haja recurso exclusivo da defesa em
tramitação contra a sentença condenatória.
e) No caso de revogação do livramento condicional, a prescrição deverá ser regulada pelo total
da pena aplicada na sentença condenatória, não se considerando o tempo de cumprimento
parcial da reprimenda antes do deferimento do livramento.

30) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente à extinção da punibilidade, analise as afirmativas a seguir:
I. Extingue-se a punibilidade, dentre outros motivos, pela morte do agente; pela anistia, graça ou
indulto; pela prescrição, decadência ou perempção; e pelo casamento do agente com a vítima, nos
crimes contra os costumes, definidos nos capítulos I, II e III, do Título IV do Código Penal.
II. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles impede, quanto aos outros, a
agravação da pena resultante da conexão.
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III. A renúncia do direito de queixa, ou o oferecimento de perdão pelo querelante, nos crimes de
ação privada, acarreta a extinção da punibilidade.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Crimes contra a vida
31) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Juca, transtornado, após ter flagrado seu pai praticando violência sexual com sua irmã de apenas
05 anos de idade, que vem a falecer em razão da violência praticada, desfere uma facada contra a
cabeça do seu genitor que também vem a falecer. Após desferir o golpe contra seu pai, e
certificar-se da morte deste, Juca foge levando o relógio que a vítima usava na ocasião. O agressor
sexual era solteiro e possuía somente estes dois filhos. Mais tarde, com a prisão de Juca, o fato foi
levado ao conhecimento da autoridade policial.
Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta a tipificação correta.
a) Juca deverá responder por homicídio qualificado pelo meio cruel (Art. 121, § 2º, III, do CP) e
por furto simples (Art. 155, do CP).
b) Juca deverá responder por homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, do CP) e por furto simples
(Art. 155, do CP).
c) Juca não deverá responder por qualquer crime por ter agido escorado pela excludente de
ilicitude da legítima defesa de terceiro.
d) Juca deverá responder por homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, do CP).
e) Juca deverá responder por homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, do CP) e por roubo simples
(Art. 157, do CP).

32) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
“X” recebe recomendação médica para ficar de repouso, caso contrário, poderia sofrer um
aborto. Ocorre que “X” precisa trabalhar e não consegue fazer o repouso desejado e, por essa
razão, acaba expelindo o feto, que não sobrevive. Em tese, “X”
a) não praticou crime algum.
b) praticou o crime de aborto doloso.
c) praticou o crime de aborto culposo.
d) praticou o crime de lesão corporal qualificada pela aceleração do parto.
e) praticou o crime de desobediência.
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33) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Maria é amiga e “cunhada” de Paula, pois namora Carlos, o irmão desta. Maria descobre que está
sendo traída por Carlos e conta a Paula. Esta sugere que Maria simule o suicídio para dar uma
lição em Carlos. Realizada a encenação, Carlos encontra Maria caída em sua cama, aparentando
estar com os pulsos cortados e morta, tendo uma faca ao seu lado. Certo da morte de sua amada,
pois a cena fora perfeitamente simulada, com aptidão para enganar qualquer pessoa, Carlos,
desesperado, pega a faca supostamente utilizada por Maria e começa a golpear o corpo da
namorada, gritando que ela não poderia ter feito aquilo com ele, haja vista amá-la demais e que,
portanto, sua vida teria perdido o sentido. Maria, mesmo esfaqueada, não esboça qualquer
reação, pois, para dar uma aura de veracidade à farsa, havia ingerido medicamentos que a
fizeram dormir profundamente. Em razão dos golpes desferidos por Carlos, Maria acaba
efetivamente morrendo. Assim, pode-se afirmar que Carlos:
a) deve responder pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado, em face de a morte
ter ocorrido por motivo torpe e pela impossibilidade de reação da vítima, sendo Paula coautora
do mesmo crime, pois o direito penal brasileiro adota a teoria monista mitigada.
b) deve responder por descumprir um dever de cuidado objetivo, que causou um resultado
lesivo, já que há previsão expressa do crime na
modalidade culposa, considerando Carlos que estava sob erro de tipo vencível; Paula é partícipe
do mesmo crime, pois o direito penal brasileiro adota a teoria monista mitigada.
c) não pode responder por crime algum, pois não há responsabilidade penal objetiva no direito
penal brasileiro.
d) deve responder pelo crime de vilipêndio a cadáver, haja vista estar em erro sobre o fato, que,
pela teoria extremada da culpabilidade, amolda-se ao instituto do erro de proibição.
e) deve ser indiciado pelo crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, uma vez que,
estando sob erro de tipo vencível, fez o cadáver perder a sua forma original.

34) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Assinale a alternativa que não qualifica o crime de homicídio.
a) Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel.
b) Para assegurar a ocultação de outro crime.
c) Motivo fútil.
d) Abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão.
e) Mediante dissimulação.

35) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Carlos Cristiano trabalha como salva-vidas no clube municipal de Tartarugalzinho. O clube abre
diariamente às 8hs, e a piscina do clube funciona de terça a domingo, de 9 às 17 horas, com um
intervalo de uma hora para o almoço do salva-vidas, sempre entre 12 e 13 horas.
Carlos Cristiano é o único salva-vidas do clube e sabe a responsabilidade de seu trabalho, pois
várias crianças utilizam a piscina diariamente e muitas dependem da sua atenção para não
morrerem afogadas.
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Normalmente, Carlos Cristiano trabalha com atenção e dedicação, mas naquele dia 2 de janeiro
estava particularmente cansado, pois dormira muito tarde após as comemorações do reveillon.
Assim, ao invés de voltar do almoço na hora, decidiu tirar um cochilo. Acordou às 15 horas, com
os gritos dos sócios do clube que tentavam reanimar uma criança que entrara na piscina e fora
parar na parte funda. Infelizmente, não foi possível reanimar a criança. Embora houvesse outras
pessoas na piscina, ninguém percebera que a criança estava se afogando.
Assinale a alternativa que indique o crime praticado por Carlos Cristiano.
a) Homicídio culposo.
b) Nenhum crime.
c) Omissão de socorro.
d) Homicídio doloso, na modalidade de ação comissiva por omissão.
e) Homicídio doloso, na modalidade de ação omissiva.

36) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Mévio, com aninus necandi, deixa de prestar auxílio a seu colega durante a escalada de uma
montanha íngreme e perigosa. Ao negar-se a estender a mão ao colega que havia se
desequilibrado, Mévio observa-o cair num precipício e morrer. Sobre a conduta de Mévio, tem-se
o seguinte:
a) estando na posição de garante, responderá por homicídio culposo, uma vez que possuía o
dever legal de impedir o resultado.
b) responderá pelo crime de omissão de socorro, com a pena triplicada pelo resultado morte.
c) por haver assumido o risco do resultado morte, responderá pelo crime de homicídio doloso,
na espécie dolo eventual.
d) responderá pelo crime de homicídio doloso, posto que desejou diretamente o resultado
morte.

Lesões corporais
37) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
No curso de uma discussão entre irmãs, o marido de uma delas desfere um chute na barriga da
cunhada, causando-lhe lesões que ocasionaram o aborto, certo que a gravidez da vítima não era
do conhecimento do agressor.
A vítima, que trabalhava na prostituição, ficou impedida de exercer a sua atividade
“profissional” por prazo superior a 30 dias, o que foi reconhecido pela perícia.
Com base no exposto, assinale a alternativa que indica a tipificação correta e o juízo competente
para decidir o fato.
a) Artigo 129, do CP (lesão corporal simples), sendo a competência do JECRIM.
b) Artigo 129, §§ 1º, I (lesão corporal grave pela incapacidade para ocupações habituais por mais
de 30 dias), e 2º, V (lesão corporal gravíssima pelo aborto), do CP, sendo a competência da Vara
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criminal comum.
c) Artigo 129, §§ 1º, I (lesão corporal grave pela incapacidade para ocupações habituais por mais
de 30 dias), e 2º, V (lesão corporal gravíssima pelo aborto), do CP, sendo a competência da Vara
da violência doméstica.
d) Artigo 129, § 1º, I (lesão corporal grave pela incapacidade para ocupações habituais por mais
de 30 dias), do CP, sendo a competência da Vara da violência doméstica.
e) Artigo 129, § 1º, I (lesão corporal grave pela incapacidade para ocupações habituais por mais
de 30 dias), sendo a competência da Vara criminal comum.

38) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Se da lesão corporal dolosa resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o
resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, configura(m)-se
a) homicídio doloso (dolo eventual).
b) lesão culposa e homicídio culposo, cujas penas serão aplicadas cumulativamente.
c) homicídio doloso (dolo indireto).
d) homicídio culposo qualificado pela lesão.
e) lesão corporal seguida de morte.

Crimes contra a honra
39) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Certo Juiz de Direito encaminha ofício à Delegacia de Polícia visando à instauração de inquérito
policial em desfavor de determinado Advogado, porque o causídico, em uma ação penal de
iniciativa privada, havia, em sede de razões de apelação, formulado protestos e críticas contra o
Magistrado, alegando que este fundamentara sua sentença em argumentos puramente
fantasiosos. Resta comprovado na investigação que os termos usados pelo Advogado foram
duros e que tinham aptidão para ofender a honra do Magistrado, embora empregados de forma
objetiva e impessoal.Assim, o Advogado:
a) deve responder por crime de injúria.
b) deve responder por crime de desacato.
c) deve responder por crime de difamação.
d) deve responder por crime de calúnia.
e) não responde por crime algum.

Crimes Contra o Patrimônio
40) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Tício ingressa na residência de Mévio e subtrai o cofre que encontra na sala, levando-o para um
matagal distante.
Não conhecendo o segredo do cofre, utiliza-se de um machado para abri-lo, subtraindo as jóias
que estavam em seu interior. Após abandonar o cofre violado, leva as jóias para José, um
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comerciante local, que efetua a compra sem se importar em apurar a origem das jóias adquiridas.
Algum tempo depois o fato é descoberto e o caso é levado à sua consideração para a devida
capitulação. Tício e José deverão responder, respectivamente, por
a) furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (Art. 155, § 4º, I, do CP) e receptação simples
(Art. 180, do CP).
b) furto simples (Art. 155, do CP) e receptação qualificada (Art. 180, § 1º, do CP).
c) furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (Art. 155, § 4º, I, do CP) e receptação
qualificada (Art. 180, § 1º, do CP).
d) furto simples (Art. 155, do CP) e receptação simples (Art. 180, do CP).
e) furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (Art. 155, § 4º, I, do CP) e receptação culposa
(Art. 180, § 3º, do CP).
41) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Maria é casada com José, mas é amante de João. O casal de amantes resolve simular o sequestro
de Maria para que José pague o respectivo resgate. João liga para José e anuncia o sequestro de
sua esposa e cobra a quantia de 500 mil reais para que Maria seja libertada.
José, acreditando que sua esposa realmente estivesse sequestrada, até porque ela estava
desaparecida há mais de 24 horas, efetua o respectivo pagamento. Meses depois, o fato é
descoberto e o caso é levado à sua consideração para a devida capitulação.
A partir do exposto, assinale a afirmativa correta.
a) Maria e João deverão responder pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado por ter
durado mais de 24 horas (Art. 159, § 1º, do CP).
b) João deverá responder pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado por ter durado
mais de 24 horas (Art. 159, § 1º, do CP), ficando Maria isenta de pena porque o crime foi
praticado contra seu esposo na constância do casamento (Art. 181, I, do CP).
c) João deverá responder pelo crime de estelionato (Art. 171 do CP), ficando Maria isenta de
pena porque o crime foi praticado contra seu esposo na constância do casamento (Art. 181, I, do
CP).
d) Maria e João deverão responder pelo crime de extorsão majorada (Art. 158, § 1º, do CP).
e) João deverá responder pelo crime de extorsão majorada (Art. 158, § 1º do CP), ficando Maria
isenta de pena porque o crime foi praticado contra seu esposo na constância do casamento (Art.
181, I, do CP).

42) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Para subtrair um automóvel, “X”, de forma violenta, danificou a sua porta. Nesse caso, “X”
deverá responder
a) pelo crime de roubo, visto que se utilizou de violência para danificar a porta.
b) apenas pelo crime de furto, em razão do princípio da subsidiariedade.
c) apenas pelo crime de furto, em razão do princípio da consunção.
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d) pelos crimes de furto e de dano.
e) apenas pelo crime de furto, em razão do princípio da especialidade.

43) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
O filho de João tem grave problema de saúde e precisa realizar custoso procedimento cirúrgico,
que a família não tem condição de pagar. Imagine que Pedro empresta R$ 50.000,00 a João, mas
como garantia de tal dívida exige que João, de próprio punho e em documento escrito, confesse
ter traído a própria esposa, bem como ter fraudado a empresa em que ambos trabalham,
desviando recursos em proveito próprio. João cede à exigência a fim de obter o empréstimo. A
conduta de Pedro
a) configura constrangimento ilegal.
b) configura extorsão indireta.
c) configura exercício arbitrário das próprias razões.
d) é atípica, por ausência de previsão legal.
é isenta de pena, por incidir causa supra legal que afasta a culpabilidade, qual seja, o
consentimento da vítima.

44) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Walter, motoboy de uma farmácia, após receber de um cliente um cheque de R$ 20,00, entrega ao
estabelecimento a quantia em espécie, mantendo-se na posse do título. Em seguida, o adultera,
modificando o valor original para R$ 2.000,00. De posse do documento adulterado, vai até o
banco para descontá-lo, mas o gerente, percebendo a fraude, liga para a Delegacia da área,
alertando sobre o fato. Ao perceber a chegada da viatura, Walter deixa apressadamente a
instituição financeira, abandonando, no local, o título falsificado. Nesse contexto, é correto
afirmar que a conduta de Walter:
a) configura crime de estelionato, na forma tentada, pois o delito foi interrompido por
circunstâncias alheias à sua vontade.
b) se amolda ao tipo penal da apropriação indébita, na forma tentada, pois o delito foi
interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade.
c) é tipificada como crime de furto mediante fraude, na forma tentada, pois o delito foi
interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade.
d) caracteriza crime de falsificação de documento público, pois, havendo desistência voluntária,
o autor só responde pelos atos até então praticados.
e) é atípica, pois ocorreu a desistência voluntária e a falsidade existente resta absorvida pela
finalidade patrimonial.

45) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Portando ilegalmente, exclusivamente para aquela ação, uma arma de fogo de calibre permitido,
Norberto constrange um transeunte e, mediante grave ameaça, subtrai para si os seus pertences.
Nesse contexto, afirma-se que:
a) o autor responde somente pelo crime de roubo, não pelo de porte de arma de fogo, pois a
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pena do crime patrimonial já engloba a reprovabilidade do delito previsto na lei especial,
consequência da unidade fática entre ambos, aplicando-se o princípio da consunção.
b) há apenas crime de roubo, solucionando-se o caso pelo princípio da especialidade, pois o
delito patrimonial, ao estabelecer a grave ameaça como meio executório, insere o porte de arma
em sua estrutura típica, acrescido de elementos especializantes.
c) será o porte de arma absorvido pelo crime de roubo em virtude da substituição do dolo,
característica da progressão criminosa, que
determina o reconhecimento do conflito aparente de normas.
d) aplica-se ao caso o princípio da subsidiariedade, pois nas condutas há diferentes graus de
lesão à mesma objetividade jurídica, em uma relação de continente e conteúdo.
e) tutelando bens jurídicos distintos, as normas penais referentes aos crimes de porte de arma de
fogo e roubo figurarão em concurso material de delitos, aplicando-se ao caso o sistema do
cúmulo material das penas.

46) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Considerando os delitos contra o patrimônio, é correto afirmar que:
a) o crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade de locomoção da vítima
(“sequestro relâmpago”), ao contrário do caput do artigo 158 do Código Penal, é
doutrinariamente classificado como crime de mera conduta.
b) o crime de dano qualificado pelo motivo egoístico é de ação penal pública condicionada à
representação.
c) no caso da apropriação indébita previdenciária, é extinta a punibilidade se o agente é primário
e de bons antecedentes e desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de
oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios.
d) o crime de dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico previsto no artigo 165
do Código Penal foi revogado tacitamente pela lei de crimes ambientais – Lei nº 9.605/1998.
e) aquele que se apropria de res derelicta, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor
ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, pratica crime.

47) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Manoel pediu ao pai, recém-chegado aos 50 anos, que adiantasse a sua legítima, no que não foi
atendido, pois este sabia que Manoel se tornara dependente de drogas, logo dilapidaria seu
patrimônio com o vício. Insatisfeito e aproveitando-se de uma viagem de seu pai, Manoel
convidou Antônio e Joaquim, parceiros na utilização de “maconha”, a sacarem do poder de seu
pai as joias que herdaria, pois com a venda destas lucraria mais de R$ 1.000.000,00. Madalena,
amiga de Joaquim, a seu pedido e sabendo dos propósitos dele, ensinou-o a abrir o cofre onde as
joias se encontravam. Manoel, para não ser descoberto, no dia da empreitada foi para o clube,
possibilitando ser visto por várias pessoas, o que lhe daria um álibi. Antônio e Joaquim
dirigiram-se para a residência do pai de Manoel, local em que o primeiro abriu a porta da casa
com uma gazua, o que possibilitou a Joaquim entrar e retirar as joias do cofre. Com medo de ser
descoberto, posteriormente, Manoel solicitou ao seu amigo Paulo que guardasse
temporariamente as joias. Após duas semanas do ocultamento das joias por Paulo, estas foram
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transportadas para outro Estado por Pedro, a pedido de José, primo de Manoel, sendo certo que
nem Pedro, tampouco José, sabiam que as joias eram produto de crime. Já em outro Estado, as
joias foram vendidas para Cláudia, que trabalhava como joalheira em sua residência, por preço
vil, tendo esta percebido desde logo a origem ilícita da mercadoria. Ao tomar conhecimento do
desaparecimento das joias, o pai de Manoel dirigiu-se à Delegacia de Polícia e ofereceu notitia
criminis. Após investigação, restou provada toda empreitada delitiva.Assim:
a) Manoel, Antônio, Joaquim e Madalena são coautores do crime de furto qualificado por
rompimento de obstáculo, abuso de confiança e
emprego de chave falsa, enquanto que Paulo, José, Pedro e Cláudia são coautores do crime de
receptação.
b) Antônio e Joaquim, na qualidade de autores, e Madalena, figurando como cúmplice por
auxílio, devem ser responsabilizados por crime de furto qualificado. Não se poderá
responsabilizar Manoel, José e Pedro. Paulo pode ser condenado por favorecimento real e
Cláudia por receptação qualificada.
c) Paulo poderá ser condenado pelo crime de receptação própria, enquanto Manoel é o autor
intelectual do crime de furto, portanto ainda terá sua pena agravada. Antônio e Joaquim são
autores diretos do crime de furto, restando unicamente a Madalena a cumplicidade material.
José pode ser condenado pelo crime de receptação imprópria, Pedro por receptação própria e
Cláudia por receptação simples.
d) Madalena é cúmplice por auxílio intelectual no crime de furto, enquanto Manoel poderá ser
condenado por furto com abuso de confiança, com pena agravada pelo fato do ofendido ser seu
genitor. Antônio poderá ser condenado pelo crime de furto com emprego de chave falsa e
Joaquim pelo crime de furto com rompimento de obstáculo. Paulo responde pelo crime de
favorecimento pessoal. As condutas de José e Pedro são atípicas. Cláudia pode ser condenada
pelo crime de receptação culposa.
e) Cláudia comete crime de receptação qualificada. Pedro praticou conduta atípica e José pode
ser condenado por receptação dolosa imprópria. Paulo pode ser condenado por receptação
dolosa própria, já Madalena, Antônio e Joaquim são autores do crime de furto qualificado e a
conduta de Manoel é atípica.

48) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente aos crimes contra o patrimônio, analise as afirmativas a seguir:
I. No crime de furto, se o criminoso é primário, e a coisa furtada é de pequeno valor, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção.
II. Considera-se qualificado o dano praticado com violência à pessoa ou grave ameaça, com
emprego de substância inflamável ou explosiva (se o fato não constitui crime mais grave), contra
o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou
sociedade de economia mista ou ainda por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a
vítima.
III. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes contra o patrimônio em prejuízo do
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cônjuge, na constância da sociedade conjugal, desde que não haja emprego de grave ameaça ou
violência à pessoa ou que a vítima não seja idosa nos termos da Lei 10.741/2003.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

49) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Nos últimos tempos, os tribunais superiores têm sedimentado seus posicionamentos acerca de
diversos institutos penais, criando, inclusive, preceitos sumulares. Acerca desse assunto, assinale
a opção correta segundo o entendimento do STJ.
a) É possível a consumação do furto em estabelecimento comercial, ainda que dotado de
vigilância realizada por seguranças ou mediante câmara de vídeo em circuito interno.
b) A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é considerada típica
apenas em casos de autodefesa.
c) O tempo máximo de duração da medida de segurança pode ultrapassar o limite de trinta anos,
uma vez que não constitui pena perpétua.
d) No que diz respeito à progressão de regime prisional de condenado por crime hediondo
cometido antes ou depois da vigência da Lei n.º 11.464/2007, é necessária a observância, além de
outros requisitos, do cumprimento de dois quintos da pena, se primário, e, de três quintos, se
reincidente, para a obtenção do benefício.
e) A incidência da causa de diminuição de pena prevista no tipo penal de tráfico de drogas
implica o afastamento da equiparação existente entre o delito de tráfico ilícito de drogas e os
crimes hediondos, por constituir novo tipo penal, sendo, portanto, o tráfico privilegiado um tipo
penal autônomo, não equiparado a hediondo.

50) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Na análise das classificações e dos momentos de consumação, busca-se, por meio da doutrina e
da jurisprudência pátria, enquadrar
consumação e tentativa nos diversos tipos penais. A esse respeito, assinale a opção correta.
a) Conforme orientação atual do STJ, é imprescindível para a consumação do crime de furto com
a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, a posse mansa, pacífica e
desvigiada da coisa, caso em que se deve aplicar a teoria da ablatio.
b) A extorsão é considerada pelo STJ como crime material, pois se consuma no momento da
obtenção da vantagem indevida.
c) O crime de exercício ilegal da medicina, previsto no CP, por ser crime plurissubsistente,
admite tentativa, desde que, iniciados os atos executórios, o agente não consiga consumá-lo por
circunstâncias alheias a sua vontade.
d) Por ser crime material, o crime de corrupção de menores consuma-se no momento em que há
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a efetiva prova da prática do delito e a efetiva participação do inimputável na empreitada
criminosa. Assim, se o adolescente possuir condenações transitadas em julgado na vara da
infância e da juventude, em decorrência da prática de atos infracionais, o crime de corrupção de
menores será impossível, dada a condição de inimputável do corrompido.
e) Segundo o STJ, configura crime consumado de tráfico de drogas a conduta consistente em
negociar, por telefone, a aquisição de entorpecente e disponibilizar veículo para o seu transporte,
ainda que o agente não receba a mercadoria, em decorrência de apreensão do material pela
polícia, com o auxílio de interceptação telefônica.

51) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
O ordenamento penal brasileiro adotou a sistemática bipartida de infração penal — crimes e
contravenções penais —, cominando suas respectivas penas, por força do princípio da legalidade.
Acerca das infrações penais e suas respectivas reprimendas, assinale a opção correta.
a) O crime de homicídio doloso praticado contra mulher é hediondo e, por conseguinte, o
cumprimento da pena privativa de liberdade iniciar-se-á em regime fechado, em decorrência de
expressa determinação legal.
b) No crime de tráfico de entorpecente, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, bem como a fixação de regime aberto, quando preenchidos os requisitos
legais.
c) Constitui crime de dano, previsto no CP, pichar edificação urbana. Nesse caso, a pena
privativa de liberdade consiste em detenção de um a seis meses, que pode ser convertida em
prestação de serviços à comunidade.
d) O STJ autoriza a imposição de penas substitutivas como condição especial do regime aberto.
e) O condenado por contravenção penal, com pena de prisão simples não superior a quinze dias,
poderá cumpri-la, a depender de reincidência ou não, em regime fechado, semiaberto ou aberto,
estando, em quaisquer dessas modalidades, obrigado a trabalhar.

52) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Caio, desejando matar Túlio, dispara projéteis de arma de fogo contra seu desafeto. Túlio,
alvejado, cai e permanece inerte no chão enquanto Caio retira-se do local. Observando a cena,
Lívio aproxima-se com intenção de despojar a vítima de seus bens e, ao retirar o relógio, nota que
Túlio esboça reação quando, então, Lívio utiliza uma pedra para acertar-lhe a cabeça. Túlio vem a
óbito e no exame cadavérico o legista atesta que a morte ocorreu por concussão cerebral. No caso,
responderão Caio e Lívio, respectivamente, por:
a) homicídio consumado e roubo próprio.
b) homicídio tentado e latrocínio.
c) homicídio tentado e roubo impróprio.
d) homicídio consumado e latrocínio.

53) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
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Com relação aos crimes patrimoniais, é INCORRETO afirmar que
a) segundo entendimento consolidado pelo STF, o crime de estelionato, quando na modalidade
de fraude no pagamento, por meio de cheque, consuma-se no momento e local em que o banco
sacado recusa o seu pagamento.
b) o agente que rouba o veículo da vítima e, sem motivação alguma, a coloca no porta malas,
abandonando-a em estrada de município vizinho, responde pelos crimes de roubo e sequestro,
em concurso material.
c) o agente que invade estabelecimento comercial anunciando assalto e acaba por matar o
proprietário e um cliente, fugindo em seguida com o dinheiro do caixa e a carteira do cliente,
responde por um só crime de latrocínio, crime complexo em que a pluralidade de vítimas serve
apenas para fixação da pena.
d) agente que, após furtar, em concurso de pessoas, preciosa jóia em shopping Center, adquire a
quota parte, dos demais meliantes, não responde por crime de receptação, tratando-se de post
factum impunível.

Crimes contra a Liberdade Sexual
54) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Uma jovem, ao sair da faculdade à noite, é rendida por um homem que a estupra brutalmente,
proferindo-lhe várias ameaças. Aproveitando-se de uma distração do bandido e temendo por sua
vida, a vítima empreende fuga correndo desesperadamente e, ao atravessar a rua, é atropelada
por um veículo que passava pelo local, morrendo imediatamente. Na qualidade de Delegado de
Polícia, assinale a alternativa que contempla a correta tipificação da conduta daquele que atacou
a jovem.
a) Estupro.
b) Estupro qualificado pelo resultado morte.
c) Homicídio e estuproemconcurso formal.
d) Homicídio e estuproemconcurso material.
e) Homicídio.

55) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Dentre os crimes listados a seguir, aquele que foi revogado do Código Penal é:
a) curandeirismo.
b) charlatanismo.
c) bigamia.
d) sedução.
e) simulação de casamento.

56) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
“X”, em um cinema, durante a exibição de um filme que continha cenas de sexo, é flagrado por
policiais expondo e manipulando sua genitália. Tal conduta, em tese,
a) tipifica o crime de mediação para satisfazer a lascívia de outrem.
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b) tipifica o crime de ato obsceno.
c) tipifica o crime de favorecimento da prostituição.
d) não tipifica crime algum, em razão da existência de excludente de ilicitude.
e) não tipifica crime algum, uma vez que “X” estava em local apropriado para a prática desse
tipo de conduta.

Crimes de perigo comum
57) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Assunto: Dos crimes de perigo comum
O crime de maus-tratos tem pena aumentada de 1/3 (art. 136, §3º do CP) se
a) praticado contra pessoa menor de 14 anos.
b) praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge.
c) resulta em lesão corporal, ainda que leve.
d) praticado por agente público.
e) o agente prevalece-se de relações familiares ou domésticas.

Crimes contra a Paz Pública
58) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
O CP, em seu art. 14, assevera que o crime estará consumado quando o fato reunir todos os
elementos da definição legal. Para tanto, necessária será a realização de um juízo de subsunção
do fato à lei. Acerca do amoldamento dos fatos aos tipos penais, assinale a opção correta.
a) A conduta de constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar,
milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes
previstos no CP configura crime contra a paz pública, sendo considerada como crime vago, uma
vez que o sujeito passivo é a coletividade.
b) A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao afirmar que configura crime de desacato
quando um tenente da polícia militar, no exercício de sua função, ofende verbalmente, em razão
da função exercida, um de seus subordinados.
c) Amolda-se no tipo legal de calúnia, previsto nos crimes contra a honra, a conduta de instaurar
investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe ser inocente.
d) Constituem crime de corrupção ativa, praticado por particular contra a administração geral,
as condutas de dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha,
perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em
depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação.
e) A fraude processual será atípica, se a inovação artificiosa do estado de coisa, de pessoa ou de
lugar, com o fim de induzir a erro o juiz, ocorrer antes de iniciado o processo penal.

59) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Conceitua-se o crime de quadrilha ou bando como a reunião estável e permanente (que não
significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. Nesse
sentido:
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a) trata-se de crime de concurso necessário de condutas paralelas.
b) é necessário para a configuração do delito que os componentes da associação criminosa se
conheçam reciprocamente.
c)
necessária se faz a identificação de todos os componentes da quadrilha para o
aperfeiçoamento do tipo.
d) a extinção da punibilidade de um dos membros da quadrilha afasta o crime.

Falsidade Documental
60) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
“X”, valendo-se de um documento de identidade falsificado, consegue abrir uma conta corrente
no Banco do Brasil com a finalidade de lavar dinheiro. O bem jurídico tutelado no crime
praticado por “X” é(são)
a) o patrimônio.
b) a administração da justiça.
c) a administração pública.
d) a fé pública.
e) as finanças públicas.

61) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Entre as hipóteses a seguir consignadas, assinale aquela que corresponde a crime de falsidade
ideológica (art. 299 do CP).
a) Rildo, desempregado, tencionando trabalhar como motorista, após obter um espelho de
Carteira Nacional de Habilitação não preenchido,
embora verdadeiro, nele consigna seus dados pessoais e imprime sua foto, passando-se por
pessoa habilitada para conduzir veículo automotor, sem de fato o ser.
b) Aderbal, de forma fraudulenta, consigna, na Carteira de Trabalho e Previdência Social de um
empregado de sua empresa, salário inferior ao efetivamente recebido por ele, visando a reduzir
seus gastos para com o INSS.
c) Magnólia, com intenção de integrar à sua família o filho de outrem, registra a criança em seu
nome, como se sua mãe fosse, valendo-se, para tanto, da desatenção do funcionário do Cartório
de Registro Civil das Pessoas Naturais, que deixa de exigir a documentação pertinente ao ato.
d) Tibúrcio, funcionário público do instituto responsável por manter atualizados os registros de
antecedentes criminais em determinado Estado-Membro, aproveitando-se de sua atribuição
funcional, entra com sua senha no sistema informatizado do órgão e inclui, fraudulentamente, na
folha de antecedentes de seu vizinho, crime por ele não praticado, em vingança por conta de uma
rixa antiga.
e) A fim de auxiliar uma amiga a contrata financiamento para a aquisição de eletrodomésticos,
Alberico, sócio-gerente em uma empresa têxtil, valendo-se de sua posição, assina declaração
afirmando que tal pessoa trabalha de forma remunerada naquele estabelecimento empresarial, o
que não condiz com a realidade.
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62) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente ao tema dos crimes contra a fé pública, analise as afirmativas a seguir.
I. O crime de atestado médico falso só é punido com detenção se há intuito de lucro.
II. A simples posse de qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda constitui
crime punido com pena de reclusão.
III. A reprodução ou alteração de selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção constitui
modalidade criminosa, independentemente dessa reprodução ou a alteração estar visivelmente
anotada no verso do selo ou peça.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

63) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, afirmações quanto ao crime de falsidade
ideológica tipificado no Art. 299 do Código Penal.
a) Na conduta de fazer inserir, mesmo que o funcionário público tenha conhecimento da
inverdade declarada, este não responde pelo crime.
b) Trata-se de um crime material, estando o crime consumado no momento em que a falsidade
produz prejuízo a terceiro.
c) Promover a inscrição de nascimento inexistente aumenta a pena da sexta parte nos moldes do
Parágrafo Único do Art. 299 do Código Penal, por se tratar de assento de registro civil.
d) No crime de falsidade ideológica de documento público, as condutas de omitir ou inserir
demandam a participação de funcionário público na condição de sujeito ativo.
e) Se o sujeito ativo for funcionário público, a pena é aumentada da sexta parte, mesmo que este
não se tenha prevalecido de seu cargo.

Crimes contra a Administração Pública
64) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Marcelo é aprovado em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia. Sabe que seu
vizinho tem expedido em seu desfavor mandado de prisão. Mesmo antes de assumir o cargo,
Marcelo procura seu vizinho, que é proprietário de automóvel de luxo, e solicita-lhe comprar o
veículo por 1/3 do preço de mercado, insinuando de modo implícito que caso a proposta não seja
aceita efetuará sua prisão tão logo assuma o cargo público. O vizinho não cede e Marcelo, mesmo
após assumir o cargo, não toma qualquer atitude em desfavor de seu vizinho. Marcelo praticou
a) estelionato, na modalidade tentada.
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b) corrupção passiva, na modalidade tentada.
c) corrupção passiva.
d) concussão.
e) meros atos preparatórios.

65) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
O crime de usurpação de função pública é qualificado se
a) do fato o agente aufere vantagem.
b) praticado em concurso de pessoas.
c) praticado mediante o uso de uniforme ou insígnias ou qualquer outro elemento distintivo da
atividade usurpada.
d) ocorre em local ermo ou de difícil acesso ou durante repouso noturno.
e) do fato resulta prejuízo patrimonial para a Administração.

66) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Com relação ao crime de peculato, assinale a afirmativa incorreta.
a) É possível que a pessoa que não é funcionário público venha a responder por peculato.
b) O carcereiro que recebe os objetos do preso e deles se apropria, responde por peculato.
c) O funcionário público que deixa o cofre da repartição aberto, do que se aproveita outro
funcionário para se apropriar de bens público, responde por peculato culposo, ficando extinta a
punibilidade se ocorre a reparação do dano antes da sentença.
d) O funcionário público que ao visitar um colega de outro órgão e se aproveita para subtrair
bem público, responde por peculato furto.
e) É possível a tentativa no crime de peculato, salvo na modalidade culposa.

67) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente ao tema dos crimes contra a administração pública, analise as afirmativas a seguir.
I. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente exerce
cargo, emprego ou função pública, excetuados aqueles que não percebam qualquer tipo de
remuneração.
II. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, mas não quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada para a
execução de atividade típica da Administração Pública.
III. A pena é aumentada da terça parte quando o autor do crime praticado por funcionário
público contra a administração em geral for ocupante de cargo em comissão de órgão da
administração direta.
Assinale:
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a)
b)
c)
d)
e)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

68) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
O Código Penal descreve, no art. 325, o crime de violação de sigilo funcional (revelar fato de que
tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave).
Sobre referido tipo penal, verifica-se:
a) cuida-se de crime comum, na medida em que o particular a quem o segredo é transmitido,
mesmo que não tenha concorrido para o crime, também responderá pelo delito.
b) o segredo revelado pode dizer respeito tanto ao de interesse público quanto ao de interesse
privado, para atrair o tipo penal.
c) se ao tempo da ação o agente já não era mais servidor público, não incidirá na norma
proibitiva, exceto se estiver aposentado ou em disponibilidade.
d) pratica o delito o servidor público que revela ou facilita a revelação do fato sigiloso, mesmo
tendo ciência do fato fora de sua atribuição ou competência.

69) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
“X”, uma senhora idosa, foi presa em flagrante pela prática do crime de falsificação de
documento público. Não ofereceu qualquer resistência à prisão, mas ainda assim foi algemada.
Por hipótese, a conduta dos policiais que efetuaram a prisão de “X”
a) tipifica o crime de exploração de prestígio.
b) é prevista em lei, portanto, não configura crime.
c) tipifica o crime de exercício arbitrário ou abuso de poder.
d) tipifica o crime de violência arbitrária.
e) é polêmica, mas em razão da prisão em flagrante é considerada lícita.

70) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Cabelo de Anjo, servidor público estadual efetivo, lotado em uma secretaria estadual, no
exercício de função gratificada, após concluída investigação e oferecimento de denúncia pelo
Ministério Público em razão da prática de atos de corrupção por uma organização criminosa
estabelecida dentro do órgão da qual ele era integrante, teve decretado o afastamento cautelar
(suspensão da função pública), nos termos do que determina o Código de Processo Penal. Não
obstante o afastamento, continuou a frequentar a repartição pública, inclusive praticando atos
inerentes à função. Diante dessas circunstâncias, em qual infração estaria incurso Cabelo de
Anjo?
a) Desobediência judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, CP)
b) Usurpação de função pública (art. 328, CP)
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c) Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (art. 324, CP)
d) Desobediência (art. 330, CP)

Gabarito
1) B
7) C
13) E
19) B
25) A
31) D
37) E
43) B
49) A
55) D
61) E
67) C

2) A
8) D
14) C
20) B
26) B
32) A
38) E
44) A
50) E
56) B
62) B
68) C

3) B
9) D
15) C
21) B
27) C
33) C
39) E
45) A
51) B
57) A
63) D
69) C

4) B
10) A
16) C
22) D
28) E
34) D
40) B
46) D
52) B
58) A
64) C
70) A

5) A
11) B
17) E
23) B
29) D
35) B
41) D
47) B
53) C
59) A
65) A

6) A
12) B
18) B
24) C
30) E
36) D
42) C
48) E
54) A
60) D
66) D
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