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Direito Penal 

Dolo, Culpa e Preterdolo 
 
 
1) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
O crime é culposo quando 
 a)  o agente quis o resultado. 
 b)  iniciada a execução, não se consuma por intervenção de outrem. 
 c)  o agente desiste, voluntariamente, de prosseguir na execução. 
 d)  cometido por imprudência. 
 e)  praticado por omissão. 

Arrependimento Eficaz 
 
2) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Com relação ao disposto na parte geral do Código Penal, ao inquérito policial, à prisão em flagrante e à 
prisão preventiva, julgue o item a seguir. 
  
Denomina-se arrependimento eficaz a reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa antes do 
recebimento da denúncia, o que possibilita a redução da pena, em se tratando de crimes contra o 
patrimônio. 
 Certo 
 Errado 

Tentativa (crime) 
 
3) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
A tentativa de crime 
 a)  ocorre quando não se consuma o crime por motivos alheios à vontade do agente. 
 b)  não é passível de pena. 
 c)  recebe a mesma pena do crime, diminuída em um sexto. 
 d)  prescreve em dois anos. 
 e)  só se define se houver impedimento do crime antes da ação ou omissão do agente. 
 

Estrito Cumprimento do Dever Legal 
 
4) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Com relação ao disposto na parte geral do Código Penal, ao inquérito policial, à prisão em flagrante e à 
prisão preventiva, julgue o item a seguir. 
 
Haverá isenção de pena se o agente praticar o fato em estrito cumprimento de dever legal. 
 Certo 
 Errado 
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Exigibilidade de Conduta Diversa 
 
5) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
Se o crime é cometido em estrita obediência a ordem legal de superior hierárquico, 
 a)  o executor da ordem é punível por omissão. 
 b)  só é punível o autor do ordem. 
 c)  é isento de pena ao superior e ao agente. 
 d)  tem sua pena abrandada em dois terços. 
 e)  é considerado culposo. 

Concurso de Pessoas 
 
6) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam 
carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve 
acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
  
O fato de Paulo ser inimputável impede que se reconheça o concurso de pessoas no caso narrado. 
 Certo 
 Errado 

Dos crimes contra a vida 
 
7) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao 
que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item. 
 
O agente que atirar com um revólver em via pública no intuito de matar alguém não responderá pelo 
crime de disparo de arma de fogo, mas tão somente pelo crime que ele pretendia praticar, ou seja, crime 
doloso contra a vida. 
 Certo 
 Errado 
 
8) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
O crime de homicídio é qualificado se cometido 
 a)  após extorsão. 
 b)  mediante promessa de recompensa. 
 c)  por imprudência. 
 d)  se a vítima é menor de idade. 
 e)  por negligência. 
 
9) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
NÃO se pune o aborto praticado por médico 
 a)  se a gestante é débil mental. 
 b)  se houver o consentimento da gestante. 
 c)  se não há outro meio de salvar a vida da gestante. 
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 d)  se o feto for portador de grave enfermidade. 
 e)  se a gestante for menor de quatorze anos. 
 

Dos Crimes Contra o Patrimônio 
 
10) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Julgue o item que se segue, relacionado a crimes contra o patrimônio. 
 
O fato de um indivíduo retirar sorrateiramente de uma bolsa a carteira de outrem, sem o uso de força ou 
ameaça, configura a prática do crime de roubo. 
 Certo 
 Errado 
 
11) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
O crime de dano é qualificado quando cometido 
 a)  por motivo fútil. 
 b)  mediante destruição de obstáculo. 
 c)  mediante escalada. 
 d)  por duas ou mais pessoas. 
 e)  com violência à pessoa. 
 
12) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
Considera-se furto qualificado o cometido mediante 
 a)  extorsão. 
 b)  grave ameaça. 
 c)  uso de arma. 
 d)  ardil ou fraude. 
 e)  uso de chave falsa. 
 
13) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
Nos crimes de extorsão mediante seqüestro, a pena é agravada se 
 a)  for exigida vantagem financeira. 
 b)  a vítima for deficiente físico. 
 c)  a vítima for maior de sessenta e cinco anos. 
 d)  a vítima for mantida em cativeiro por mais de seis horas. 
 e)  o seqüestro durar mais de vinte e quatro horas. 
 
14) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
Apropriar-se de coisa alheia móvel mediante uso de arma de fogo constitui crime de 
 a)  furto qualificado. 
 b)  extorsão. 
 c)  roubo. 
 d)  assalto. 
 e)  expropriação. 

Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em 
Geral 
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15) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Julgue o item que se segue, relacionado a crimes contra o patrimônio. 
  
Um servidor que, durante seu expediente, receba equivocadamente de uma transportadora uma 
encomenda que contenha um aparelho eletrônico destinado a outra pessoa que não trabalha naquela 
empresa, e se aproprie desse aparelho, mesmo ciente de que tal bem é proveniente de transação comercial 
legítima e não lhe pertence, responderá por crime de receptação. 
 Certo 
 Errado 
 
16) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam 
carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve 
acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
  
A conduta de João se enquadra no tipo penal de apropriação indébita, uma vez que ele subtraía os 
referidos bens valendo-se da facilidade que lhe proporcionava sua atividade profissional. 
 Certo 
 Errado 
 
17) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
Um agente de segurança, ao receber material de escritório para sua repartição, desvia um 
microcomputador e o leva para sua casa. Cometeu 
 a)  furto qualificado. 
 b)  apropriação indébita. 
 c)  peculato. 
 d)  furto simples. 
 e)  receptação. 
 
18) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
O tesoureiro José, da Câmara, negligentemente, esquece o cofre da tesouraria aberto e um outro 
funcionário, Carlos, subtrai o dinheiro do cofre. Ambos são processados, e antes da sentença o tesoureiro 
paga o prejuízo ao Estado. Neste caso, 
 a)  somente Carlos será punido. 
 b)  ambos serão absolvidos. 
 c)  José será condenado a uma pena menor que Carlos. 
 d)  somente José será punido. 
 e)  ambos serão punidos. 
 
19) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
Para facilitar o ingresso de pessoa que tem restrição de entrada no interior da Câmara dos Deputados, um 
agente de segurança exige uma quantia em dinheiro. Esse agente cometeu crime de 
 a)  extorsão. 
 b)  corrupção ativa. 
 c)  corrupção passiva. 
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 d)  peculato. 
 e)  concussão consumada. 
 
20) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Funcionário Público que, por tolerância, deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 
exercício do cargo, pratica 
 a)  conduta penal atípica. 
 b)  crime de corrupção passiva. 
 c)  crime de prevaricação. 
 d)  crime de condescendência criminosa. 
 e)  apenas ilícito administrativo disciplinar. 
 
21) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Durante uma passeata na Esplanada dos Ministérios, um manifestante, logo após ter sido alertado por um 
agente da polícia legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras em direção ao 
Congresso Nacional, o que resultou na quebra de vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi 
preso em flagrante e, na delegacia, confessou a prática do delito. 
 
Com base na situação hipotética acima, julgue o item seguinte, relativo à prova, à prisão preventiva e aos 
crimes previstos na parte especial do Código Penal. 
  
O fato de o manifestante não ter cumprido a ordem legal dada pelo agente de polícia legislativa não 
configura crime de desobediência, uma vez que a ordem não foi emitida por autoridade judiciária, o que 
constitui requisito específico do tipo penal. 
 Certo 
 Errado 
 
22) FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2007 
 
Um funcionário é surpreendido fazendo uso de entorpecente no banheiro da Câmara dos Deputados. Para 
não ser delatado, oferece dinheiro para os agentes de segurança, que não aceitam. O funcionário cometeu 
 a)  corrupção passiva. 
 b)  corrupção ativa. 
 c)  concussão. 
 d)  tentativa de corrupção passiva. 
 e)  desacato. 
 

Gabarito 
1) D 2) Errado 3) A 4) Errado 5) B 

6) Errado 7) Certo 8) B 9) C 10) Errado 

11) E 12) E 13) E 14) C 15) Errado 

16) Errado 17) C 18) A 19) E 20) D 

21) Errado 22) B    
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