
 

 

Curso preparatório para o Curso de Oficial da Polícia 

Militar de Santa Catarina 

 

AULÃO RETA FINAL - GABARITO 

Direito Penal e Legislação Penal Complementar 

 
01. Sobre os crimes em espécie, é correto afirmar:  
A) O crime de Genocídio (Lei 2.889/56) é considerado 
equiparado a hediondo. 
B) A escusa relativa prevista nas disposições gerais dos 
crimes contra o patrimônio extingue a punibilidade do 
sujeito ativo do crime.  
C) A extorsão é crime formal e se consuma quando o sujeito 
ativo recebe a vantagem exigida.  
D) Nos crimes de tortura incide causa de aumento de pena 
quando o crime é cometido por agente público. 
E) O art. 28 da Lei n° 10.826/2003 veda, em qualquer 
hipótese, ao menor de 25 anos, a aquisição de arma de fogo. 
 
02. Assinale a opção correta. 
A) Embora tortura, tráfico de drogas e terrorismo não sejam 
crimes hediondos, também são insuscetíveis de fiança, 
anistia, graça e indulto. 
B) A lei penal e a processual penal retroagem para beneficiar 
o réu. 
C) Considera-se hediondo o homicídio praticado em ação 
típica de grupo de extermínio ou em ação de milícia privada. 
D) O crime de roubo qualificado é tratado pela lei como 
hediondo. 
E) O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é 
hediondo quando praticado contra parente consanguíneo 
até o quarto grau de agente da segurança pública, em razão 
dessa condição. 
 
03. Constituem crimes hediondos, EXCETO: 
A) homicídio em atividade típica de grupo de extermínio 
praticada por um agente só; 
B) epidemia com resultado morte; 
C) favorecimento da prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de criança ou adolescente ou de 
vulnerável; 
D) envenenamento de água potável ou substância 
alimentícia ou medicinal; 
E) lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra 
integrante do sistema prisional. 
 
04. Analise as assertivas a seguir, e marque a alternativa 
CORRETA: 
A) A pena privativa de liberdade imposta a um condenado 
primário, portador de bons antecedentes, sentenciado à 
pena de três anos de reclusão por tráfico ilícito de 

substâncias entorpecentes, não pode ser substituída por 
restritiva de direitos. 
B) O condenado por crime contra a Administração pública 
terá a progressão de regime do cumprimento de pena 
condicionada à reparação do dano que causou, ou à 
devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos 
legais. 
C) Constitui crime de tortura constranger alguém com 
emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental, 
em razão de discriminação sexual. 
D) Em se tratando de crimes temporários e excepcionais, a 
nova lei penal mais benéfica deverá ser aplicada 
retroativamente em benefício do réu, desde que encerrado 
o período de vigência da norma especial 
E) Fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no 
estrangeiro, qualquer crime praticado contra o Presidente da 
República. 
 
05. Nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar 
que 
A) se considera praticado o crime no momento do resultado. 
B) a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, 
aplica-se aos fatos anteriores, salvo se decididos por 
sentença condenatória transitada em julgado. 
C) o dia do começo deve ser excluído no cômputo do prazo. 
Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário 
comum. 
D) o funcionário público que se apropria, por negligência, de 
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o 
desvia, em proveito próprio, comete o crime de peculato-
culposo. 
E) exigir, para outrem, indiretamente, fora da função mas em 
razão dela, vantagem indevida caracteriza o crime de 
concussão. 
 
06. Nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar 
que 
A) O crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) 
somente se caracteriza se do não atendimento à ordem 
resultar prejuízo à Administração Pública. 
B) A subtração de valor, bem ou dinheiro, por funcionário 
público, valendo-se da facilidade que a qualidade de 
funcionário lhe proporciona, caracteriza o crime de furto 
qualificado. 
C) Para a omissão ser considerada penalmente relevante, é 
suficiente que o omitente possa agir para evitar o resultado. 
D) Constranger alguém, mediante fraude, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 
outro ato libidinoso, tipifica crime de estupro. 



 

 

E) Todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação 
penal pública incondicionada 
 
07. Marque a alternativa CORRETA: 
A) Se o fato criminoso é cometido em estrita obediência à 
ordem manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é 
punível o autor da coação ou da ordem. 
B) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a preparação, não 
se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente 
C) O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado 
ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. 
D) O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia 
tabela, não podendo ser ao salário mínimo. 
 
08. Caio (21 anos) furta seu irmão Mévio (19 anos). É 
correto afirmar que: 
A) Caio será isento de pena. 
B) A ação penal é pública incondicionada, mas sujeita ao 
perdão do ofendido. 
C) Caio poderá ser beneficiado pelo perdão judicial 
D) A ação penal é públca condicionada a representação 
 
09. Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que 
contenha apenas crimes contra a dignidade sexual 
A) Perigo de contágio venéreo; atentado ao pudor mediante 
fraude; assédio sexual. 
B) Assédio sexual; perigo de contágio venéreo; corrupção de 
menores. 
C) Estupro; atentado violento ao pudor; prostituição. 
D) Atentado violento ao pudor; sedução; estupro. 
E) Estupro; corrupção de menores; assédio sexual. 
 
10. Qualifica o crime de furto, nos termos do art. 155, § 4.º 
do CP, ser o fato praticado. 
A) em local ermo ou de difícil acesso. 
B) contra ascendente ou descendente. 
C) durante o repouso noturno. 
D) com abuso de confiança. 
E) mediante emprego de arma de fogo. 
 
11. Assinale a alternativa correta. 
A) A indução ou a instigação de alguém ao uso indevido de 
droga não é considerado crime. 
B) O crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar, está sujeito aos prazos prescricionais do 
CP. 
C) Os crimes previstos na Lei de Drogas são insuscetíveis de 
anistia, graça e indulto, sendo impossível, àqueles que os 
praticarem, a concessão de liberdade provisória. 

D) Na aplicação da pena deverão ser consideradas, com 
preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou 
do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
E) A quantidade de droga apreendida não é um dos critérios 
legais que norteiam a atividade do juiz em seu julgamento ao 
tipificar determinada conduta no tráfico de entorpecentes. 
 
12.  Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) É isento de pena o agente que, em razão da dependência, 
ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, 
de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer 
que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento 
B) Não caracteriza o crime de associação para o tráfico o fato 
de duas ou mais pessoas se associarem para o fim de praticar 
o crime de financiamento ou custeio do tráfico. 
C) Ao traficante de drogas incidirá causa de diminuição de 
pena se oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de 
lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos 
consumirem. 
D) O inquérito policial que apura o crime de tráfico de drogas 
deve ser concluído no prazo de 30 dias, caso o indiciado 
esteja preso, e no de 90 dias, caso este esteja solto. 
E) O indiciado ou acusado que colabora voluntariamente 
com a investigação policial e o processo criminal na 
identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e 
na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso 
de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois 
terços. 
 
13. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo 
ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente, caracteriza o 
crime de 
A) peculato. 
B) excesso de exação. 
C) condescendência criminosa. 
D) corrupção ativa. 
E) corrupção passiva. 
 
14. Assinale a alternativa correta a respeito do concurso de 
pessoas na forma prevista no Código Penal. 
A) No concurso de pessoas, se a participação for de menor 
importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a dois 
terços. 
B) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide 
nas penas a este cominadas, independentemente de sua 
culpabilidade. 



 

 

C) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de 
caráter pessoal, inclusive quando elementares do crime. 
D) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos 
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será 
aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o 
resultado mais grave. 
E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 
disposição expressa em contrário, são puníveis, mesmo se o 
crime não chega, pelo menos, a ser tentado. 
 
15. Assinale a alternativa correta. 
A) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem, constitui o crime de 
prevaricação. 
B) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal, constitui o crime 
de corrupção passiva. 
C) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 
vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir 
em ato praticado por funcionário público no exercício da 
função, constitui o crime de tráfico de influência. 
D) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 
perante a administração pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário, constitui o crime de condescendência criminosa 
E) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, 
quando lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente, constitui o crime 
de advocacia administrativa. 
 
16. Auxiliar autor de crime a fugir configura crime de:  
A) fraude processual. 
B) favorecimento real. 
C) favorecimento pessoal. 
D) desobediência.  
E) condescendência criminosa. 
 
17. Quem patrocina, direta ou indiretamente, interesse 
privado perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário, incidirá no tipo penal de  
A) concussão.  
B) prevaricação. 
C) condescendência criminosa.  
D) advocacia administrativa. 
 
18. João, Procurador de Assembleia Legislativa, ao deixar 
seu gabinete ao final do expediente, esquece de trancar a 
porta de sua sala, como determinam as regras de 

segurança. Aproveitando-se desse fato, Miguel, outro 
funcionário público que exerce suas funções no local, 
ingressa no gabinete e subtrai o computador pertencente à 
Assembleia. Considerando a situação apresentada, é 
correto afirmar que: 
A) a reparação do dano por parte de João antes da sentença, 
ainda que após o recebimento da denúncia, gera a extinção 
de sua punibilidade; 
B) a conduta de João é atípica, já que seu comportamento foi 
apenas culposo, enquanto o comportamento de Miguel 
configura crime de peculato;  
C) a reparação do dano por parte de João e Miguel, desde 
que realizada antes do recebimento da denúncia, funciona 
como causa de extinção da punibilidade; 
D) as condutas de João e Miguel configuram crime de 
peculato, de modo que irrelevante a reparação do dano após 
o oferecimento da denúncia;  
E) a reparação do dano por parte de João antes da sentença, 
ainda que posterior ao recebimento da denúncia, configura 
causa de redução de pena 
 
19. Ricardo reside na cidade de São Paulo e acaba 
testemunhando, da janela de sua residência, o furto de um 
veículo que estava estacionado na via pública, defronte ao 
seu imóvel, praticado por dois agentes. Para se vingar do 
seu desafeto e vizinho Rodolfo e sabendo de sua inocência, 
Ricardo apresenta uma denúncia anônima à Polícia 
noticiando que Rodolfo foi um dos autores do referido 
crime de furto. A autoridade policial determina a 
instauração de inquérito policial para apuração da autoria 
delitiva em relação a Rodolfo. Nesse caso hipotético, 
Ricardo cometeu crime de  
A) denunciação caluniosa, com pena prevista de reclusão de 
dois a oito anos e multa, aumentada de sexta parte, pois 
serviu-se de anonimato. 
B) comunicação falsa de crime, com pena prevista de 
detenção de um a seis meses ou multa, aumentada de sexta 
parte, pois serviu-se de anonimato.  
C) denunciação caluniosa, com pena prevista de reclusão de 
dois a oito anos e multa, sem qualquer majoração.  
D) comunicação falsa de crime, com pena prevista de 
detenção de um a seis meses ou multa sem qualquer 
majoração.  
E) falso testemunho. 
 
20. Quanto aos crimes contra a administração pública, 
assinale a opção CORRETA: 
A) Para a caracterização do delito de comunicação falsa de 
crime ou contravenção, exige-se a instauração formal de 
procedimento de investigação do fato comunicado. 



 

 

B) O falso testemunho deixa de ser punível se, antes da 
sentença no processo em que se apura o falso, o agente se 
retrata ou declara a verdade. 
C) O agente de polícia que, valendo-se da facilidade 
proporcionada pelo cargo, subtrai, em proveito próprio, 
dinheiro de fiança prestada por preso em flagrante na 
delegacia de polícia em que trabalha, e que estava na posse 
do escrivão de polícia, pratica o crime de peculato. 
D) Pratica conduta atípica o policial que, negligentemente, 
deixa à vista, sobre o painel de seu veículo, a arma de fogo 
pertencente à corporação e a si acautelada, sendo tal objeto 
subtraído sem violência por um ladrão que por ali passava. 
 
21. No crime de falso testemunho ou falsa perícia, 
A) a conduta é tipificada quando realizada apenas em 
processo penal. 
B) incide-se no crime quando a afirmação falsa é feita em 
juízo arbitral. 
C) a pena aumenta da metade se o crime é praticado 
mediante suborno. 
D) a retratação do agente, antes da sentença em que ocorreu 
o falso testemunho, é causa de diminuição de pena. 
 
22. Segundo o Código Penal brasileiro, o ato de constranger 
alguém, menor de 18 e maior de 14 anos, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso configura crime de: 
A) estupro de vulnerável, que se procede mediante de ação 
penal pública incondicionada. 
B) estupro na modalidade fundamental, que se procede 
mediante de ação penal pública incondicionada. 
C) estupro qualificado, que se procede mediante de ação 
penal pública incondicionada. 
D) estupro na modalidade fundamental, que se procede 
mediante de ação penal pública condicionada. 
 
23. De acordo com o Código Penal Brasileiro, quanto à 
imputabilidade penal e quanto ao crime e seus aspectos, 
assinale a alternativa correta.  
A) O crime é doloso quando o agente deu causa ao resultado 
por imprudência, negligência ou imperícia.  
B) Entende-se em legítima defesa quem repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
C) O estrito cumprimento do dever legal é causa legal de 
exclusão da ilicitude.  
D) É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao 
tempo da ação, relativamente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.  

E) A embriaguez completa, voluntária ou culposa, pelo álcool 
ou substância de feitos análogos, exclui a imputabilidade 
penal. 
 
24. Acerca das excludentes de ilicitude e culpabilidade, 
indique a alternativa incorreta: 
A) Agindo o sujeito ativo em legítima defesa, havendo 
excesso em sua conduta, ele somente responderá pelo 
excesso se o praticar de forma dolosa, pois não há previsão 
de responsabilidade pelo excesso culposo. 
B) É isento de pena quem, por erro plenamente justificado 
pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, 
tornaria a ação legítima, mas essa isenção de pena não 
ocorre se o erro derivar de culpa e o fato for punível como 
crime culposo. 
C) O erro de proibição não exclui o dolo, mas afasta a 
culpabilidade do agente, quando escusável, e reduz a pena 
de um sexto a um terço, quando inescusável, atenuando a 
culpabilidade. 
D) Assim como o estado de necessidade e a legítima defesa, 
o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do 
dever legal são causas de exclusão da ilicitude. 
E) Está em legítima defesa aquele que repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, 
usando moderadamente dos meios necessários. 
 
25. 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 
E) inexigibilidade de conduta diversa 
 
26. Segundo o Direito Penal brasileiro, analise os itens 
abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
A) São elementos que integram o fato típico: a conduta 
humana, o resultado, o nexo causal e a ilicitude. 
B) São excludentes legais de ilicitude: o estado de 
necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de 
dever legal, o exercício regular de direito e o consentimento 
do ofendido. 
C) Integram o crime tentado: o início da execução e a não 
consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, 
a qual pode ser dar a título de dolo ou de culpa. 
D) Sobre a lei penal no tempo, o Código Penal Brasileiro 
adotou a Teoria da Ubiquidade. 
E) O crime é consumado quando nele se reúnem todos os 
elementos de sua definição legal. 



 

 

 
27. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa 
correta. 
A) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o 
fato criminoso para salvar de perigo atual, que tenha 
provocado por sua vontade, direito próprio ou alheio. 
B) É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou embriaguez 
voluntária, era, ao tempo da ação ou da omissão, incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. 
C) A pena cumprida no estrangeiro é computada à pena 
imposta no Brasil pelo mesmo crime, quan do diversas. 
D) O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a 
ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena e, se evitável, 
poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 
E) Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita 
obediência à ordem manifestamente ilegal, de superior 
hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. 
 
28. Marque a alternativa CORRETA em relação ao concurso 
de crimes. 
A) Ocorre o concurso material, quando o agente, mediante 
uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 
privativas de liberdade em que haja incorrido.  
B) Há concurso formal, quando o agente, mediante duas ou 
mais ações, 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 
1/6 (um sexto) até 1/2 (metade). 
C) Há crime continuado quando o agente, mediante uma só 
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser 
havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena 
de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 
diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 
2/3 (dois terços). 
D) No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas 
distinta e integralmente. 
E) Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de 
execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que 
pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se 
tivesse praticado o crime contra esta. 
 
29. No concurso formal, 
A) aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, 
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 
um sexto até a metade, ainda que os crimes concorrentes 
resultem de desígnios autônomos. 

B) a pena poderá exceder a que seria cabível pela regra do 
concurso material. 
C) o agente, mediante uma só ação ou omissão, desde que 
necessariamente dolosa, pratica dois ou mais crimes. 
D) a pena de multa deverá receber o mesmo acréscimo 
imposto à pena privativa de liberdade. 
E) as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a 
ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam 
de desígnios autônomos 
 
30. No que tange ao conceito de crime, nos termos do 
Código Penal brasileiro, é CORRETO afirmar: 
A) A tentativa é punida mesmo quando, por ineficácia 
absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, 
é impossível consumar-se o crime. 
B) A omissão é penalmente relevante quando o omitente 
devia e podia agir para evitar o resultado. 
C) Considera-se crime tentado quando nele se reúnem todos 
os elementos de sua definição legal. 
D) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza, responde 
nas mesmas penas aplicáveis ao crime consumado. 
 
31. No dia 03.02.2015, Daniel ingressou na residência da 
família Silva com a intenção de praticar um crime de roubo 
com emprego de arma branca. Já no interior da residência, 
com uma faca na mão, mas antes de subtrair qualquer bem, 
encontra uma foto de todos os membros da família 
abraçados. Comovido com aquela imagem, decide deixar a 
residência antes mesmo de ser visto por qualquer pessoa, 
não levando qualquer bem. Considerando a situação 
hipotética narrada, é correto afirmar que Daniel 
responderá pelo(s): 
A) crime de roubo majorado pelo emprego de arma, cabendo 
redução da pena em 1/3 a 1/2 em razão da tentativa; 
B) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que 
houve desistência voluntária; 
C) crime de roubo majorado pelo emprego de arma, cabendo 
redução da pena em 1/3 a 2/3 em razão da tentativa; 
D) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que 
houve arrependimento eficaz; 
E) atos já praticados, mas não pelo crime de roubo, já que 
houve arrependimento posterior. 
 
32. Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza, só 
responde pelos atos já praticados 
B) É punível a calúnia contra os mortos. 



 

 

C) Diz-se crime tentado, quando, iniciada a execução, esta 
não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 
D) A Lei penal brasileira por ser soberana se sobrepõe aos 
tratados e convenções internacionais, sendo de aplicação 
absoluta. 
E) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 
disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o 
crime não chega, pelo menos, a ser tentado. 
 
33. Sobre outros crimes contra a pessoa, assinale a 
alternativa correta.  
A) A pena prevista para um médico que provoque o aborto, 
fora das hipóteses legalmente admitidas, em gestante que o 
consente é maior para aquele do que para esta. 
B) O crime de infanticídio é caso típico de delito comum, uma 
vez que não exige qualquer condição específica do agente. 
C) O aborto é punido, em qualquer caso, pela legislação 
penal. 
D) A lesão corporal seguida de morte é exemplo clássico de 
crime de homicídio praticado com dolo eventual, no qual, 
embora o agente não deseje matar a vítima, assume o risco 
da produção do resultado morte. 
E) No caso de lesões corporais recíprocas, é lícito ao juiz 
isentar os agentes de pena, independentemente da 
gravidade das lesões. 
 
34. Em relação aos crimes contra a vida, correto afirmar que  
A) o homicídio simples, em determinada situação, pode ser 
classificado como crime hediondo. 
B) a pena pode ser aumentada de um terço no homicídio 
culposo, se o crime é praticado contra pessoa menor de 
quatorze anos ou maior de sessenta anos. 
C) compatível o homicídio privilegiado com a qualificadora 
do motivo fútil. 
D) cabível a suspensão condicional do processo no homicídio 
culposo, se o crime resulta de inobservância de regra técnica 
de profissão, arte ou ofício. 
E) incompatível o homicídio privilegiado com a qualificadora 
do emprego de asfixia. 
 
35. Antonio é investigado em inquérito policial. Para que 
seja determinada interceptação telefônica de suas 
comunicações de acordo com o texto legal, é necessário que 
A) sua duração não exceda 10 (dez) dias. 
B) haja certeza de que Antonio é autor ou partícipe na 
infração penal que se investiga. 
C) haja requerimento do Ministério Público, na fase de 
investigação criminal. 
D) o crime cuja prática se investiga seja punido com penal 
igual ou superior a quatro anos. 

E) a decisão que a decrete indique a forma de execução da 
diligência. 
 
36. Analise as assertivas abaixo:  
 
I. Admite-se a interceptação telefônica se o fato investigado 
constituir infração penal punida, no máximo, com pena de 
detenção.  
II. Não será admitida a interceptação de comunicações 
telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios 
disponíveis.  
III. A interceptação de comunicações telefônicas, de 
qualquer natureza, destina-se à obtenção de prova em 
investigação criminal.  
IV. Admite-se a interceptação telefônica ainda que não 
hajam indícios razoáveis de autoria ou participação em 
infração penal, já que a medida visa, justamente, o 
esclarecimento dos fatos.  
 
Com relação às disposições da Lei de Interceptação 
Telefônica, está CORRETO, apenas, o que se afirma em: 
A) II e III. 
B) I e II. 
C) I e IV. 
D) II. 
E) III e IV. 
 
37. No concurso de pessoas, 
A) se algum dos concorrentes quis participar de crime menos 
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, essa pena será 
aumentada de 1/3 a 2/3, na hipótese de ter sido previsível o 
resultado mais grave. 
B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide 
nas penas a este cominadas, na medida de sua 
periculosidade. 
C) não se comunicam as circunstâncias e as condições de 
caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. 
D) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 
disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o 
crime não chega a ser consumado. 
E) se a participação for de menor importância, a pena pode 
ser diminuída até metade. 
 
38. De acordo com o Código Penal, nas hipóteses do § 2o do 
art. 157, a pena é aumentada de 1/3 até metade. Apenas 
não se enquadra nestas hipóteses se 
A) o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a 
sua liberdade. 
B) há concurso de duas ou mais pessoas. 
C) a vítima está em transporte de valores e o agente conhece 
tal circunstância. 



 

 

D) a violência ou grave ameaça é realizada com emprego de 
arma branca 
 
39. A respeito “Dos Crimes contra o Patrimônio”, previstos 
no Código Penal, assinale a alternativa correta: 
A) O crime de furto praticado pelo sobrinho em prejuízo do 
tio, em que ambos coabitam na mesma residência, somente 
se procede mediante representação. 
B) O filho que pratica roubo contra o seu pai somente será 
processado mediante representação deste último. 
C) O filho que pratica furto contra o seu pai maior de sessenta 
anos fica isento de pena. 
D) Somente se procede mediante representação o crime de 
extorsão praticado pela esposa contra o seu marido, na 
constância da sociedade conjugal. 
 
40. No que concerne ao crime de receptação, analise as 
seguintes assertivas:  
 
I. Não é punível se desconhecido o autor do crime de que 
proveio a coisa.  
II. Não é punível se isento de pena o autor do crime de que 
proveio a coisa.  
III. A pena para a figura simples dolosa (CP, art. 180, caput) é 
aplicada em dobro caso se trate de bem da União.  
 
As assertivas estão, respectivamente: 
 
A) correta; correta; incorreta. 
B) incorreta; correta; incorreta. 
C) correta; correta; correta. 
D) incorreta; incorreta; incorreta. 
E) incorreta; incorreta; correta. 
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