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Ano: 2018  Banca: CESPE Órgão: PC-SE 

Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais.

O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as
sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito.

Certo

Errado

Ano: 2018  Banca: CESPE Órgão: PC-SE 

Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais.

Em razão do princípio da legalidade penal, a tipi�cação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido
material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal.

Certo

Errado

Ano: 2018  Banca: CESPE Órgão: Polícia Federal 

Em cada item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na
legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo,
concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior.

Manoel praticou conduta tipi�cada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente
revogado, mas a conduta de Manoel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manoel responderá pelo crime
praticado, pois não ocorreu a abolitio criminis com a edição da nova lei.

Certo

Errado

Ano: 2018  Banca: UEG Órgão: PC-GO 

“Ciência ou a arte de selecionar os bens (ou direitos), que devem ser tutelados jurídica e penalmente, e escolher os
caminhos para efetivar tal tutela, o que iniludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos.” (ZAFFARONI, E. R.;
PIERANGELI, J. H. Manual de Direito Penal Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 128)

A descrição apresentada acima se refere a um conceito de

A criminologia.

B teoria do delito.

C política criminal.

D abolicionismo penal.

E direito penal do inimigo.

Ano: 2018  Banca: UEG Órgão: PC-GO 

Sobre a lei penal, tem-se o seguinte:

1 Q940883  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Princípios limitadores do poder punitivo estatal

Prova: CESPE - 2018 - PC-SE - Delegado de Polícia

2 Q940882  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Princípios limitadores do poder punitivo estatal

Prova: CESPE - 2018 - PC-SE - Delegado de Polícia

3 Q932919  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Lei penal no tempo

Prova: CESPE - 2018 - Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal

4 Q923530  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Conceitos e caracteres

Prova: UEG - 2018 - PC-GO - Delegado de Polícia

5 Q923522  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Lei penal no tempo

Prova: UEG - 2018 - PC-GO - Delegado de Polícia
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A
A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação combinada
das partes bené�cas de leis penais distintas (lex tertia).

B
A ultratividade da lei penal temporária, prevista no artigo 3º do Código Penal, constitui exceção legal à regra do
tempus regit actum.

C Não se aplica a lex gravior ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da permanência

D
A retroatividade de lei penal bené�ca ao réu é expressamente prevista na Convenção Americana sobre Direitos
Humanos.

E Admite-se a aplicação da analogia in malam partem no Direito Penal.

Ano: 2018  Banca: VUNESP Órgão: PC-SP 

João comete um crime no estrangeiro e lá é condenado a 4 anos de prisão, integralmente cumpridos. Pelo mesmo crime,
João é condenado no Brasil à pena de 8 anos de prisão. João

A
cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que para essa quantidade de pena não se reconhece o cumprimento no
estrangeiro.

B
não cumprirá pena alguma no Brasil caso de trate de país com o qual o Brasil tem acordo bilateral para reconhecer
cumprimento de pena.

C não cumprirá pena alguma no Brasil, uma vez já punido no país em que o crime foi cometido.

D cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que o Brasil não reconhece pena cumprida no estrangeiro.

E ainda deverá cumprir 4 anos de prisão no Brasil.

Ano: 2018  Banca: VUNESP Órgão: PC-SP 

Prescreve o art. 327 do CP: “considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou
sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.” Tal norma traduz exemplo de interpretação

A cientí�ca.

B autêntica.

C extensiva.

D doutrinária.

E analógica.

Ano: 2018  Banca: FUMARC Órgão: PC-MG 

Acerca dos princípios que limitam e informam o Direito Penal, é CORRETO a�rmar:

A
A responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo crime imputado ao agente não pode ser
estendida aos seus herdeiros sem que haja violação do princípio da personalidade da pena.

B
Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade penal é subjetiva, pelo que nenhum resultado penalmente
relevante pode ser atribuído a quem não o tenha produzido por dolo ou culpa, elementos �nalisticamente localizados
na culpabilidade.

C
O princípio da insigni�cância funciona como causa de exclusão da culpabilidade, sendo requisitos de sua aplicação
para o STF a ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão
jurídica.

D
O princípio da legalidade, do qual decorre a reserva legal, veda o uso dos costumes e da analogia para criar tipos
penais incriminadores ou agravar as infrações existentes, embora permita a interpretação analógica da norma penal.

Ano: 2018  Banca: NUCEPE Órgão: PC-PI 

Em relação à aplicação da lei penal é CORRETO a�rmar que:

6 Q921261  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Lei penal no espaço

Prova: VUNESP - 2018 - PC-SP - Delegado de Polícia

7 Q921260  >  Direito Penal Noções Fundamentais , A norma penal

Prova: VUNESP - 2018 - PC-SP - Delegado de Polícia

8 Q905797  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Princípios limitadores do poder punitivo estatal

Prova: FUMARC - 2018 - PC-MG - Delegado de Polícia Substituto

9 Q904014  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Lei penal no espaço

Prova: NUCEPE - 2018 - PC-PI - Delegado de Polícia Civil
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A
�cam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes cometidos contra a vida ou o patrimônio do
Presidente da República;

B
�cam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro; mesmo que o fato
não seja punível também no país em que foi praticado;

C
�cam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes 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
para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras,
de natureza privada onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes,
que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar;

E
é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade
privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em
porto ou em alto-mar.

Ano: 2018  Banca: NUCEPE Órgão: PC-PI 

Caio cometeu no dia 01 de janeiro de 2016 um fato criminoso punível com pena privativa de liberdade previsto em lei
temporária, sendo no dia 05 de dezembro de 2016 condenado a 5 (cinco) anos de reclusão. No ano seguinte decorreu o
período de sua duração, �ndando-se a citada lei no dia 31 de dezembro de 2017. Em relação à aplicação da lei penal indique
a opção CORRETA.

A Caio deve ser preso e cumprir a pena estabelecida de cinco anos, aplicando-se ao fato criminoso a lei temporária.

B Ninguém pode ser punido por fato que medida provisória posterior deixa de considerar crime.

C Deve continuar a execução da pena de Caio até o dia 31 de dezembro de 2017.

D
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, não se aplica aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença condenatória transitada em julgado.

E Caio deve ser imediatamente solto.

Ano: 2018  Banca: CESPE Órgão: PC-MA 

No direito penal, a analogia

A é uma forma de autointegração da norma penal para suprir as lacunas porventura existentes.

B é uma fonte formal imediata do direito penal.

C utiliza, na modalidade jurídica, preceitos legais existentes para solucionar hipóteses não previstas em lei.

D corresponde a uma interpretação extensiva da norma penal.

E é uma fonte formal mediata, tal como o costume e os princípios gerais do direito.

Ano: 2018  Banca: CESPE Órgão: PC-MA 

Com relação a lugar do crime e territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, conforme previstos no CP, assinale a
opção correta.

A Nos crimes tentados, o lugar do crime será onde o agente pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito.

B
Nos crimes conexos, não se aplica a teoria da ubiquidade, devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do
país em que for cometido.

C
No concurso de pessoas, o lugar do crime será somente aquele em que ocorrerem os atos de participação ou
coautoria, independentemente do local do resultado.

D
No crime continuado, somente será aplicada a lei nacional quando todos os fatos constitutivos tiverem sido praticados
em território brasileiro, por se tratar de delito unitário.

E
Nos crimes complexos, não se aplica a teoria da ubiquidade, mesmo que o delito-meio tenha sido cometido em
território brasileiro.

10 Q904013  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Lei penal no tempo

Prova: NUCEPE - 2018 - PC-PI - Delegado de Polícia Civil

11 Q866721  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Conceitos e caracteres

Prova: CESPE - 2018 - PC-MA - Delegado de Polícia Civil

12 Q866719  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Lei penal no espaço

Prova: CESPE - 2018 - PC-MA - Delegado de Polícia Civil
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Ano: 2018  Banca: CESPE Órgão: PC-MA 

Em relação à lei penal no tempo e à irretroatividade da lei penal, é correto a�rmar que à lei penal mais

A severa aplica-se o princípio da ultra-atividade.

B benigna aplica-se o princípio da extra-atividade.

C severa aplica-se o princípio da retroatividade mitigada.

D severa aplica-se o princípio da extra-atividade.

E benigna aplica-se o princípio da não ultra-atividade.

Ano: 2018  Banca: CESPE Órgão: PC-MA 

Acerca do direito penal e do poder punitivo, assinale a opção correta.

A
O garantismo penal impede a intervenção punitiva do Estado, o qual deverá exercer função exclusivamente preventiva
e garantidora das liberdades individuais.

B
O direito penal do autor poderá servir de fundamento para a redução da pena quando existirem circunstâncias
pessoais favoráveis ao acusado.

C
O direito penal do ato tem como característica a ampliação da tipicidade do crime para atingir também os atos
preparatórios e os de tentativa.

D
No direito penal do inimigo, a sanção penal é aplicada com extremo rigor e objetiva punir o inimigo de modo exemplar
por atos cometidos, sem, contudo, relativizar ou suprimir garantias processuais.

E
A criminalização secundária tem como características a igualdade e a abstração, uma vez que a lei penal é genérica e
a todos dirigida.

Ano: 2017  Banca: CESPE Órgão: PJC-MT 

De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insigni�cância pressupõe a constatação de certos
vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem o(a)

A reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

B desvalor relevante da conduta e do resultado.

C mínima periculosidade social da ação.

D relevante ofensividade da conduta do agente.

E expressiva lesão jurídica provocada.

Ano: 2017  Banca: FAPEMS Órgão: PC-MS 

No que diz respeito aos princípios aplicáveis ao Direito Penal, analise os textos a seguir.

A proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o Direito Penal, senão que nessa missão cooperam todo o
instrumental do ordenamento jurídico.

ROXIN, Claus. Der echo penai- parte geral. Madrid: Civitas, 1997.1.1, p. 65.

A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de ataques contra bens
jurídicos importantes.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratada de direito penal: parte geral. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 54.

Nesse sentido, é correto a�rmar que os textos se referem ao

A
princípio da intervenção mínima, imputando ao Direito Penal somente fatos que escapem aos meios extrapenais de
controle social, em virtude da gravidade da agressão e da importância do bem jurídico para a convivência social.

13 Q866718  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Lei penal no tempo

Prova: CESPE - 2018 - PC-MA - Delegado de Polícia Civil

14 Q866717  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Conceitos e caracteres

Prova: CESPE - 2018 - PC-MA - Delegado de Polícia Civil

15 Q844947  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Princípios limitadores do poder punitivo estatal

Prova: CESPE - 2017 - PJC-MT - Delegado de Polícia Substituto

16 Q843733  >  Direito Penal Noções Fundamentais , Princípios limitadores do poder punitivo estatal

Prova: FAPEMS - 2017 - PC-MS - Delegado de Polícia
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B
princípio da insigni�cância, que reserva ao Direito Penal a aplicação de pena somente aos crimes que produzirem
ataques graves a bem jurídicos protegidos por esse Direito, sendo que agir de forma diferente causa afronta à
tipicidade material.

C
princípio da adequação social em que as condutas previstas como ilícitas não necessariamente revelam-se como
relevantes para sofrerem a intervenção do Estado, em particular quando se tornarem socialmente permitidas ou
toleradas.

D
princípio da ofensividade, pois somente se justi�ca a intervenção do Estado para reprimir a infração com aplicação de
pena, quando houver dano ou perigo concreto de dano a determinado interesse socialmente relevante e protegido
pelo ordenamento jurídico.

E
princípio da proporcionalidade, em que somente se reserva a intervenção do Estado, quando for estritamente
necessária a aplicação de pena em quantidade e qualidade proporcionais à gravidade do dano produzido e a
necessária prevenção futura.

Ano: 2017  Banca: FAPEMS Órgão: PC-MS 

Com relação aos princípios de Direito Penal e à interpretação da lei penal, assinale a alternativa correta.

A A interpretação autêntica contextual visa a dirimir a incerteza ou obscuridade da lei anterior.

B Não se aplica o princípio da individualização da pena na fase da execução penal.

C A interpretação quanto ao resultado busca o signi�cado legal de acordo com o progresso da ciência.

D
O princípio da proporcionalidade tem apenas o judiciário como destinatário cujas penas impostas ao autor do delito
devem ser proporcionais à concreta gravidade.

E A interpretação teleológica busca alcançar a �nalidade da lei, aquilo que ela se destina a regular.

Ano: 2017  Banca: FAPEMS Órgão: PC-MS 

Com relação aos princípios aplicáveis ao Direito Penal, em especial no que se refere ao princípio da adequação social,
assinale a alternativa correta.

A
O Direito Penal deve tutelar bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sem levar em consideração
valores exclusivamente morais ou ideológicos.

B só se deve recorrer ao Direito Penal se outros ramos do direito não forem su�cientes.

C
Deve-se analisar se houve uma mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, se houve periculosidade social da ação
e se há reprovabilidade relevante no comportamento do agente.

D Não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão a bem jurídico tutelado pelo Direito Penal.

E
Apesar de uma conduta subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for historicamente aceita pela
sociedade.

Ano: 2017  Banca: FAPEMS Órgão: PC-MS 

Considerando que o processo de criminalização está intrinsecamente relacionado à noção de bem jurídico, assinale a
alternativa correta.

A
A disponibilidade dos bens jurídicos coletivos é ilimitada e, por isso, a atipicidade material do fato poderá decorrer do
consentimento de alguns de seus titulares.

B
A teoria da proteção penal proposta por Jakobs tem fundamento na Constituição e, como tal, refuta a ideia de que a
missão do direito penal é a proteção da vigência da norma.

C
O paternalismo constitui intervenção estatal na liberdade individual sempre de acordo com a vontade do titular do bem
jurídico, podendo interferir, inclusive, em suas escolhas morais.

D
No tipo penal de incesto, previsto expressamente no Código Penal, o legislador buscou proteger não somente a
autodeterminação sexual, senão igualmente a moral familiar e a saúde pública.

E
A incriminação da omissão de socorro revela a possibilidade, ainda que eventual, de a tutela de um bem jurídico
nascer diretamente do poder punitivo.
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Ano: 2017  Banca: FCC Órgão: PC-AP 

De acordo com os dispositivos da parte geral do Código Penal, é correto a�rmar:

A Na hipótese de abolitio criminis a reincidência permanece como efeito secundário da prática do crime.

B
O território nacional estende-se a embarcações e aeronaves brasileira de natureza pública, desde que se encontrem
no espaço aéreo brasileiro ou em alto-mar.

C Crimes à distância são aqueles em que a ação ou omissão ocorre em um país e o resultado, em outro.

D
O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, isenta de pena; se inevitável,
poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

E
É isento de pena o agente que pratica crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que, voluntariamente,
repare o dano ou restitua a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Respostas

1: E 2: E 3: C 4: C 5: D 6: E 7: B 8: D 9: C 10: A 11: A 12: B 13: B 14: B

15: A 16: A 17: E 18: E 19: E 20: C
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