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RESPOSTAS DA PROVA OBJETIVA

1) Julgue os itens seguintes, relativos à teoria geral
do crime. 
I  Responde  por  tentativa  de  homicídio  a  mãe  que
suspende a amamentação do filho a fim de causar a sua
morte,  todavia,  após  determinado  período,  desiste  da
consumação  do  delito  e  alimenta  a  criança. 
II O arrependimento eficaz tem seu lugar quando o
agente,  tendo  já  ultimado  os  atos  de  execução,
desenvolve nova atividade que impede  a produção
do resultado delituoso. Artigo 15 do Código Penal
III  Quando  o  processo  preparatório  de  um  crime  é
interrompido  por  circunstâncias  alheias  à  vontade  do
agente,  fala-se  em tentativa  perfeita  ou  crime  falho. 
IV Para que ocorra o crime impossível, é preciso que
a  ineficácia  do  meio  e  a  impropriedade  do objeto
sejam absolutas. Se forem relativas, haverá tentativa
delituosa. Artigo 17 do Código Penal
V Diante  da prática  de um crime de roubo mediante
grave ameaça, se o agente, por ato voluntário, restituir a
coisa subtraída até o recebimento da denúncia,  terá a
pena reduzida de um a dois terços, a teor do que dispõe
o  Código  Penal,  que  prevê  o  instituto  do
arrependimento posterior. 

Estão certos apenas os itens

a) I e V.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) IV e V.

2) Sobre o tempo do crime, o Código Penal adota a
teoria: 
a) Ubiquidade. 
b) Da atividade. Artigo 4º do Código Penal
c) Do resultado. 
d) Ambivalência. 
e) Mista.

3)  Acerca  da  prescrição,  assinale  a  alternativa
correta:
a) O oferecimento de denúncia ou queixa interrompe a
contagem do prazo prescricional
b)  Caso  haja  a  expedição  de  carta  precatória  e/ou
rogatória, não será suspenso o prazo prescricional
c) Prescreve em 25 anos a pretensão de processamento
de crimes cuja pena é superior a oito anos 
d) O crime de racismo é imprescritível. Artigo 5º, inc.
XLII, Constituição Federal
e) A prescrição, mesmo depois de transitada em julgado
a sentença penal condenatória para a acusação, regula-
se pela maior pena em abstrato prevista.

4) A tentativa:
a) não é punível no direito brasileiro;

b) é punível com a mesma pena do crime consumado;
c)  é  punível  sempre  com  pena  entre  1  e  5  anos  de
reclusão;
d) é punível com a mesma pena do crime consumado,
diminuída de um a dois terços; art. 14, inc. II, CP
e)  pode  ser  desconsiderada  pelo  Juiz,  que  poderá
absolver o réu se o bem jurídico tutelado não chegar a
ser atingido (tentativa branca).

5)  Jair  foi  condenado  a  10  anos  de  reclusão  pelo
crime  de  peculato.  Foi  intimado  da  sentença
condenatória  por  carta  precatória.  Irresignado,  o
acusado deseja interpor recurso. Seu prazo começa
a fluir da data da:
a) publicação da sentença. 
b) expedição da precatória. 
c) juntada da carta precatória. 
d) intimação do acusado, pelo Oficial de Justiça. Art.
798,  § 5º,  do Código de Processo Penal,  e Súm.  710
STF.
e) juntada da certidão de intimação 

6) A prescrição antecipada:
a) toma por base a pena máxima do delito;
b)  toma  por  base  a  pena  efetivamente  aplicada  na
sentença;
c)  em caso  de  concurso  de  crimes,  toma  por  base  a
soma das penas dos crimes;
d)  toma  por  base  uma  perspectiva  de  pena  a  ser
aplicada  na  sentença; construção  doutrinária  e
jurisprudencial.
e)  é  pacificamente  aceita  na  doutrina  e  na
jurisprudência,  tendo  em  vista  estar  expressamente
prevista na lei penal.

7.  Assinale  a  alternativa  correta  acerca  da  Lei
11.343/06:

a) A indução ou a instigação de alguém ao uso indevido
de droga não é considerado crime.
b) Responde às mesmas penas do crime previsto no art.
33, caput, da Lei n° 11.343/2006 o agente que custeia
ou financia o crime de tráfico.
c)  Responde por delito autônomo ao de tráfico do
art.  33,  caput,  o  agente  que  oferecer  droga,
eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de
seu relacionamento, para juntos a consumirem. Art.
33, § 3º, da Lei 11.343/2006.
d) A associação criminosa prevista no art. 35, caput, da
Lei  n° 11.343/2006  exige  vínculo  associativo
permanente  de  duas  ou  mais  pessoas  para  prática
constante do tráfico.
e) A causa de redução da pena, prevista no § 4° do art.
33 da Lei n° 11.343/2006, só será aplicável diante do
preenchimento dos requisitos de primariedade e de bons
antecedentes.


