
 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

1 

    

DDEEPPEENN  EE  GGUUAARRDDAASS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  ((GGRRAAVVAATTÁÁ  EE  AARRAAÇÇOOIIAABBAA))  

DDIIRR..  PPEENNAALL  CCOOMM  IIGGHHOORR  NNOOGGUUEEIIRRAA  ((0011//0077//22002200))  

 
  
   

1. (CESPE - 2020 - MPE-CE - Técnico Ministerial) Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu 
um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça sofreu 
lesões leves. 

 A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
 Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de 

Mário não será classificada como crime hediondo. 
 (   ) Certo     (   ) Errado 
 

2. ( CESPE - 2020 - MPE-CE - Promotor de Justiça de Entrância Inicial) Acerca do delito de homicídio doloso, 
assinale a opção correta. 

a) Constitui forma privilegiada desse crime o seu cometimento por agente impelido por motivo de relevante 

valor social ou moral, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. 

b) A qualificadora do feminicídio, caso envolva violência doméstica, menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher, não é incompatível com a presença da qualificadora da motivação torpe. 

c) A prática desse crime contra autoridade ou agente das forças de segurança pública é causa de aumento 

de pena. 

d) É possível a aplicação do privilégio ao homicídio qualificado independentemente de as circunstâncias 

qualificadoras serem de ordem subjetiva ou objetiva. 

e) Constitui forma qualificada desse crime o seu cometimento por milícia privada, sob o pretexto de 

prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. 

3. (VUNESP - 2019 - Prefeitura de Cerquilho - SP - Guarda Municipal III) Serena havia acabado de dar à luz 
o seu filho, mas, em razão de seu estado emocional, caracterizando o estado puerperal, veio a tirar 
dolosamente a vida da criança. Considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que essa 
conduta de Serena 

a) caracteriza o crime de infanticídio. 

b) não é considerada crime. 

c) é considerada crime de homicídio qualificado. 

d) caracteriza o crime de homicídio, com agravante de a vítima ser um recém-nascido. 

e) é considerada crime, mas Serena ficará isenta de pena por ter sido influenciada pelo estado puerperal. 

4. (VUNESP - 2019 - Prefeitura de Cerquilho - SP - Guarda Municipal III) Hércules havia cometido um crime 
de roubo e ficou sabendo que Medusa foi testemunha ocular desse delito. Assim, resolve tirar a vida de 
Medusa, crime este que veio a executar, pessoalmente, mediante disparo de arma de fogo. Nessa 
situação hipotética, considerando apenas essas informações, segundo o Código Penal, é correto afirmar 
que Hércules cometeu o crime de 

a) homicídio simples. 

b) homicídio simples, com atenuante, por ter agido sob o domínio de violenta emoção. 

c) feminicídio em razão de a vítima ser mulher. 

d) homicídio qualificado, por ter agido para assegurar a impunidade de outro crime. 

e) homicídio qualificado, em razão de a vítima ser mulher. 

5. (CONSULPAM - 2019 - Prefeitura de Viana - ES - Guarda Municipal) O homicídio (artigo 121 do Código 
Penal) será qualificado se cometido, EXCETO: 

a) Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 

b) Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 

c) Por motivo fútil. 

d) Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. 
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6. (VUNESP - 2019 - Prefeitura de Campinas - SP - Guarda Municipal) Segundo o Código Penal, quando o 
crime de homicídio é culposo, 

a) a pena prevista é maior do que a do homicídio doloso. 

b) não será admitido agravante de aumento de pena. 

c) o agente ficará, necessariamente, sujeito à pena de reclusão. 

d) o agente poderá ficar isento de pena se agir para compensar os familiares da vítima. 

e) o juiz poderá deixar de aplicar a pena em hipótese determinada. 

 
7.  (INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES – Investigador) Assinale, dentre as alternativas a seguir, a única que 

NÃO majora de 1/3 até a metade a pena para o autor do delito de feminicídio. 
a) Praticar o crime nos 5 meses posteriores ao parto. 

b) Praticar o crime contra pessoa menor de 14 anos. 

c) Praticar o crime contra pessoa com deficiência. 

d) Praticar o crime na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. 

e) Praticar o crime contra pessoa maior de 60 anos. 

8. (VUNESP - 2018 - Prefeitura de Araçatuba - SP - Guarda Municipal) Com relação aos crimes contra a 
pessoa, previstos no Código Penal, é correto afirmar que 

a) o homicídio cometido com o emprego de tortura não é considerado como homicídio qualificado. 

b) provocar aborto, sem o consentimento da gestante não é crime. 

c) se considera lesão corporal de natureza grave aquela que resulta debilidade permanente de membro. 

d) o crime de perigo de contágio venéreo foi revogado. 

e) o crime de difamação contempla a possibilidade de exceção da verdade e admite modalidade culposa. 

 
9. (Quadrix - 2020 - CRO-DF - Fiscal I) À luz do Código Penal brasileiro, julgue o item. 

 O crime de lesão corporal só admite a modalidade dolosa. 
(   ) Certo     (   ) Errado 

10. (FUMARC - 2018 - PC-MG - Delegado de Polícia Substituto) De acordo com o Artigo 129 do Código Penal 
Brasileiro, trata-se de lesão corporal de natureza gravíssima: 

a) Aceleração de parto. 

b) Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 

c) Deformidade permanente. 

d) Perigo de vida. 

11. (VUNESP - 2019 - Prefeitura de Cerquilho - SP - Guarda Municipal III) Quando alguém imputa falsamente 
a outrem um fato definido como crime, o Código Penal define essa conduta como crime de 

a) injúria. 

b) difamação. 

c) calúnia. 

d) falsidade. 

e) perjúrio. 

 


