
 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris. www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a
1

 

 

Curso/Disciplina:  Direito Constitucional Penal Objetivo 

Aula: 8 

Professor(a): Marcelo Tavares 

Monitor(a): Bruno Warwar Marcolino 

 

Exercícios de Fixação 

 

1) Qual das informações abaixo define corretamente o conceito do princípio da reserva legal? 

 

a) Não há crime sem lei que o defina; não há pena sem cominação legal. 

b) A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, 

cometeu um fato típico e antijurídico. 

c) A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de 

determinado bem jurídico. 

d) Nenhuma pessoa passará da pessoa do condenado. 

e) A pena deve estar proporcionada ou adequada à magnitude da lesão ou bem jurídico 

representada pelo delito e a medida de segurança à periculosidade criminal do agente. 

 

 

2) O princípio da proporcionalidade:  

 

a) Proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos. 

b) Determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da 

pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. 

c) determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato.  

d) Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. 

e) Determina que todos são iguais perante a lei penal. 

 

 

3) Com relação ao princípio da anterioridade da lei, marque a alternativa correta: 

 

a) O direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo uma parte dos 

interesses jurídicos. 

b) Para que haja crime e seja imposta pena é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei 

entrar em vigor. 

c) A lei posterior mais severa tem efeito “ex nunc”. 
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d) Apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for 

socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida 

historicamente condicionada.  

e) O direito penal só deve ser aplicado quando a conduta defende um bem jurídico, não sendo 

suficiente que seja imoral ou pecaminosa.  

 

4)  Com relação ao princípio “ne bis in idem”, é correto afirmar que: 

 

a) A criminalização de uma conduta só será legitima se constituir meio necessário para a proteção 

de determinado bem jurídico. 

b) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. 

c) Todos são iguais perante a lei penal.  

d) Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. 

e) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.  

 

5) Analise as afirmações sobre o princípio da insignificância e marque a alternativa correta:  

 

I—O princípio da insignificância está ligado aos chamados “crimes de bagatela”. 

II—Nas hipóteses de lesões mínimas, será reconhecida a atipicidade dos fatos. 

III—O princípio da insignificância recomenda que o direito penal apenas intervenha nos casos de 

lesão jurídica grave. 

 

a) Todas.  

b) I e II 

c) I e III 

d) II e III 

e) Nenhuma. 

 

6) É correto afirmar, no que diz respeito ao princípio da culpabilidade, que:  

 

a) A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de 

determinado bem jurídico. 

b) Não há crime sem lei que o defina; não há pena sem lei cominação legal. 



 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris. www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a
3

 

c) A pena deve estar proporcionada ou adequada à magnitude da lesão, ao bem jurídico 

representada pelo delito e a medida de segurança à periculosidade criminal do agente.  

d) Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato.  

e) A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, 

cometeu um fato típico e antijurídico.  

 

7) O princípio da proibição da analogia “in malam partem”: 

 

a) Determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da 

pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados.  

b) Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória.  

c) Proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos.  

d) Determina que todos são iguais perante a lei penal. 

e) Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato.  

 

8) Qual das alternativas traz o correto conceito do princípio da irretroatividade da lei penal? 

 

a) O direito penal só pode ser aplicado quando a conduta defende um bem jurídico, não sendo 

suficiente que seja imoral ou pecaminosa.  

b) O direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo uma parte dos 

interesses jurídicos.  

c) Apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for 

socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida 

historicamente condicionada.  

d) A lei posterior mais severa tem efeito “ex nunc”. 

e) Para que haja crime e seja imposta pena é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei 

entrar em vigor. 

 

9)  O princípio da igualdade determina que:  

 

a) Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. 

b) Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.  

c) A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de 

determinado bem jurídico. 

d) Todos são iguais perante a lei penal. 

e) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. 
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10) Analise as informações e marque a alternativa correta:  

 

I - O princípio da fragmentariedade é consequência dos princípios da reserva legal e da intervenção 

mínima.  

II - O princípio da pessoalidade impede a punição por fato alheio. 

III - O direito penal protege todos os bens jurídicos de violações, até os de menor importância. 

 

a) Todas as afirmações estão corretas. 

b) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  

e) Nenhuma das afirmações estão corretas. 

 

11) Qual das seguintes afirmações define corretamente o princípio da intervenção mínima? 

 

a) Não há crime sem lei que o defina; não há pena sem cominação legal. 

b) A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, 

cometeu um fato típico e antijurídico.  

c) A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de 

determinado bem jurídico. 

d) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. 

e) A pena deve estar proporcionada ou adequada à magnitude da lesão ao bem jurídico 

representada pelo delito e a medida de segurança à periculosidade criminal do agente. 

 

12) Com relação ao princípio da humanidade, é correto afirmar que: 

 

a) Proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos.  

b) Determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da 

pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados.  

c) Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato.  

d) Determina que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.  

e) Determina que todos são iguais perante a lei penal. 
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13) Assinale a alternativa que mostra o conceito do princípio da ofensividade:  

 

a) Para que haja crime e seja imposta pena é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei 

entrar em vigor. 

b) Apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for 

socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida 

historicamente condicionada. 

c) O direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo uma parte dos 

interesses jurídicos. 

d) O direito penal só pode ser aplicado quando a conduta defende um bem jurídico, não sendo 

suficiente que seja imoral ou pecaminosa. 

e) A lei posterior mais severa tem efeito “ex nunc”. 

 

14) Analise as afirmações sobre o princípio da pessoalidade e marque a alternativa correta: 

 

I - Somente o autor da infração penal pode ser apenado. 

II - A obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores.  

III - A decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, não pode se estender aos sucessores. 

 

a) Todas. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas II e III. 

e) Nenhuma. 

 

15) O princípio da pessoalidade determina que:  

 

a) A pena deve estar proporcionada ou adequada à magnitude da lesão ou bem jurídico 

representada pelo delito e a medida de segurança à periculosidade criminal do agente. 

b) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. 

c) Não há crime sem lei que o defina; não há pena sem lei cominação legal. 

d) A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de 

determinado bem jurídico. 

e) A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, 

cometeu um fato típico e antijurídico.  
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16) Marque a alternativa correta, no que tange ao princípio da presunção de inocência. 

 

a) Determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da 

pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. 

b) Determina que todos são iguais perante a lei penal. 

c) Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. 

d) Proíbe a adequação típica por semelhança entre fatos. 

e) Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. 

 

17) Sobre o princípio da fragmentariedade, é correto afirmar que: 

 

a) O direito penal só deve ser aplicado quando a conduta defende um bem jurídico, não sendo 

suficiente que seja imoral ou pecaminosa.  

b) Apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for 

socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida 

historicamente condicionada.  

c) A lei posterior mais severa tem efeito “ex nunc”. 

d) Para que haja crime e seja imposta pena é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei 

entrar em vigor. 

e) O direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo uma parte dos 

interesses jurídicos. 

 

18) Analise as afirmações sobre o princípio da intervenção mínima e assinale a alternativa correta. 

 

I—O princípio da intervenção mínima procura evitar a definição desnecessária de crimes e a 

imposição de penas injustas, desumanas ou cruéis.  

II—A criação de tipos delituosos deve obedecer à imprescindibilidade. 

III—O Estado só deve intervir, por intermédio do direito penal, quando os outros ramos do Direito 

não conseguirem prevenir a conduta ilícita.  

 

a) Todas estão corretas.  

b) Apenas a I e II estão corretas.  

c) Apenas a II e III estão corretas.  
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d) Apenas a I e III estão corretas.  

e) Nenhuma está correta. 

 

19) O princípio da individualização da pena determina que: 

 

a) Não há crime sem lei que o defina; não há pena sem cominação legal. 

b) A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, 

cometeu um fato típico e antijurídico. 

c) A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de 

determinado bem jurídico. 

d) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. 

e) A pena deve estar proporcionada ou adequada à magnitude da lesão ou bem jurídico 

representada pelo delito e a medida de segurança à periculosidade criminal do agente. 

 

20) Com relação ao princípio da adequação social, é correto afirmar que: 

 

a) Para que haja crime e seja imposta pena é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei 

entrar em vigor. 

b) O direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo uma parte dos 

interesses jurídicos. 

c) Apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for 

socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida 

historicamente condicionada. 

d) A lei posterior mais severa tem efeito “ex nunc”. 

e) O direito penal só deve ser aplicado quando a conduta defende um bem jurídico, não sendo 

suficiente que seja imoral ou pecaminosa.  

 

21) NÃO está previsto nos incisos do artigo 5º da Constituição da República que: 

 

a) Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 

b) A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade 

e o sexo do apenado. 

c) Ás presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos 

durante o período de amamentação. 

d) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.  

e) A lei não poderá restringir a publicidade dos atos processuais.  
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22) Considerando os princípios básicos do Direito Penal, assinale a opção correta. 

 

a) O princípio da culpabilidade impõe a subjetividade da responsabilidade penal. Logo, repudia a 

responsabilidade objetiva, derivada, tão só, de uma relação causal entre a conduta e o resultado 

da lesão ou perigo a um bem jurídico, exceto no caso dos crimes perpetrados por pessoas 

jurídicas. 

b) Os princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal são aplicáveis à pena cominada pelo 

legislador, aplicada pelo juiz e executada pela administração, não sendo, todavia, esses princípios 

extensíveis às medidas de segurança, dotadas de escopo curativo e não punitivo. 

c) Constituem funções do princípio da lesividade, proibir a incriminação de atitudes internas, de 

condutas que não excedam a do próprio autor do fato, de simples estados e condições existenciais 

e de condutas moralmente desviadas que não afetem qualquer bem jurídico. 

d) O princípio da intervenção mínima não está previsto expressamente no texto constitucional nem 

pode dele ser inferido. 

e) O princípio da humanidade proíbe a instituição de penas cruéis, como a de morte e a prisão 

perpétua, mas não a de trabalhos forçados. 

 

23) Examine os itens seguintes, indicando o CORRETO: 

 

a) O princípio da culpabilidade limite-se à impossibilidade de declaração de culpa sem o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 

b) O princípio da legalidade impede a aplicação de lei penal ao fato ocorrido antes do início 

de sua vigência.  

c) Integram o núcleo do princípio da estrita legalidade os seguintes postulados: reserva 

legal, proibição da aplicação de pena em hipótese de lesões irrelevantes, proibição de 

analogia in malam martem. 

d) A aplicação de pena aos inimputáveis, dada a sua incapacidade de sensibilização pela 

norma penal, viola o princípio da culpabilidade. 

e) Os princípios da insignificância penal e da adequação social se identificam, ambos 

caracterizados pela ausência de preenchimento formal do tipo penal. 

 

 

24) A norma prevista no art. 5º, XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, veda a existência de 

penas de caráter perpétuo no ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com entendimento de 

Fernando Capez na obra Curso de Direito Penal: parte geral. Vol 1., a vedação constitucional tem relação 

com o princípio da 

 

a) Insignificância ou bagatela 

b) Alteridade ou transcendentalidade  

c) Confiança 
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d) Adequação social 

e) Humanidade 

 

25) O juiz de determinada comarca, ao receber a denúncia formulada pelo Ministério Público 

contra o autor de um crime de peculato, considerou desnecessária a produção de provas e o 

interrogatório do réu e julgou antecipadamente a lide, condenando-o à pena de 6 anos de reclusão e 

multa. Essa decisão violou o princípio constitucional 

 

a) Do devido processo legal 

b) Da anterioridade da lei penal 

c) Da presunção de inocência 

d) Do juiz natural 

e) Da intervenção mínima 

   

 

 

 

GABARITO: 

1 - A 

2 – C 

3 - B 

4 - D 

5 - B 

6 - E 

7 - C 

8 - D 

9 - D 

10 - B 

11 - C 

12 - B 

13 - D 
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14 - B 

15 - B 

16 - E 

17 - E 

18 - A 

19 - E 

20 - C 

21 - E 

22 – * 

23 – C 

24 – D 

25 – E  

26 - A 

 

 

 

*Obs: No minuto 40:40 há um salto da questão 21 para 23. Para preservar a gravação da aula 

os exercícios e gabaritos foram mantidos. 

 

 


