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Olá, amigos e amigas do Plenus,

Este é o seu Caderno Estratégico. Este material é uma coletânea das questões 
mais importantes de provas objetivas específicas da matéria que será objeto de sua 
Sinopse de Estudos desta semana. Todas as questões são das principais bancas dos 
certames da sua área específica de estudo dos últimos quatro anos.

Tais questões são aqui apresentadas para que você possa não somente verifi-
car como os temas desta matéria vêm caindo em concursos, mas, principalmente, para 
guiar o seu estudo desta semana. 

A ideia deste material é que você possa monitorar como os temas vêm caindo 
em provas, para que, ao ler a Sinopse de Estudos, saiba identificar os temas mais rele-
vantes, podendo estabelecer suas estratégias de estudo juntamente com o seu Professor 
Tutor.

Nossa proposta é que você resolva as questões antes de ler a Sinopse de 
Estudos (obviamente, nada impede que você faça o caminho oposto) para assim poder 
estrategicamente saber os pontos que devem ser lidos com mais atenção no material de 
estudos. 

Sabemos que muitos alunos preferem treinar apenas depois de estudar os 
temas. Isso evidentemente também será possível caso o aluno assim o deseje. No entanto, 
para aqueles que optarem por seguir o caminho aqui proposto (primeiro resolver as 
questões de concursos anteriores para somente depois ler a Sinopse de Estudos semanal), 
adiantamos que o treinamento dos temas estudados ocorrerá por meio das questões 
semanais (ainda inéditas em concursos, posto que foram elaboradas por nossa equipe) que 
disponibilizaremos ao longo do Curso. 

Assim sendo, nossa proposta de estudos é:

1) Resolver as questões de provas de concursos anteriores do tema de estudo 
semanal;
2) Com base na resolução de questões anteriores, estudar a Sinopse de estudos 
semanal, pois assim o seu estudo será mais atento ao que costuma cair em 
provas;
3) Ao longo de todo o curso, por meio das questões semanais elaboradas pelo 
Ouse ir treinando os conteúdos por meio daquilo que apostamos que será 
objeto de prova daqui por diante.

Desse modo, não só os seus estudos como os seus treinos serão completos, 
focados no que costuma cair e já atentos aquilo que nosso super time de Professores 
aposta que virá nos próximos certames.

Equipe Ouse Saber.
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QUESTÃO 01

Ano: 2019 / Banca: Instituto Acesso / Órgão: PC-ES / Prova: Instituto Acesso - 2019 - PC-ES - De-
legado de Polícia

A legítima defesa e o estado de necessidade possuem similitudes que as os enquadram 
como excludentes de ilicitude. Não obstante, suas diferenças implicam em modalidades 
diversas com conceitos distintos. Em relação à comparação da legítima defesa e do estado 
de necessidade, marque a alternativa correta.

a) De acordo com o conceito analítico de crime, para a verificação da atipicidade da condu-
ta, a legitima defesa e o estado de necessidade devem ser observados para confirmar se a 
conduta é ou não típica.
b) Na legítima defesa, assim como no estado de necessidade, somente é admitido o excesso 
culposo.
c) Em relação ao estado de necessidade, diferentemente da legitima defesa, qualquer ex-
cesso será punível, já que nos casos em que ocorre a legitima defesa não há punição  para 
eventuais excessos na tutela do bem jurídico do agredido injustamente.
d) No caso do estado de necessidade, é cabível uma agressão injusta na defesa de bem ju-
rídico menos relevante. Já no caso da legítima defesa, a preservação de bens jurídicos de 
mesmos valores é promovida pelo uso da força de quem inicia agressão.
e) A legitima defesa é uma garantia que permite a defesa de interesse legítimo por parte de 
quem sofre a agressão injusta a um bem jurídico. Não obstante os interesses em conflito no 
caso de estado de necessidade, todos os interesses são considerados legítimos ao se tratar 
de oposição de bens jurídicos de mesmo valor.

QUESTÃO 02

Ano: 2019 / Banca: Instituto Acesso / Órgão: PC-ES / Prova: Instituto Acesso - 2019 - PC-ES - De-
legado de Polícia

O Código Penal (CP) trouxe, em seu conjunto de leis, a previsão das excludentes de ilicitude, 
a saber: o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento de dever legal, 
além do exercício regular do direito.

Em relação ao estrito cumprimento do dever legal, seguem-se seis afirmações:

I - Para seu cumprimento, é indispensável o cumprimento do dever legal;

II - Para seu cumprimento, é indispensável o cumprimento do dever ético;

III - A prática da conduta deve ser promovida nos exatos termos da lei;
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IV - A ordem da autoridade subsome a lei no cumprimento da ordem emanada por funcio-
nário público;

V - A boa-fé permite a extrapolação da lei para o cumprimento do dever;

VI - Hierarquia e autoridade pública são diplomas supralegais;

Marque a alternativa que contenha somente as afirmações corretas acerca dos elementos 
caracterizadores do estrito cumprimento do dever legal.

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

QUESTÃO 03

Ano: 2018 / Banca: CESPE / Órgão: PC-SE / Prova: CESPE - 2018 - PC-SE - Delegado de Polícia

Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, tam-
bém maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua 
residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação 
policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de quarenta minutos, armado 
com o revólver, sob a influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez dis-
paros da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Carlos agiu sob o pálio da legítima defesa putativa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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QUESTÃO 04

Ano: 2018 / Banca: CESPE / Órgão: PC-SE / Prova: CESPE - 2018 - PC-SE - Delegado de Polícia

Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, tam-
bém maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua 
residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação 
policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de quarenta minutos, armado 
com o revólver, sob a influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez dis-
paros da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Carlos agiu sob o pálio da excludente de legítima defesa justificante.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

QUESTÃO 05

Ano: 2018 / Banca: FUMARC / Órgão: PC-MG / Prova: FUMARC - 2018 - PC-MG - Delegado de Po-
lícia Substituto

Com relação às causas de exclusão da ilicitude, é CORRETO afirmar:

a) Astrogildo colocou cacos de vidro, visíveis, em cima do muro de sua casa, para evitar a 
ação de ladrões. Certo dia, uma criança neles se lesionou ao pular o muro da casa de As-
trogildo para pegar uma bola que ali havia caído. Nessa situação, ainda que se tratando da 
defesa de um perigo incerto e ou remoto, a conduta de Astrogildo restaria acobertada por 
excludente da ilicitude.
b) No caso de legítima defesa ou estado de necessidade de terceiros, é imprescindível a pré-
via autorização destes para que a conduta do agente não seja ilícita.
c) Caio, lutador de boxe, durante uma luta em que seguia as regras desportivas, atinge re-
gião vital de Tício, causando-lhe a morte. Ante a gravidade da situação fática, a violência 
não encontra amparo em nenhuma causa de exclusão da ilicitude, devendo Caio responder 
pela morte causada.
d) Nos moldes do finalismo penal, pode a inexigibilidade de conduta diversa ser considera-
da causa supralegal de exclusão de ilicitude.



6

QUESTÃO 06

Ano: 2017 / Banca: IBADE / Órgão: PC-AC / Prova: IBADE - 2017 - PC-AC - Delegado de Polícia 
Civil

Acerca do consentimento real do ofendido, é correto afirmar que:

a) o consentimento, para ser válido, pressupõe que o titular do bem jurídico atingido possua 
capacidade de entendimento quanto ao caráter e à extensão da autorização.
b) invariável e indiscutivelmente, a vida humana é um bem jurídico indisponível, de sorte 
que não pode ser objeto de consentimento para sua extinção.
c) se uma pessoa autoriza que médico aplique determinado medicamento em seu corpo, 
suportando efeitos severamente prejudiciais à saúde inerentes ao uso da substância, os 
quais desconhecia, o consentimento real se mantém válido, pois é a vítima quem deve bus-
car todas as informações sobre as consequências de sua autorização.
d) De acordo com a doutrina de Claus Roxin. o consentimento do ofendido exclui a antijuri-
dicidade da conduta praticada, jamais recaindo sobre a esfera da tipicidade.
e) em regra, o consentimento deve ser anterior à ação consentida, mas nada impede seu 
reconhecimento mesmo quando posterior, como no caso de ausência de representação do 
ofendido no crime de lesão corporal leve, hipótese em que o crime deixa de existir.

QUESTÃO 07

Ano: 2015 / Banca: VUNESP / Órgão: PC-CE / Prova: VUNESP - 2015 - PC-CE - Delegado de Polícia 
Civil de 1a Classe

Considera-se em estado de necessidade quem

a) pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia 
de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, ainda que nas circunstâncias seja exigível 
sacrifício.
b) exclusivamente em situação de calamidade pública, pratica o fato para salvar de perigo 
atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio 
ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
c) pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia 
de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 
razoável exigir-se
d) exclusivamente em situação de calamidade pública, pratica o fato para salvar de perigo 
atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio 
(excluído direito alheio), cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
e) pratica o fato para salvar de perigo iminente ou atual, que não provocou por sua vontade, 
nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, ainda que nas circunstâncias 
seja exigível sacrifício.
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GABARITO: 
1 – E | 2 – C | 3 – ERRADO | 4 – ERRADO | 5 – A | 6 – A | 7 – C.
 

 


