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Simulado de Direito Penal: Crimes Contra a Família, a Incolumidade e a Paz Pública 
(CESPE/TJ-BA/2013) 

01) Aquela que, penalmente responsável, registrar, como seu, filho recém-nascido de outra mulher, 
alterando formalmente seu estado civil, responderá pelo crime de supressão ou alteração de direito inerente 
ao estado civil de recém-nascido em concurso formal com o crime de falsidade decorrente da inscrição falsa 
no registro de nascimento da criança. 

Comentário: 
 
Conforme o princípio da consunção, o crime de falsidade ideológica é absorvido pelo de Supressão ou alteração 
de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. 
 
Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido 
 
CP/40. Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido 
ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil:  
 
Pena - reclusão, de dois a seis anos.  
 
Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza:  
 
Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. 
 
Gabarito: Errado. 

(FEPESE/DPE-SC/2012) 
02) É penalmente típica a conduta de quem subtrai menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem 
sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial, mas não a de quem os induz a fugir do lugar em que 
se acham por determinação de quem, por essas mesmas razões, sobre eles exerce autoridade. 

Comentário: 
DOS CRIMES CONTRA O PÁTRIO PODER, TUTELA CURATELA 
 
Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes 
 
Art. 248 - Induzir menor de dezoito anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem 
sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor 
ou do curador algum menor de dezoito anos ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem 
legitimamente o reclame: 
 
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 
 
Gabarito: Errado. 

(MPE-SC/MPE-SC/2014) 
03) Constitui causa de aumento da pena do crime de incêndio, previsto no Código Penal Brasileiro, ação de 
colocar fogo em balsa que transporta veículos na travessia de um rio que liga dois municípios do mesmo 
Estado. 

Comentário: 
 
Incêndio 
 
Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: 
 
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. 
 
Aumento de pena 
 
§ 1º - As penas aumentam-se de um terço: 
 
I - se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio; 
 
II - se o incêndio é: 
 
c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo; 
 
Gabarito: Correto. 
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(CESPE/ABIN/2018) 
04) O crime de explosão é considerado um crime de dano, pois o objeto jurídico tutelado são os bens 
materiais. 

Comentário: 
 
O crime de explosão não é de dano, sendo um crime de perigo, tendo como objeto jurídico protegido a incolumidade 
pública. 
 
Explosão 
 
CP/40. Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, 
arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos: 
 
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. 
 
§ 1º - Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos: 
 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 
Aumento de pena 
 
§ 2º - As penas aumentam-se de um terço, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo anterior, 
ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no nº II do mesmo parágrafo. 
 
Modalidade culposa 
 
§ 3º - No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, 
de seis meses a dois anos; nos demais casos, é de detenção, de três meses a um ano. 
 

Crimes de Perigo 

Concreto Abstrato 

O perigo é analisado após a conduta, pois deve ser 
verificado se a conduta do agente gerou ou não 
perigo no caso concreto. 

O perigo é ex ante, sendo assim, o agente é 
penalizado pelo simples fato da conduta ser 
perigosa, não exigindo resultado naturalístico, ou 
seja, não é necessário o perigo real no caso 
concreto. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/CRBio - 1º Região /2017) 
05) Nos crimes de perigo comum, a forma qualificada só se aplica nos casos em que há dolo do agente. 

Comentário: 
 
Tanto em dolo, quanto em culpa. 
 
Formas qualificadas de crime de perigo comum 
 
CP/40. Art. 258 - Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena 
privativa de liberdade é aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do 
fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao 
homicídio culposo, aumentada de um terço. 
 
Gabarito: Errado. 

(MPE-SC/MPE-SC/2016) 
06) O crime de envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, de uso comum 
ou particular, cujo objeto jurídico a ser protegido é a saúde pública, não admite a modalidade culposa. 

Comentário: 
 
Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal 
 
CP/40. Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal 
destinada a consumo: 
 
Pena - reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990) 
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§ 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, 
a água ou a substância envenenada. 
 
Modalidade culposa 
 
§ 2º - Se o crime é culposo: 
 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CRO - PR/2016) 
07) Alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, configura crime contra a saúde pública. 
Nesse caso, porém, aquele que vende o produto adulterado não incorre nas mesmas penas. 

Comentário: 
 
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios  
 
CP/40. Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a 
consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo:  
 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  
 
§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para 
vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, 
corrompido ou adulterado.  
 
§ 1º - Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou 
sem teor alcoólico.   
 
Modalidade culposa 
 
§ 2º - Se o crime é culposo:  
 
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 
 
Gabarito: Errado. 

(FUNDATEC/DPE-SC/2018) 
08) A associação criminosa do artigo 288 do CP pune a associação de 04 ou mais pessoas, as quais se 
unem, com hierarquia e estabilidade, à prática de diversos crimes. 

Comentário: 
 
Associação Criminosa 
 
CP/40. Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:    
 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.      
 
Parágrafo único.  A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de 
criança ou adolescente. 
 

Associação para o Tráfico Associação Criminosa Organização Criminosa 

02 ou mais pessoas 03 ou mais pessoas 04 ou mais pessoas 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TJ-PB/2015) 
09) No crime de associação criminosa, incide causa de aumento de pena o fato de a associação ser armada 
ou haver participação de criança ou de adolescente. 

Comentário: 
 
Associação Criminosa 
 
CP/40. Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:    
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Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.      
 
Parágrafo único.  A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de 
criança ou adolescente. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TRT - 8ª Região (PA e AP)/2016) 
10) A estabilidade e a permanência nas relações entre os agentes reunidos em conjugação de esforços para 
a prática reiterada de crimes são essenciais para que se configure a associação criminosa, diferenciando-
se essa do simples concurso eventual de pessoas para realizaram uma ação criminosa. 

Comentário: 
 

STJ/RHC 76678/SP 

Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e 
permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, (art. 288, CP) além do elemento subjetivo 
especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes 
indeterminados. 

 
Gabarito: Correto. 
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