
Direito Processual Penal

01- Se o querelado for menor de _____ anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o 
disposto na questão anterior (nº 35).
a) 18;
b) 21;
c) 20;
d) 25;
e) 19.

02- Leia, analise e marque a alternativa correta:
a)  A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 
interesse da sociedade.
b)  Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial  não poderá 
mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes, salvo 
no caso de existir condenação anterior.
c)  No Distrito  Federal  e nas comarcas em que houver  mais  de uma circunscrição policial,  a 
autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar 
diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem 
assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra 
em sua presença, noutra circunscrição.
d) Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao 
Instituto  de  Identificação  e  Estatística,  ou  repartição  congênere,  mencionando  o  juízo  a  que 
tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.
e) Todas as alternativas estão corretas.

03- Nos  crimes  de  ação  pública,  esta  será  promovida  por  denúncia  do  (a)  ______,  mas 
dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
a) autoridade policial;
b) Ministério Público;
c) autoridade judiciária;
d) Presidente do TJ;
e) Chefe de Polícia.

04- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de 
representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
b) Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União,  
Estado e Município, a ação penal será pública.
c) A representação será retratável, depois de oferecida a denúncia.
d) A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio 
de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial.
e) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que 
caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando 
o tempo, o lugar e os elementos de convicção.
GABARITO: C
COMENTÁRIO:
Responde à questão a alternativa “c” de acordo com o disposto no artigo 25 do CPP.
Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. (grifo nosso)



05- Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento 
do  inquérito  policial  ou  de  quaisquer  peças  de  informação,  o  juiz,  no  caso  de  considerar 
improcedentes  as  razões  invocadas,  fará  remessa  do  inquérito  ou  peças  de  informação  ao 
________, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-
la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
a) Presidente do TJ;
b) Procurador-Geral
c) Chefe de Polícia;
d) Governador do Estado;
e) CNJ.

06-  Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal, cabendo ao ________ aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir 
em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, 
no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.
a) autoridade policial;
b) Ministério Público;
c) autoridade judiciária;
d) Presidente do TJ;
e) Chefe de Polícia.

07- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.
b) No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de 
oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao Ministério Público.
c) Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, 
nomeará advogado para promover a ação penal.
d) Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se 
dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família.
e) Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir 
o ofendido.

08- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas não poderão exercer a ação 
penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, 
no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.
b) O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes 
especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à 
autoridade policial.
c) A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do 
ofendido,  de seu representante legal  ou procurador,  será reduzida a termo, perante o juiz ou 
autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.
d) A representação conterá todas as informações que possam servir  à apuração do fato e da 
autoria.
e) Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou,  
não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.



09- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência 
de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários 
ao oferecimento da denúncia.
b) A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, 
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação 
do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
c) O Ministério Público poderá desistir da ação penal.
d)  A  queixa  poderá  ser  dada  por  procurador  com  poderes  especiais,  devendo  constar  do 
instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais 
esclarecimentos  dependerem  de  diligências  que  devem  ser  previamente  requeridas  no  juízo 
criminal.
e)  A queixa,  ainda  quando  a  ação  penal  for  privativa  do  ofendido,  poderá  ser  aditada  pelo 
Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subseqüentes do processo.

10 - Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a)  Se  o  Ministério  Público  julgar  necessários  maiores  esclarecimentos  e  documentos 
complementares  ou  novos  elementos  de  convicção,  deverá  requisitá-los,  diretamente,  de 
quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.
b) A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério 
Público velará pela sua divisibilidade.
c) A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se 
estenderá.
d) A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante 
legal ou procurador com poderes especiais.
e) O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito 
em relação ao que o recusar.

Gabarito

01. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 48 do 
CPP:
Art.  48.  A queixa  contra  qualquer  dos  autores  do  crime obrigará  ao  processo  de  todos,  e  o 
Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. (grifo nosso):
Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 54 do CPP.

02. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo, respectivamente, com o disposto 
nos artigos 20, seu parágrafo único, art. 22 e art. 23, todos do CPP.

03. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 24 do CPP.

05. B
Comentário:
Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 28 do CPP.

06. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 29 do CPP.



07. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 31 do 
CPP: Art. 31.  No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o 
direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente 
ou irmão. (grifo nosso)

08.  A
Comentário:  Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto no artigo 37 do 
CPP: Art. 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer 
a  ação  penal,  devendo  ser  representadas  por  quem  os  respectivos  contratos  ou  estatutos 
designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes. (grifo nosso)

09. C
Comentário:  Responde à questão a alternativa “c” de acordo com o disposto no artigo 42 do 
CPP: Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

10. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 48 do 
CPP:
Art.  48.  A queixa  contra  qualquer  dos  autores  do  crime obrigará  ao  processo  de  todos,  e  o 
Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. (grifo nosso)


