
Direito Processual Penal

01. Marque aquela que não incumbirá ainda à autoridade policial:
a) cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias
b) realizar as diligências requisitadas pelo Corregedor ou pelo Senado Federal
c) representar acerca da prisão preventiva
d) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos 
processos

02. A qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade:
a) poderá requerer  somente o ofendido
b) poderá requerer somente seu representante legal
c) poderá requerer somente o indiciado
d) poderão requerer o ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado

03. Ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial:
a) se o indiciado for reincidente
b) se o indiciado for menor
c) se o indiciado for foragido
d) se o indiciado mulher

04. Não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas 
diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia: (marque a questão correta)
a) o Ministério Público
b) a Câmara do Senado
c) o Tribunal de Justiça
d) a Defensoria Pública

05. A autoridade policial: (marque a questão incorreta)
a) não poderá mandar arquivar autos de inquérito
b) se incumbirá de cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias
c) somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la
d) depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base 
para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, se de outras 
provas tiver notícia

06. Marque a questão inverídica:
a) depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base 
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas 
tiver notícia.
b) nos crimes em que couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo 
competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão 
entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado
c) a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 
interesse da sociedade
d) a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será 
permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir

07. Marque a questão verdadeira:
a) nos atestados de antecedentes que 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



b) a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e será permitida 
quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação não exigir
c) a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito
d) o Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para 
novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia

08. Será decretado por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial, ou 
do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no art. 89, III, do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 4.215, de 27 de abril de 1963), a 
incomunicabilidade, que não excederá de: ( marque a questão correta )
a) dez dias
b) sete dias
c) cinco dias
d) três dias

09. Marque a alternativa inverídica:
a)  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
b) 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
c) a incomunicabilidade, que não excederá de 5 (cinco) dias, será decretada por despacho 
fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, 
respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no art. 89, III, do Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil
d) a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será 
permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir

10. Em tema de ação penal, analise e informe: falso ou verdadeiro:
a)  O Ministério Público na ação penal privada não pode, mesmo que evidente, ampliar a extensão 
temática da pretensão punitiva.
b) O ato judicial que ratifica a manifestação do arquivamento do inquérito policial por Promotor de 
Justiça tem carga decisória.
c) Ao ser requerido o arquivamento do inquérito policial, o Juiz nada mais pode fazer.
d)  Quando o Promotor de Justiça não oferece a denúncia, a parte pode tomar iniciativa.

Gabarito
01.  B
Comentário: Promover diligências requisitadas pelo Corregedor ou pelo Senado Federal, não 
está com atribuições da autoridade policial – Art. 13, CPP.

02. D
Comentário: As diligências poderão ser de ofício, requisitadas pelo Juiz ou MP ou requeridas pelo 
ofendido, seu representante legal ou pelo indiciado. (Art. 14, CPP).



03.  B
Comentário: Será nomeado curador se o indiciado for menor – Art. 15, CPP.

04.  A
Comentário:  Art. 16, CPP – Fica vedado ao MP tal procedimento se não imprescindível ao 
oferecimento da denúncia.

05. D
Comentário:  Art. 18, CPP – A autoridade policial poderá continuar a apurar o fato se de outras 
provas tiver notícia.

06. B
Comentário:  Art. 19, CPP – Neste caso é quando nos crimes em que não couber ação pública. 

07. A
Comentário: Tal afirmativa está narrada no art. 20, § único.

08. D
Comentário:  Art. 21, CPP – A incomunicabilidade do acusado, não excederá a 3 dias.  

09. C
Comentário:  Art. 21, CPP – A incomunicabilidade do acusado, não excederá a 3 dias.  

10.
Comentário: 
a) Resposta certa – A titularidade da ação privada é do querelante
b) Resposta Errada – Não tem carga decisória porque pode ser desarquivado.
c) Resposta Errada – O juiz pode determinar o desarquivamento se de novas provas tiver notícia. 
d) Resposta Certa – Na inércia do Mp, admite-se ação penal privada subsidiária da pública.


