
Direito Processual Penal

01. Em qual prazo deverá o inquérito policial ser concluído?
a) Estando o indiciado preso o prazo para conclusão do inquérito será de 10 dias, devendo o 
prazo ser contado da data da efetivação da prisão e não da decretação.
b) Estando o indiciado preso o prazo estabelecido no Código Penal para conclusão do inquérito é 
prorrogável.
c) Estando o indiciado solto o prazo para conclusão do inquérito policial em regra não será de 30 
dias.
d) Estando o indiciado preso o prazo para conclusão do inquérito policial em regra não será de 10 
dias.
e) Estando o indiciado solto o prazo para conclusão do inquérito será de 15 dias.

02. Autoridade policial determina realização de perícia na fase inquérito. Qual a alternativa 
incorreta?
a) A realização da perícia pode ocorrer tanto na fase do inquérito ou durante o processo.
b) A determinação da autoridade policial foi correta.
c) Não viola o princípio do contraditório a realização da perícia na fase policial.
d) A perícia deve ser realizada, em regra, por dois peritos oficiais.
e) O Juiz não poderá rejeitar, no todo ou em parte, as conclusões dos peritos.

03. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial posto que é 
atribuição do juiz, a pedido:
a) da autoridade policial, tão somente;
b) da autoridade policial e do órgão ministerial;
c) do órgão do Ministério Público, tão somente; 
d) do Promotor de Justiça e de seu respectivo assistente.

04. O despacho que determina o arquivamento de inquérito policial permite que o mesmo seja 
desarquivado, diante de novos elementos probatórios, uma vez que:
a) existe recurso processual penal para desconstituí-lo;
b) não se reveste de eficácia de coisa julgada material;
c) não se reveste de eficácia de coisa julgada formal;
d) o desarquivamento frustraria a vítima.

05. O Curador, nomeado ao indiciado menor, é encargo que se atribui à pessoa:
a) leiga em Direito, tão somente;
b) formada em Direito, inscrita ou não na O.A.B.;
c) leiga, ou formada em Direito;
d) leiga, porém informada em Direito.

06. A falta de nomeação do curador ao indicado menor de dezoito anos em inquérito policial 
constitui:
a) cercamento de defesa;
b) constrangimento ilegal;
c) mera irregularidade;
d) abuso de autoridade.

07. Os autos de inquérito policial, uma vez relatados e encaminhados a Juízo, não poderão mais 
ser devolvidos, exceto:
a) a requerimento do Promotor em qualquer hipótese;



b) por determinação do juiz;
c) por provocação do ofendido;
d) a requerimento do Promotor para diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

08. O inquérito policial, uma vez não estabelecida a autoria do delito, como base para a denúncia, 
deverá ser arquivado por determinação do:
a) Juiz de Direito;
b) Promotor de Justiça;
c) Delegado de Polícia;
d) ofendido ou seu representante legal.

09. O decênio legal para a conclusão do inquérito policial, em caso de prisão em flagrante delito, 
começa a correr:
a) do dia da prisão e conseqüente lavratura do respectivo auto;
b) da data de entrega da nota de culpa ao indicado;
c) do dia imediato a concretização da medida cautelar;
d) da data da prática do fato delituoso.

10. Para a instauração do inquérito policial, representação significa que:
a) o ofendido se manifesta através de advogado;
b) o ofendido faz sempre requerimento de próprio punho.
c) o ofendido manifesta de qualquer forma, por escrito ou oralmente, o seu desejo de intentar a 
ação penal;
d) o ofendido se dirige ao Promotor e este encaminha ao Delegado de Polícia a sua manifestação.

Gabarito
01. A.
Comentário: O prazo para conclusão do inquérito é de 10 dias para indiciado preso e de 30 dias 
para indiciado solto. Art. 10 do CPP.

02. E
Comentário:  O juiz, também chamado de perito dos peritos, pode recusar no todo ou em parte 
as conclusões dos peritos. 

03. C
Comentário:  Somente a Autoridade Judiciária poderá mandar arquivar os autos do inquérito, 
depois de ouvido o MP. (Art. 17 do CPP).

04. B
Comentário:  O arquivamento do inquérito policial não se reveste de eficácia de coisa julgada 
material, vez que pode ser desarquivado se de novas provas tiver notícias.

05. C
Comentário:  Qualquer pessoa maior e capaz pode ser curador de menor, não sendo necessário 
possuir formação jurídica.

06.  C
Comentário:  A falta de curador ao indicado menor de dezoito anos em inquérito policial constitui 
mera irregularidade.



07.  D
Comentário:  A requerimento do Promotor para diligências imprescindíveis ao oferecimento da 
denúncia. Art. 28 do CPP.

08. A
Comentário: A competência para o arquivamento ou o desarquivamento dos autos do inquérito 
fica a cargo da autoridade judiciária. Art. 17 e 18 do CPP.

09. A 
Comentário:  A conclusão do inquérito policial, em caso de prisão em flagrante delito, começa a 
correr do dia da prisão. 

10.  C
Comentário:  Representação significa dizer que para a instauração do inquérito policial, o 
ofendido manifeste de qualquer forma, por escrito ou oralmente, o seu desejo de intentar a ação 
penal.


