
Direito Processual Penal

01. A falta de nomeação de curador, a réu menor, no ato do interrogatório, constitui:
a) Nulidade insanável, se o réu tiver confessado o crime.
b) Não constitui nulidade absoluta, dada a presumida imparcialidade do juiz.
c) Mera irregularidade sanável pela presença do curador nos atos subsequentes.
d) Nenhuma das hipóteses.

02. Das informações abaixo uma é incorreta:
a) O inquérito policial é fase preliminar ou preparatória da ação penal.
b) O inquérito policial é instrução provisória.
c) O inquérito policial não é um processo mas um procedimento.
d) Nos casos em que se procede mediante requisição é ilícito à autoridade discutir-se mérito antes 
de iniciar o inquérito policial.

03.  O prazo para a conclusão do inquérito policial, estando o réu em liberdade e estando o réu 
preso é, respectivamente de:
a) 10 (dez) dias e 30 (trinta) dias.
b) 20 (vinte) dias e  15 (quinze) dias.
c) 30 (trinta) dias e 10 (dez) dias.
d) 60 (sessenta) dias e 5 (cinco) dias.

04. Dentre os objetivos do inquérito policial não se encontra:
a) Apurar a infração. 
b) Identificar a autoria e materialidade.
c) Reunir provas.
d) Condenar o acusado.

05.  A importância do inquérito Policial, é de propiciar ao órgão acusador os elementos probatórios 
suficientes para dar início a ação penal, está relacionada com:
a) Legitimação ad causam.
b) Justa causa.
c) Possibilidade jurídica do pedido.
d) Possibilidade jurídica da causa de pedir.

06. Se o Juiz não concordar com o pedido de arquivamento do inquérito policial deverá remetê-lo 
ao:
a) Ministro da Justiça.
b) Procurador Geral da Justiça.
c) Procurador Geral da Fazenda.
d) Secretário de Segurança Pública.

07. Analisando as características do inquérito policial, podemos afirmar que ele não é:
a) Administrativo.
b) Sigiloso.
c) Informal.
d) Inquisitório.



08. Analisando o inquérito policial, podemos afirmar:
a) A acusação se inicia com a instauração do inquérito policial.
b) Poderá a autoridade policial deixar de atender as requisições do Ministério Público, mas não 
poderá deixar de atender as do Magistrado.
c) As buscas domiciliares poderão ser realizadas com autorização da Autoridade Policial.
d) Sempre que a infração deixar vestígios deverá ser efetuado exame de corpo de delito. 

09.  Pedro  Augusto  é  denunciado  pela  suposta  prática  do  delito  de  apropriação  indébita.  A 
acusação ministerial estribou-se em peças de informação, não tendo sido realizado o inquérito 
policial,  já  que presentes nas mencionadas peças o suporte mínimo probatório  necessário ao 
oferecimento da denúncia. Escolha a alternativa correta:
a) A denúncia foi oferecida corretamente, já que demonstrada pelo promotor a causa provável, por 
meio das citadas peças de informação;
b) O promotor não poderia ter denunciado Pedro, posto ser o inquérito policial imprescindível ao 
oferecimento da denúncia;
c) A denúncia foi oferecida incorretamente, já que o crime acima é de ação penal de iniciativa 
privada;
d) Todas as respostas acima estão incorretas.

10. O inquérito policial é um procedimento investigatório prévio, cuja finalidade é a obtenção de 
provas. É correto afirmar:
a) O inquérito policial não é inquisitivo, vigorando o princípio do contraditório.
b) O inquérito policial é sigiloso, realizado pela Polícia Judiciária, devendo ser escrito.
c) O inquérito policial é obrigatório, sendo um pressuposto para propositura da ação penal.
d) O inquérito policial é iniciado por ato voluntário da autoridade policial, sem que tenha havido 
pedido expresso de qualquer pessoa nesse sentido.
e) O delegado de polícia quando fica sabendo da prática de um delito deve baixar a chamada 
“portaria”, que é a peça que dá início ao procedimento inquisitorial.

Gabarito
01. C
Comentário: Apenas mera irregularidade, sanável no curso do processo.

02.  D
Comentário:  Nos casos em que se procede mediante requisição, a autoridade policial, deverá 
atender a determinação desta, por tratar-se de uma ordem. 

03.  C
Comentário: Os prazos acima estão definidos no art. 10 do CPP.

04. D
Comentário:  O  inquérito  policial  é  apenas  um  procedimento  administrativo,  a  fim  de  reunir 
elementos probatórios e indícios de autoria, para que haja um julgamento justo. Não se admite no 
inquérito acusação ou defesa, vez que o momento próprio para tal é em sede  de juízo.

05. B
Comentário: A justa  causa,  significa  dizer  que  o  inquérito  possui  indícios  de  autoria  e  a 
materialidade do crime, propiciando ao MP, poder propor o oferecimento da denúncia.



06. B
Comentário: Havendo divergência entre o MP e a Autoridade Judiciária, quanto ao arquivamento 
do inquérito policial, a decisão caberá ao Procurador Geral de Justiças, art. 28 do CPP.

07.  C
Comentário:  Uma  das  características  do  inquérito  policial,  não  é  a  informalidade,  e  sim  a 
formalidade.

08. D.
Comentário:  O exame de corpo de delito é obrigatório quando a infração deixar vestígio –  art. 
158 do CPP.

09.  A
Comentário: Se a peça de informação contiver informações suficientes para o oferecimento da 
denúncia, o inquérito policial torna -se dispensável.

10.  E, C, E, E, C.
Comentário:  O inquérito policial é um procedimento investigatório prévio, não há acusação ou 
defesa, visto ser somente informativo. Pode ser iniciado por portaria ou por flagrante delito


