
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01. O inquérito policial:
a) Nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá sme ela ser iniciado, 
desde que haja requisição do Ministério Público;
b) É indispensável para a propositura da ação penal;
c) É sempre sigiloso, não podendo o advogado tomar conhecimento das provas colhidas;
d) Pode ser instaurado de ofício pela autordade policial quando se tratar de ação penal pública 
incondicionada;
e) Deverá terminar no prazo de 30 dias quando se tratar de indiciado solto.

02. O inquérito policial deverá terminar:
a) No prazo de 10 dias, se o indiciado estiver solto ou preso;
b) No prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante e 30 dias se estiver preso 
preventivamente;
c)  No  prazo  de  10  dias,  se  o  indiciado  tiver  sido  preso  em  flagrante  ou  estiver  preso 
preventivamente;
d)  No  prazo  de  15  dias,  se  o  indiciado  tiver  sido  preso  em  flagrante  ou  estiver  preso 
preventivamente;
e) No prazo de 15 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante e 30 dias se estiver preso 
preventivamente.

03. Nos crimes de ação pública inconcidicionada
a) Está será promovida por denúnca do Ministério Público;
b) Será promovida por meio de requisição do Minsitro da Justiça;
c)  Será promovida por  meio  de representação do ofendido ou de quem tiver  qualidade para 
representá-lo;
d) Será promovida pelo ofendido ou por tenha qualidade para representá-lo mediante queixa;
e) Será pormovida somente pelo juiz mediante requisição do Minsitério Público ou representação 
do ofendido.

04. Acerca da ação penal não podemos afirmar:
a) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal;
b) Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada;
c) No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial ninguém da 
família poderá oferecer queixa ou prosseguir na ação penal;
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) Será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública, se esta não for intentada 
no prazo legal.

05. O prazo para representação pelo ofendido:
a)  Tem  natureza  prescricional  e  é  em  regra,  de  seis  meses  contados  a  partir  da  data  do 
conhecimento da autoria do crime;
b) Tem natureza prescricional  e é em regra, de três meses contados a partir da data do fato;
c) Tem natureza decadencial e é em regra, de três meses contados a partir da data do fato;
d)  Tem  natureza  decadencial  e  é  em  regra,  de  seis  meses  contados  a  partir  da  data  do 
conhecimento da autoria do crime;
e) Tem natureza decadencial e é em regra, de seis meses contados a partir da data do fato.



06.  Tratando-se de ação penal privada subsidiária da pública, o prazo para o oferecimento da 
queixa será:
a)  Decandecial,  de seis  meses a contar  do encerramento  do prazo para o  Mnistério  Público 
oferecer a denúncia;
b)  Prescricional,  de seis  meses a contar  do encerramento do prazo para o  Mnistério  Público 
oferecer a denúncia;
c) Decandecial, de seis meses a contar do dia em o ofendido vier a saber quem é o autor do 
crime;
d) Prescricional, de seis meses a contar do dia em o ofendido vier a saber quem é o autor do 
crime;
e) Decadencial, de seis meses a contar do dia do dia em o Ministério Público tiver conhecimento 
do fato.

07. Acerca de algumas causas de extinção da punibilidade que repercutem na ação penal privada 
não podemos afirmar:
a) A decadência significa a perda do direito de propor a ação penla privada em face da inércia do 
seu titular, o ofendido ou seu representante legal;
b) Renúnca ao direito de queixa é o ato pelo qual a vítima abre mão do direito de propor a ação  
penal privada;
c) A decadência e a renúncia, somente podem ocorrer antes do início da ação penal,  e seus 
efitosse estendem a todos os autores do crime;
d) Perempção a manifestação da vontade do querelante em perdoar, desculpar o autor do fato 
criminoso, sendo cabível somente nas ações privadas;
e) Perempção é sanção aplicada ao querelante consistente na perda do direito de prosseguir na 
çãopenal devido à sua inércia ou negligência.

GABARITO

01. D
Comentário: O inquérito policial de acordo com o art. 5º, CPP, pode ser instaurado de diversas 
formas, uma delas está descrita no art. 5º, I, CPP. Quando se tratar de crimes de ação penal  
pública incondicionada o inquérito policial poderá ser instaurado de ofício, ou a requerimento do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, pelo auto de prisão em flagrante, por 
requisisção do juiz ou do Ministério Público e por meio de notícia oferecida por qualquer do povo.

02. C
Comentário: Vide art. 10, CPP. O inquérito policial deverá terminar no praso de 10 dias, se o 
indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, ou no prazo de 30 dias, 
quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

03. A
Comentário: A ação penal pública incondicionada será sempre promovida somente pelo Minstério 
Público mediante denúncia. Vide art. 24 do CPP.

04. C
Comentário: No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, em 
se tratando de ação exclusivamente privada, poderá ocorrer sucessão processual, stuação em 
que  o  direito  de  oferecer  queixa  ou  prosseguir  na  ação  passará  ao  cônjuge,  ascendente, 
descendente ou irmão.



05. D
Comentário:  Conforme  o  art.  38,  CPP,  slavo  diposição  em  contrário,  o  ofendido,  ou  seu 
representante legal, decairá do direito de representação, se não o excercer dentro do prazo de 6 
meses, contado do dia em que vier a saber que é o autor do crime.

06. A
Comentário:  Tratando-se  de  ação  penal  privada  subsidiária  da  pública,  o  prazo  para  o 
oferecimento  da  queixa  também  de  seis  meses  a  contar  do  encerramento  do  prazo  para  o 
Mnistério Público oferecer a denúncia. Da mesma forma que para a ação privada e para a ação 
penal pública condicionada, o prazo é decadencial. Escoado esse prazo sem o oferecimento da 
queixa, o Ministério Público reassume a integral e exclusiva titularidade da ação penal, podendo 
oferecer denúncia até que ocorra a prescrição do crime.

07. D
Comentário: As  causas de extinção da punibilidade que repercutem somente na ação penal 
privada previstas no CPP são: Decadência, Renúncia do direito de queixa, Perempção e Perdão 
do ofendido. Perdão do ofendido é o que está descrito na alternativa D. Estando, portanto, os 
demais conceitos corretos.


