
Direito Processual Penal

01- O inquérito policial deverá terminar no prazo de _____ dias, se o indiciado tiver sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em 
que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança 
ou sem ela.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 45

02- Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, 
até a chegada dos peritos criminais; 
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
IV - ouvir o ofendido.
São verdadeiros:
a) somente o I;
b) somente o II;
c) II e III;
d) III e IV;
e) Todos eles.

03- Incumbirá ainda à autoridade policial:
I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos 
processos;
II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público;
III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias;
IV - representar acerca da prisão preventiva.
São verdadeiros:
a) I e II;
b) II e III;
c) III e IV
d) I, II e III;
e) I, II, III e IV.

04-  Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas 
dependerá, quando a/o _____ o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação 
do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
a) legislação
b) decreto
c) lei
d) regulamento
e) regimento



05- Se o ofendido for menor de _____ anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não 
tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa 
poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, pelo juiz competente para o processo penal.
a) 18
b) 21
c) 16
d) 14
e) 20

06- Se o ofendido for menor de _____ e maior de _____ anos, o direito de queixa poderá ser  
exercido por ele ou por seu representante legal.
a) 21 e 16;
b) 21 e 18;
c) 21 e 14;
d) 21 e 15;
e) 21 e 15.

07-  Assinale a alternativa incorreta de acordo com o CPP:
a) 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.
b)  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.
c)  A representação conterá todas as informações que possam servir  à apuração do fato e da 
autoria.
d) 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.
e) A representação, quando feita ao promotor ou perante este reduzida a termo, será remetida à 
autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

08- O  órgão  do  Ministério  Público  dispensará  o  inquérito,  se  com  a  representação  forem 
oferecidos  elementos  que  o  habilitem a  promover  a  ação  penal,  e,  neste  caso,  oferecerá  a 
denúncia no prazo de ______ dias.
a) 10
b) 15
c) 20
d) 30
e) 40

09-  O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de __ dias, contado da 
data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de ___ dias, se 
o réu estiver solto ou afiançado. 
a) 5 e 16;
b) 5 e 20;
c) 5 e 15;
d) 10 e 15;
e) 5 e 30.



10- O prazo para o aditamento da queixa será de ____ dias, contado da data em que o órgão do 
Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á 
que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Gabarito
01. A
Comentários: O prazo correto é de 10 dias, segundo o artigo 10 do Código de Processo Penal.

02. E
Comentários: De acordo com o artigo sexto do CPP, todas as afirmativas estão corretas.

03. E
Comentários: De acordo com o artigo 13 do CPP, todas as afirmativas estão corretas.

04. C
Comentários: Segundo o artigo 24 do CPP o ato utilizado é a lei.

05. A
Comentários: Segundo o artigo 33 do CPP, a idade correta é de 18 anos.

06. B
Comentários: De acordo com o artigo 34 do CPP, o as idades corretas são 21 e 18 anos.

07. E
Comentários: O correto, segundo o artigo 39, parágrafo quarto, é: “A representação, quando feita 
ao juiz  ou  perante  este  reduzida  a  termo,  será  remetida à  autoridade policial  para  que esta 
proceda a inquérito”.

08. B
Comentários: O prazo correto é de 15 dias, segundo o artigo 39, parágrafo quinto do CPP.

09. C
Comentários: De acordo com o artigo 46 do CPP, os prazos são de 5 e 15 dias.

10. B
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo 46, parágrafo segundo do CPP é de 3 dias.


