
DIREITO PROCESSUAL PENAL

Marque certo ou errado nas questões abaixo:

01. Sendo a ação penal pública, quais seriam os seus princípios específicos?
a) Princípio da obrigatoriedade, princípio da disponibilidade da ação e princípio da conveniência.
b) Princípio da indisponibilidade da ação e princípio da oficialidade.
c) Principio da obrigatoriedade e da indivisibilidade da ação.
d) Princípio da oportunidade, princípio da indisponibilidade da ação e da obrigatoriedade.
e) Princípio da convivência e da oficialidade.

02. Tendo por base as ações penais públicas e privadas, o que é correto afirmar de acordo com a 
legislação em vigor?

a) Na ação pública vigora o princípio da obrigatoriedade, havendo indícios suficientes, surge para 
o MP o dever de propor a ação.
b) A peça processual que dá inicio a ação pública é a “queixa crime”.
c) Na ação pública incondicionada o oferecimento da denúncia independe de qualquer condição 
específica.
d) No silêncio da lei, o crime será sempre de ação privada.
e)  Para  o  oferecimento  da  denúncia  na  ação  pública  condicionada,  será  necessário  a 
representação somente.

03. Qual  a  ação  que  poderá  ser  oferecida  pelo  ofendido  em  substituição  à  denúncia  não 
apresentada
pelo MP dentro do prazo legal?
a) Ação penal privada exclusiva.
b) Ação penal privada personalíssima.
c) Ação penal privada subsidiária da pública.
d) Ação pública condicionada a representação.
e) Ação pública incondicionada.

04. A Ação Penal é em regra:
a) pública incondicionada.
b) pública condicionada.
c) privada propriamente dita.
d) privada personalíssima.
e) privada subsidiária da pública.

05. A decadência do direito de representação ocorrerá dentro do prazo de:
a) 8 meses.
b) 5 meses.
c) 10 meses.
d) 1 mês.
e) 6 meses.



GABARITO

01.
a) Errado
b) Certo
c) Certo
d) Errado
e) Errado
Comentário: Os  princípios  da  ação  penal  pública  são:  obrigatoriedade,  indisponibilidade, 
oficialidade e indivisibilidade.

02.
a) Certo
b) Errado
c) Certo
d) Errado
e) Errado 
Comentário: A titularidade da ação penal pública é do Estado. A incondicionada independe de 
provocação, a condicionada depende da provocação do ofendido ou seu representante legal e a 
ação penal privada, a titularidade é do querelante ou seu representante legal.

03.
a) Errado
b) Errado
c) Certo
d) Errado
e) Errado 
Comentário:  Se  o  MP  não  oferecer  denúncia  no  prazo  legal,  caberá  ao  ofendido  ou  seu 
representante legal,  a titularidade da ação através de uma ação penal  privada subsidiária  da 
pública, que terá que ser intentada no prazo máximo de 6 meses após o prazo do oferecimento da 
denúncia.

04.
a) Certo
b) Certo
c) Certo
d) Certo
e) Certo
Comentário: Estes são em regra, os tipos de ação penal.

05.
a) Errado
b) Errado
c) Errado
d) Errado
e) Certo 
Comentário: Artigo 38 do CPP.


