
Direito Processual Penal

01- Para verificar  a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a 
autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que:
a) autorizada pelo Presidente do TJ;
b) autorizada pelo Governador do Estado;
c) permitida pelo acusado;
d) autorizada pela OAB Seccional;
e) esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.

02-  Todas as peças do inquérito policial  serão,  num só processado,  ________ e, neste caso, 
rubricadas pela autoridade.
a) reduzidas a escrito ou datilografadas;
b) sempre datilografadas;
c) sempre orais;
d) sempre verbais;
e) sempre tácitas.

03- 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.
a) 30;
b) 10;
c) 15;
d) 20;
e) 08.

04- O inquérito policial deverá terminar no prazo de _____ dias, quando o indiciado estiver solto, 
mediante fiança ou sem ela.
a) 30;
b) 10;
c) 15;
d) 20;
e) 08.

05- Ao final do inquérito policial  a autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido 
apurado e enviará autos ao (á):
a) chefe de Polícia;
b) Presidente do TJ;
c) juiz competente;
d) advogado do indiciado;
e) preso.

06-  No relatório de que trata a  questão anterior (nº 15) _______ indicar testemunhas que não 
tiverem sido inquiridas.
a) poderá a autoridade policial;
b) não poderá a autoridade policial;
c) deverá a autoridade policial;
d) deverá o Presidente do TJ;
e) deverá o chefe da Polícia.



07- Quando  o  fato  for  de  difícil  elucidação,  e  o  indiciado  estiver  solto,  a  autoridade  poderá 
requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo:
a) de dez dias;
b) de quinze dias;
c) de trinta dias;
d) de vinte dias;
e) marcado pelo juiz

08-  Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, _________ os 
autos do inquérito policial.
a) não acompanharão;
b) estão proibidos de acompanharem;
c) acompanharão;
d) em nenhuma hipótese, deverão acompanhar;
e) somente com autorização do juiz, poderão acompanhar.

09- De acordo com o CPP, o inquérito policial acompanhará o (a) _____, sempre que servir de 
base a um (a) ou outro (a).
a) petição do acusado;
b) despacho do juiz;
c) denúncia ou queixa;
d) auto de flagrante;
e) auto de apreensão.

10- 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.

a) nenhum dos itens está correto;
b) apenas 3 (três) itens estão corretos;
c) apenas 2 (dois) itens estão corretos;
d) apenas 1 (um) item está correto.
e) todos os itens estão corretos.

Gabarito
01. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo com o disposto no art. 7º do Código 
de Processo Penal – CPP.

02.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo com o disposto no art. 9º do Código 
de Processo Penal – CPP.

03. B
Comentário: Responde à  questão a alternativa “b”,  de acordo com o disposto no art.  10  do 
Código de Processo Penal – CPP.



04.  A
Comentário:  Responde à questão a alternativa “a”,  de acordo com o disposto no art.  10  do 
Código de Processo Penal – CPP.

05. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, de acordo com o disposto no §1º do art. 10 do 
Código de Processo Penal – CPP.

06.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo com o disposto no §2º do art. 10 do 
Código de Processo Penal – CPP.

07. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, de acordo com o disposto no §3º do art. 10 do 
Código de Processo Penal – CPP.

08. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, de acordo com o disposto no art. 11 do Código 
de Processo Penal – CPP.

09. C
Comentário: Responde à  questão a alternativa  “c”,  de acordo com o disposto  no art.  12  do 
Código de Processo Penal – CPP.

10. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o disposto nos incisos I ao IV 
do artigo 13 do CPP.


