
Direito Processual Penal

01- O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 
terceiro  grau,  inclusive,  como defensor  ou  advogado,  órgão  do Ministério  Público,  autoridade 
policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a 
questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 
segundo grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
São verdadeiras:
a) I e IV;
b) II e IV;
c) III e IV;
d) I, II e III;
e) I,  II e IV.

02- Não poderão ser peritos os analfabetos e os menores de ___ anos.
a) 16
b) 18
c) 20
d) 21
e) 19

03- Ao ______ cabe: promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida no 
CPP; e fiscalizar a execução da/do _____.
a) Ministério Público - legislação
b) Ministério Público - decreto
c) Tribunal de Justiça - regulamento
d) TRT - regimento
e) Ministério Público – lei

04- A ______ inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do 
juiz que a houver ordenado 
a) citação
b) notificação
c) intimação
d) chamada
e) nenhuma delas

05- A precatória indicará:
I - o juiz deprecado e o juiz deprecante;
II - a sede da jurisdição de um e de outro;
III - o fim para que é feita a citação, com todas as especificações;
IV - o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.
É (São) verdadeiro (s):
a) somente a I;
b) somente a II e III;
c) somente a III e IV;
d) somente a I e a IV;
e) todas elas.



Gabarito
01. D
Comentários: Segundo o artigo 252 do CPP, o único errado é o item IV,  pois se trata até o 
terceiro grau e não segundo.

02. D
Comentários: Segundo o artigo 279, inciso III do CPP, não poderão ser peritos os menores de 21 
anos.

03. E
Comentários: O correto, segundo o artigo 257 do CPP é Ministério Público e lei.

04. A
Comentários: De acordo com o artigo 351 do CPP, o correto é citação.

05. E
Comentários: De acordo com o artigo 354 do CPP, todos os itens estão corretos. 


