
Direito Processual Penal

01-  Assinale a alternativa incorreta, segundo o CPP:
a)  Se  o  Ministério  Público  julgar  necessários  maiores  esclarecimentos  e  documentos 
complementares  ou  novos  elementos  de  convicção,  deverá  requisitá-los,  diretamente,  de 
quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.
b)  A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério 
Público velará pela sua indivisibilidade.
c)  A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante 
legal ou procurador com poderes especiais.
d) A renúncia do representante legal do menor que houver completado 16 (dezesseis) anos não 
privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.
e) O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito 
em relação ao que o recusar.

02- Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação 
penal: quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 
_____ dias seguidos.
a) 10;
b) 20;
c) 30;
d) 40;
e) 45.

03- Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:
I - o instrumento de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.
São verdadeiras:
a) I e II;
b) I e III;
c) somente a I;
d) II e III;
e) somente a II.

04- Ao Supremo Tribunal Federal competirá, privativamente, processar e julgar:
I - os seus ministros, nos crimes comuns;
II - os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República;
III  -  o  procurador-geral  da  República,  os  desembargadores  dos  Tribunais  de  Apelação,  os 
ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos, nos crimes comuns e 
de responsabilidade.
São verdadeiras:
a) somente a I;
b) somente a II;
c) II e III;
d) III e IV;
e) Todos eles.



05- O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de 
diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por _____ pessoas 
idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as 
que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Gabarito
01. D
Comentários: O correto é 18 anos e não 16, segundo o artigo 50, parágrafo único do CPP.

02. C
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo 60, inciso I, do CPP é de 30 dias.

03. D
Comentários: Pelo artigo 67 do CPP, os itens II e III estão corretos, sendo que no item I, o correto 
seria despacho e não instrumento.

04. E
Comentários: Segundo o artigo 86 do CPP, todos os itens estão corretos.

05. A
Comentários: De acordo com o artigo 159, parágrafo primeiro do CPP, o correto são 2 pessoas.


