
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01. O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, pelo Código de Processo Penal. 
Este  diploma  legal  prevê  ressalvas  à  sua  aplicação,  indique  a  ressalva  incorretamente 
reproduzida:
a) Os tratados, as convenções e regras de direito nacional.
b)  As prerrogativas constitucionais  do Presidente da República,  dos ministros de Estado,  nos 
crimes conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 
nos crimes de responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, §2º, e 100).
c) Os processos da competência da Justiça Militar.
d) Os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, nº 17).
e) Os processos por crimes de imprensa.

02. Analise as proposições abaixo.
I - Lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob 
a vigência da lei anterior.
II - A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito.
III - A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 
jurisdições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.

Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) Todas
e) Nenhuma

03. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
I  - De ofício.
II - Mediante requisição da autoridade policial ou do Ministério Público.
III - A requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) Todas
e) Nenhuma

04. Analise as proposições abaixo:
I - Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba 
ação pública poderá, apenas por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a 
procedência das informações, mandará instaurar inquérito.
II - O inquérito policial, nos crimes em que a ação privada depender de representação, não poderá 
sem ela ser iniciado.
III  -  Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a 
requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.

Estão corretas apenas:
a) I e II
b) II e III



c) I e III
d) III
e) II

05. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá adotar 
procedimentos previstos no Código de Processo Penal. Identifique o procedimento incorreto:
a) Se possível e conveniente, dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado 
e conservação das coisas, enquanto necessário.
b) Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais.
c) Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
d) Ouvir o ofendido.
e) Ouvir  o indiciado,  devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe 
tenham ouvido a leitura.

GABARITO

01. A
Comentário: Os tratados, as convenções e regras de direito internacional.

02. A
Comentário:  Conforme o art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no 
território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da 
sua autoria.

03. C
Comentário: II – Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público.

04. D
Comentário: I – Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal 
em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, 
e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. II – O inquérito 
policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser 
iniciado.

05. A
Comentário: Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação 
das coisas, até a chegada dos peritos criminais.


