
DIREITO PROCESSUAL PENAL

01. “Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes” o juiz dar-se-á por:
a) Suspenso;
b) Absolutamente competente;
c) Impedido;
d) Suspeito.

02. Sujeitos processuais ou titulares da relação processual são aquelas pessoas entre as quais se
desenvolve a relação jurídico-processual. Nesse sentido, são chamadas partes no processo:
a) o Juiz e o Defensor;
b) o Juiz e o Promotor;
c) o Promotor e o Defensor;
d) o Defensor e o Curador;

03. Garante a imparcialidade, a eqüidistância que deve o juiz manter aos litigantes, o princípio da:
a) iniciativa de parte;
b) ordem consecutiva legal;
c) oralidade e indiciação;
d) prova formal.

04. As situações legais que geram impedimentos, afastando o juiz do processo, são:
a) de ordem subjetiva;
b) de ordem objetiva;
c) consagradas exemplificativamente;
d) decorrentes de motivação pessoal.

05. O assistente de acusação pode:
a) ser admitido perante o inquérito policial;
b) atuar na fase da execução da pena;
c) interpor e arrazoar os recursos nos casos de absolvição;
d) apelar para aumentar a pena.

06. Poderá ser perito o:
a) menor de 21 (vinte e um) anos;
b) analfabeto;
c) menor de 18 (dezoito) anos;
d) não ocupante de cargo público.

07. A suspeição do Juiz NÃO poderá ser declarada nem reconhecida:
a) se o Juiz for amigo íntimo de uma das partes;
b) se o Juiz tiver apenas aconselhado uma das partes;
c) quando a parte injuriar o Juiz, ou de propósito der motivo para criá-la;
d) quando o credor do Juiz for uma das partes;
e)  quando  descendente  do  Juiz  estiver  respondendo  por  fato  análogo,  sobre  cujo  caráter
criminoso haja controvérsia.

08. O Instituto de Processo Penal “exceção de suspeição”, não pode ser argüido contra:
a) magistrados;
b) serventuários ou funcionários da justiça;



c) autoridades policiais nos atos do inquérito;
d) jurados do Tribunal do Júri.

09. É obrigatória a nomeação de curador especial:
a) ao querelado que comprove hipossuficiência financeira.
b) ao revel citado por edital;
c) ao revel citado por oficial de justiça;
d) ao réu menor de 18 anos;
e) ao réu menor de 21 anos.

10. Sobre o pedido de assistência deve ser ouvido previamente:
a) o juiz;
b) o advogado do réu;
c) o réu;
d) o Ministério Público;
e) n.r.a.

GABARITO

01. D
Comentário:  Sendo amigo intimo ou inimigo capital de qualquer das partes, o juiz dar-se-á por
suspeito, art. 254, I do CPP.

02. C
Comentário: Os sujeitos processuais são aqueles cuja ausência torna impossível a existência da
relação processual. São eles: o Juiz, o MP, o Acusado e o Defensor.

03. A
Comentário:  A imparcialidade do juiz, em relação aos litigantes, caracteriza-se no principio da
iniciativa das partes. 

04. B
Comentário:  O que gera impedimentos, afastando o juiz do processo, é em verdade de ordem
objetiva, vez que está tipificado na lei.

05. C
Comentário:  O assistente  de  acusação  pode  interpor  e  arrazoar  os  recursos  nos  casos  de
absolvição.

06. D
Comentário:  O maior, capaz, tendo obtido o cargo através de concurso público e que não seja
ocupante de cargo público.

07. C
Comentário:  A suspeição do Juiz não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte
injuriar o Juiz, ou de propósito der motivo para criá-la.  Art. 256.

08. C
Comentário: A exceção de suspeição não pode ser argüida contra autoridades policiais nos atos
do inquérito. Art. 107, do CPP.



09. D
Comentário: Há duas correntes, sendo a primeira a utilização do critério biopsicológico do direito
penal, mantendo a capacidade relativa dos menores de 21 anos e maiores de 18 anos.
A segunda corrente em razão do novo código Civil, que deu capacidade absoluta aos maiores de
18 anos e assim, abolindo a capacidade penal relativa. Sou adepto da 2ª corrente.  

10. D 
Comentário:  Art.  272 –  O  Ministério  público  será  ouvido  previamente  sobre  a  admissão  do
assistente de acusação.


