
Direito Processual Penal 

01. Quanto ao início do inquérito policial, prisões e seus respectivos prazos, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) O Ministério  Público não pode oferecer a denúncia sem o devido relatório  do inquérito da 
autoridade policial.
b) O inquérito policial é peça dispensável ao oferecimento da denuncia e o membro do parquet 
pode mesmo sem o inquérito, iniciar a ação penal publica incondicionada desde que entenda que 
há indícios de suporte probatório mínimo dos fatos supostamente criminosos.
c) A demora na resolução dos litígios não pode ser elemento de fundamentação para a prisão 
preventiva decretada para a garantia da ordem pública.
d) Nos crimes contra a economia popular é previsto o prazo de dez dias para a conclusão do 
inquérito, estando o preso ou não o indiciado. 
e)  Os crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher poderão ensejar a decretação de 
prisão preventiva, desde que presentes elementos concretos que a autorizem.

02. Caso o delegado de polícia verifique, depois de instaurado o inquérito, que não houve ilícito 
penal deverá:
a) fazer o relatório, sugerindo seu respectivo arquivamento, encaminhando ao juízo.
b) mandar arquivar o inquérito
c) encaminhar ao Ministério para arquivamento
d) encaminhar ao chefe de policia para arquivamento
e) enviar ao ministério público para fazer o relatório e arquivá-lo.

03- De acordo coma a  lei nº9.296/1996 que trata da interceptação telefônica, a gravação que não 
for conveniente para a prova, por decisão judicial será:
a) restituída ao acusado após o trânsito em julgado
b) inutilizada durante o inquérito, ou após este.
c) inutilizada somente durante a instrução processual
d) inutilizada somente durante o inquérito policial
e) restituída ao acusado após o memento mais conveniente para a instrução processual

04- No que toca a prazos, a interceptação telefônica:
a) terá o prazo máximo de 15 dias, renovável por igual período
b) terá o prazo máximo de 10 dias, renovável por igual período
c) terá o prazo máximo de 5 dias, renovável por igual período
d) terá a duração necessária para colher os indícios de autoria e materialidade
e) terá uma duração sem prazo definido e ficará a critério discricionário do Juiz
A assertiva a ser marcada é a letra A. conforme art. 5º da Lei 9.296/96.

05- Pode-se afirmar que em relação à prisão preventiva:
a) uma vez decretada, não poderá ser revogada.
b) é cabível em crimes culposos.
c) deve proteger o indiciado.
d) que são hipóteses que autorizam a decretação é a garantia da ordem pública e a conveniência 
da instrução criminal.
e) somente pode ser decretada pelo membro do “parquet”



06- O  juiz  ao  receber  a  representação  do  delegado  de  polícia  pela  decretação  da  prisão 
temporária deverá decidir no prazo de:
a) 48 horas
b) 3 dias
c) 24 horas
d) 5 dias
e) 10 dias

07- O exame de corpo de delito poderá ser feito:
a) até às 18 horas
b) somente se o local estiver devidamente iluminado
c) somente durante o período noturno
d) somente de dia
e) em qualquer dia e qualquer hora

08- Acerca das provas no processo penal, assinale a alternativa incorreta:
a) não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecidos os vestígios, a 
prova testemunhal poderá suprir essa falta.
b) o exame do corpo de delito indireto poderá ser realizado quando não for possível o direto, em 
razão do desaparecimento dos vestígios.
c) o juiz de direito pode iniciar uma produção de provas
d) prova ilícita se caracteriza por violar o direito material
e) no caso de morte violenta, o simples exame cadavérico externo não é admitido.

09-  A comunicação à autoridade policial, por qualquer pessoa acerca de infração penal em que 
caiba ação penal pública incondicionada recebe o nome de:
a) representação
b) notitia criminis informal
c) relatório
d) requerimento
e) delatio criminis

10- São características explícitas do Inquérito policial, com exceção de:
a) procedimento inquisitivo
b) escrito e sigiloso
c) unidirecional
d) possui ampla de defesa e contraditório
e) oficialidade

Gabarito
01. A
Comentário:
A assertiva a ser marcada é a letra  A. Se o titular da ação penal,  pode dispensar o inquérito 
policial,  com  maior  razão  não  dependerá  em  nenhum  momento  do  relatório  em  sede 
extraprocessual. Letra B, o promotor de justiça é também conhecido como membro do parquet; e 
o inquérito é de fato dispensável, podendo ser oferecido pelo membro do MP à denúncia com 
base em qualquer peça de informação desde que obtida licitamente. Letra C, A prisão preventiva 
deve obedecer aos requisitos descritos no artigo 312 do CPP.
Letra D, conforme lei 1521/51. Letra E, conforme dispõe o artigo 313, III do CPP. 



02. A
Comentário: A assertiva a ser marcada é a letra A. Conforme artigos 18 e 28 do CPP.

03. B
Comentário:  A assertiva a ser marcada é a letra B. conforme art. 9º da Lei 9.296/96.

05. D 
Comentário: conforme art. 312 do CPP. 

06. C 
Comentário: Conforme art. 2º,§ 2º da Lei 7.960/89.

07. E 
Comentário: Conforme art. 161 e 162 do CPP. 

08. E 
Comentário: Conforme art. 162 do CPP. 

09. E 
Comentário: Conforme art. 5º,§ 3º do CPP.

10. D 
Comentário: O procedimento é inquisitivo e não se submete ao contraditório e a ampla defesa; o 
que não afasta o acesso por advogados em procedimentos já documentados.


