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Direito Processual Penal
Interpretação e integração da lei processual penal
1) CESPE - PRF/PRF/2013
No que concerne às disposições preliminares do Código de Processo Penal (CPP), ao inquérito
policial e à ação penal, julgue o próximo item.
Tratando-se de lei processual penal, não se admite, salvo para beneficiar o réu, a aplicação
analógica.
Certo
Errado

Inquérito Policial
2) CESPE - PRF/PRF/2008
Julgue os itens subseqüentes, acerca do IP.
I Haverá nulidade no IP se a autoridade policial obrigar o indiciado a participar da reconstituição
do crime, em face do princípio nemo tenetur se detegere.
II Pelo fato de o IP ser um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, a autoridade
policial tem discricionariedade para determinar todas as diligências que julgar necessárias ao
esclarecimento dos fatos, pois a persecução concentra-se, durante o inquérito, na figura do
delegado de polícia.
III Em todas as espécies de ação penal, o IP deve ser instaurado de ofício pela autoridade policial,
isto é, independentemente de provocação, pois tem a característica da oficiosidade.
IV A requisição do MP para instauração do IP tem a natureza de ordem, razão pela qual não
pode ser descumprida pela autoridade policial, ainda que, no entender desta, seja descabida a
investigação.
V A autoridade policial poderá promover o arquivamento do IP, desde que comprovado
cabalmente que o indiciado agiu acobertado por uma causa excludente da ilicitude ou da
culpabilidade.
Estão certos apenas os itens
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
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d) III e V.
e) IV e V.

3) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Se a autoridade policial, ao encerrar as investigações, constatar que não ficou evidenciada a
prática de infração penal, ela deverá
a) relatar o inquérito policial e remeter os autos ao Ministério Público.
b) arquivar o inquérito policial, por despacho motivado.
c) revogar a prisão preventiva do investigado e expedir alvará de soltura.
d) elaborar parecer pelo arquivamento, submetendo-o ao Secretário de Segurança Pública.
e) prosseguir nas investigações, que só poderão ser encerradas quando ocorrer a prescrição da
pretensão punitiva.

Ação Penal
4) CESPE - PRF/PRF/2013
No que concerne às disposições preliminares do Código de Processo Penal (CPP), ao inquérito
policial e à ação penal, julgue o próximo item.
Após regular instrução processual, mesmo que se convença da falta de prova de autoria do crime
que inicialmente atribuíra ao acusado, não poderá o Ministério Público desistir da ação penal.
Certo
Errado

5) CESPE - PRF/PRF/2013
No que concerne às disposições preliminares do Código de Processo Penal (CPP), ao inquérito
policial e à ação penal, julgue o próximo item.
O Ministério Público pode oferecer a denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado
pela autoridade policial.
Certo
Errado

6) CESPE - PRF/PRF/2013
No que concerne às disposições preliminares do Código de Processo Penal (CPP), ao inquérito
policial e à ação penal, julgue o próximo item.
É condicionada à representação da vítima a ação penal por crime de dano praticado contra
ônibus de transporte coletivo pertencente a empresa concessionária de serviço público.
Certo
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Errado

Provas
7) CESPE - PRF/PRF/2013
Com base no disposto no CPP e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgue o
seguinte item.
A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial por ter sido obtida por meios ilícitos
deve ser juntada em autos apartados dos principais, não podendo servir de fundamento à
condenação do réu.
Certo
Errado

8) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Em uma colisão de veículos, uma das vítimas sofre lesões corporais. Ela é levada a um hospital
particular, onde fica internada por alguns dias. Quando sai do hospital, as lesões já estão
imperceptíveis, e a vítima não comparece ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo
de delito. O Ministério Público oferece a denúncia instruída com os exames feitos no hospital em
que a vítima foi atendida e arrola o médico responsável como testemunha.
Assinale a resposta que descreve o procedimento correto.
a) O juiz deve rejeitar a denúncia, pois o exame de corpo de delito feito por perito oficial é
indispensável, não havendo no caso justa causa para a ação penal.
b) O juiz deve receber a denúncia, pois a falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por
outras provas, notadamente a prova testemunhal, no caso de desaparecimento dos vestígios.
c) O juiz deve receber a denúncia, pois a falta do exame de corpo de delito pode ser suprida pela
confissão do acusado, desde que feita perante o juiz e na presença do defensor.
d) O juiz deve rejeitar a denúncia, pois o desaparecimento das lesões exclui o crime de lesão
corporal, inexistindo infração penal a ser apurada na hipótese.
e) O juiz deve suspender o recebimento da denúncia e intimar as partes para que formulem
quesitos ao médico responsável pelo exame, de modo a suprir a falta de exame de corpo de
delito.

Competência
9) CESPE - PRF/PRF/2013
Com base no disposto no CPP e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgue o
seguinte item.
Compete à justiça federal processar e julgar a contravenção penal praticada em detrimento de
bens e serviços da União.
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Certo
Errado

Procedimentos
10) CESPE - PRF/PRF/2013
Acerca do Estatuto do Idoso e dos juizados especiais criminais, julgue o item subsecutivo.
Os atos processuais dos juizados especiais criminais poderão ser realizados nos finais de semana,
à exceção dos domingos e feriados.
Certo
Errado

11) CESPE - PRF/PRF/2013
Com base no disposto no CPP e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgue o
seguinte item.
Em processo por crime de responsabilidade de funcionário público, o juiz pode rejeitar a
denúncia oferecida pelo Ministério Público caso se convença, após análise dos documentos
apresentados pelo acusado em resposta à denúncia, da inexistência do crime apurado.
Certo
Errado

Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória
12) FUNRIO - PRF/PRF/2009
Motorista, cujo carro fora roubado em rodovia federal, dirige-se imediatamente ao Posto da
Polícia Rodoviária Federal mais próximo e relata o fato. O agente policial registra a ocorrência e
alerta, pelo rádio, todos os policiais rodoviários federais que patrulham aquela rodovia. Vinte
minutos depois, dois policiais interceptam o veículo roubado, que estava sendo conduzido por
um homem cuja descrição coincide com a que fora feita pela vítima.
Considerando essa narrativa, assinale a resposta correta.
a) Os policiais devem apreender o carro roubado e efetuar a prisão em flagrante do suspeito,
pois a hipótese é de flagrante próprio.
b) Os policiais devem apreender o carro roubado, mas não podem conduzir o suspeito ao posto,
pois só haveria flagrante se ele tivesse sido surpreendido no momento em que estava cometendo
o crime.
c) Os policiais devem apreender o carro roubado e efetuar a prisão do suspeito para averiguação,
a qual terá o prazo máximo de quarenta e oito horas.
d) Os policiais devem apreender o carro roubado e apresentar imediatamente o suspeito ao juiz
de plantão, para ser interrogado.
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e) Os policiais devem apreender o carro roubado e efetuar a prisão em flagrante do suspeito,
pois a hipótese é de flagrante presumido.

13) CESPE - PRF/PRF/2008
Julgue os itens a seguir, relativos à prisão em flagrante.
I A prisão em flagrante tem natureza administrativa, mas, uma vez mantida e homologado o auto
de prisão em flagrante pelo juiz, ela assume natureza jurisdicional.
II Ocorre o chamado quase-flagrante quando, tendo o agente concluído os atos de execução do
crime e se posto em fuga, inicia-se ininterrupta perseguição, até que ocorra a prisão.
III Não há crime e, portanto, o agente não pode ser preso, quando a preparação do flagrante pela
polícia torna impossível a consumação desse crime.
IV Ocorre flagrante forjado quando o fato típico não foi praticado, sendo simulado pela
autoridade policial com o objetivo direto de incriminar alguém. Nesse caso, há absoluta
ilegalidade e o responsável pelo ato responderá penal e administrativamente pela própria
conduta.
V Flagrante retardado é aquele no qual a polícia tem a faculdade de retardar a prisão em
flagrante, visando obter maiores informações a respeito da ação dos criminosos.
A quantidade de itens certos é igual a
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

14) CESPE - PRF/PRF/2013
A respeito das espécies de prisão e do habeas corpus, julgue o item que se segue.
A prisão temporária só poderá ser decretada mediante representação da autoridade policial ou a
requerimento do Ministério Público, vedada sua decretação de ofício pelo juiz.
Certo
Errado

Habeas Corpus
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15) CESPE - PRF/PRF/2013
A respeito das espécies de prisão e do habeas corpus, julgue o item que se segue.
O habeas corpus pode ser impetrado, perante qualquer instância do Poder Judiciário, por
qualquer pessoa do povo em favor de outrem, podendo, ainda, a autoridade judicial competente
concedê-lo de ofício.
Certo
Errado

Gabarito
1) Errado
6) Errado
11) Certo

2) C
7) Errado
12) E

3) A
8) B
13) E

4) Certo
9) Errado
14) Certo

5) Certo
10) Errado
15) Certo
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