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Direito Processual Penal
Lei processual penal no tempo
1) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A lei processual penal
a) tem aplicação imediata, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência de lei anterior.
b) somente pode ser aplicada a processos iniciados sob sua vigência.
c) tem aplicação imediata, devendo ser declarados inválidos os atos praticados sob a vigência de
lei anterior.
d) tem aplicação imediata, devendo ser renovados os atos praticados sob a vigência da lei
anterior.
e) é retroativa aos atos praticados sob a vigência de lei anterior.

Interpretação e integração da lei processual penal
2) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Em se tratando de processo penal, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente,
uma fonte direta e uma fonte indireta.
a) Costume e lei.
b) Costume e jurisprudência.
c) Doutrina e jurisprudência.
d) Princípios gerais do direito e doutrina.
e) Lei e costume.

Princípios
3) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Os verbetes de súmula produzidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal, apesar de, em regra, não vincularem a atuação dos juízes dos diversos tribunais do país,
funcionam como orientação, de modo a buscar a uniformização das decisões judiciais.
De acordo com tais enunciados, assinale a afirmativa correta.
a) A autoridade policial poderá fazer uso das algemas no caso de resistência à prisão ou risco
para integridade física própria ou alheia, mas não quando houver fundado receio de fuga.
b) O crime de latrocínio é de competência do Tribunal do Júri, tendo em vista que para subtração
ocorre a morte da vítima.
c) Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data
da audiência no juízo deprecado.
d) A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal acarreta o seu
impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia.
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e) O crime contra a honra praticado contra um magistrado, no exercício de suas funções,
somente permite que o ofendido faça representação para posterior denúncia, mas não que ele
mesmo ofereça queixa.

4) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
São princípios constitucionais explícitos do processo penal:
a) ampla defesa e intervenção mínima.
b) presunção de inocência e lesividade.
c) intervenção mínima e duplo grau de jurisdição.
d) presunção de inocência e ampla defesa.
e) lesividade e intervenção mínima.

5) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Marque a alternativa correta.
a) Duas teorias disputam a regência do princípio da duração razoável do processo: a “teoria do
prazo fixo” e a “teoria do não prazo”. Todavia, tal princípio não tem aplicação no inquérito
policial.
b) No inquérito policial, aplica-se o princípio da ampla defesa, do contraditório, da plenitude de
defesa e da publicidade, como formas irrenunciáveis de promover um efetivo garantismo penal.
c) A interceptação telefônica pode ser requerida pela autoridade policial no curso da
investigação, regendo-se a matéria pelo princípio da reserva de jurisdição.
d) À luz da jurisprudência do STF, é possível submeter, coercitivamente, o indicado a exame
grafotécnico e perícia para confronto vocal com base no princípio da proporcionalidade e
razoabilidade, desde que se esteja apurando crimes hediondos ou de elevada gravidade ou,
ainda, praticado com violência.
e) O princípio da vedação do retrocesso não é reconhecido no ordenamento pátrio, portanto,
apesar de anteriormente ter sido possível a
concessão de fiança a crimes com pena superior a 04 anos, desde que fosse pena de detenção, com
o advento da Lei n° 12.403/11, essa possibilidade inexiste.

Inquérito Policial
6) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Com relação ao prazo para a conclusão do inquérito policial instaurado para apurar a prática do
crime de tráfico de entorpecentes, de acordo com a Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, assinale
a afirmativa correta.
a) Será de 10 (dez) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30, na hipótese de o indiciado estar
solto.
b) Não poderá ultrapassar 30 dias, se o indiciado estiver preso.
c) Será de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias, quando estiver solto, podendo o juiz,
ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária,
triplicar tal prazo.
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d) Excepcionalmente, quando requerido de forma fundamentada pela autoridade de polícia
judiciária, ouvido o Ministério Público, poderá ser de 180 dias, se o indiciado estiver solto.
e) Será de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 60 dias, quando estiver solto, podendo o juiz,
ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária,
duplicar tal prazo.
7) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A respeito do direito ao silêncio do acusado no inquérito policial, é correto afirmar que
a) não importará em confissão, mas em presunção de culpabilidade.
b) importará em confissão.
c) importará em confissão, exceto se o acusado manifestar o direito constitucional de somente
falar em juízo.
d) não importará em confissão, entretanto, poderá constituir elemento para formação do
convencimento do juiz em eventual processo penal.
e) não importará em confissão.

8) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Em relação à investigação criminal, é INCORRETO afirmar:
a) Quando o juiz verificar, nos autos, a existência de crime de ação penal pública, remeterá
cópias ao Ministério Público.
b) O requerimento do ofendido nos delitos de ação de iniciativa privada é classificado como
notícia crime qualificada.
c) Formalmente, o inquérito policial inicia-se com um ato administrativo da autoridade policial,
que determina a sua instauração por meio de uma portaria ou de um auto de prisão em flagrante.
d) Todos os elementos de convicção (meios de prova) produzidos ou obtidos em sede policial
através de inquérito policial são valoráveis na sentença, sem a necessidade de serem
reproduzidos na fase de instrução criminal.
e) Apesar de meramente informativos, os atos do inquérito policial servem de base para
restringir a liberdade pessoal através das prisões cautelares, e interferir na disponibilidade de
bens, com base nas medidas cautelares reais, como por exemplo, o arresto e o sequestro.

9) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
A autoridade policial, ao chegar no local de trabalho como de costume, lê o noticiário dos
principais jornais em circulação naquela circunscrição. Dessa forma, tomou conhecimento,
através de uma das reportagens, que o indivíduo conhecido como “José da Carroça”, mais tarde
identificado como José de Oliveira, teria praticado um delito de latrocínio. Diante da notícia da
ocorrência de tão grave crime, instaurou o regular inquérito policial, passando a investigar o fato.
Após reunir inúmeras provas, concluiu que não houve crime. Nesse caso, deverá a autoridade
policial:
a) relatar o inquérito policial, requerendo o seu arquivamento e encaminhando-o ao juízo
competente.
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b) determinar o arquivamento dos autos por falta de justa causa para a propositura da ação.
c) encaminhar os autos ao Ministério Público para que este determine o seu arquivamento.
d) relatar o inquérito policial, sugerindo ao Ministério Público seu arquivamento, o que será
apreciado pelo juiz.
e) relatar o fato a Chefe de Polícia, solicitando autorização para arquivar os autos por ausência
de justa causa para a ação penal.

10) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Nos termos do art. 13 e seus incisos, do Código de Processo Penal, à autoridade policial
incumbirá ainda outras atividades de Polícia Judiciária, que não a de investigação das infrações
penais. Assim, dentre as alternativas abaixo, assinale a única que reproduz essas outras
atividades elencadas no dispositivo citado.
a) (I) fornecer, exclusivamente, aos membros do Ministério Público as informações necessárias à
instrução e ao julgamento dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo
Ministério Público; (III) cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias;
e, (IV) representar acerca da prisão preventiva.
b) (I) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e ao julgamento
dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas unicamente pelo Ministério Público; (III)
cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; e, (IV) representar
acerca da prisão preventiva.
c) (I) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e ao julgamento
dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; (III)
cumprir os mandados de prisão expedidos somente nos autos de inquérito policial sob sua
presidência; e, (IV) representar acerca da prisão preventiva.
d) (I) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e ao julgamento
dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; (III)
cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; e, (IV) representar
acerca da prisão preventiva.
e) (I) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e ao julgamento
dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; (III)
cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; e, (IV) representar ao
Ministério Público acerca de requerimento de prisão preventiva.

11) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Maria tem seu veículo furtado e comparece à Delegacia de Polícia mais próxima para registrar a
ocorrência. O Delegado de Polícia instaura inquérito policial para apuração do fato. Esgotadas
todas as diligências que estavam a seu alcance, a Autoridade Policial não consegue identificar o
autor do fato ou recuperar a res furtiva.
Assinale a alternativa que indique a providência que o Delegado deverá tomar.
a) Relatar o inquérito policial e encaminhar os autos ao Ministério Público para que este
promova o arquivamento.
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b) Promover o arquivamento do inquérito policial, podendo a vítima recorrer ao Secretário de
Segurança Pública.
c) Relatar o inquérito policial e encaminhar os autos ao Secretário de Segurança Pública para
que este promova o arquivamento.
d) Manter os autos do inquérito policial com a rotina suspenso, até que surja uma nova prova.
e) Prosseguir na investigação, pois o arquivamento só é possível quando transcorrer o prazo
prescricional.

12) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Rosa Margarida é uma conhecida escritora de livros de autoajuda, consolidada no mercado já há
mais de 20 anos, com vendas que alcançam vários milhares de reais. Há cerca de dois meses,
Rosa Margarida descobriu a existência de um sistema que oferece ao público, mediante fibra
ótica, a possibilidade do usuário realizar a seleção de uma obra sobre a qual recaem seus (de Rosa
Margarida) direitos de autor, para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por
quem formula a demanda. O sistema também indica um telefone de contato caso o usuário tenha
problemas na execução do sistema.
O marido de Rosa Margarida, Lírio Cravo instala no telefone um identificador de chamadas e
descobre o número do autor do sistema que permitia a violação dos direitos autorais de Rosa
Maria. De posse dessa informação, Lírio Cravo vai à Delegacia de Polícia registrar a ocorrência de
suposta prática do crime previsto no art. 184, §3º, do Código Penal (violação de direitos autorais).
O Delegado instaura inquérito e de fato consegue identificar o autor do crime.
Considerando a narrativa acima, assinale a alternativa correta.
a) O Delegado agiu corretamente. Encerrado o inquérito policial, deve encaminhá-lo ao
Ministério Público para que adote as providências cabíveis.
b) O Delegado agiu incorretamente. O marido da ofendida não poderia ter obtido o número do
telefone do autor das ameaças sem prévia autorização judicial, pois tal informação é sigilosa.
c) O Delegado agiu incorretamente. A instauração do inquérito nesse caso depende de
representação da ofendida, não podendo ser suprida por requerimento de seu marido.
d) O Delegado agiu incorretamente. A instauração do inquérito policial nesse caso depende de
requisição do Ministério Público, pois a interceptação telefônica é imprescindível à apuração dos
fatos.
e) O Delegado agiu corretamente. Encerrado o inquérito policial, deve entregar os autos à
vítima, mediante recibo, para que a mesma possa oferecer queixa crime.

13) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta, tendo como referência a doutrina
majoritária e o entendimento dos tribunais superiores.
a) Por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal, é possível o
indiciamento, pela autoridade policial, após o oferecimento da denúncia, mesmo que esta já
tenha sido admitida pelo juízo a quo.
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b) O acesso aos autos do inquérito policial por advogado do indiciado se estende, sem restrição,
a todos os documentos da investigação.
c) Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato, é
vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, salvo
quando constituírem, elas próprias, o corpo de delito.
d) O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do MP por ausência de provas
impede a reabertura das investigações: a decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada
material.
e) De acordo com a Lei de Drogas, estando o indiciado preso por crime de tráfico de drogas, o
prazo de conclusão do inquérito policial é de noventa dias, prorrogável por igual período desde
que imprescindível para as investigações.

14) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Com relação ao inquérito policial, segundo o Código de Processo Penal, assinale a alternativa
correta.
a) A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais em todo o território nacional,
independente de circunscrição, com o fim de apurar as infrações penais e sua autoria.
b) Na legislação processual penal, é inaplicável a interpretação extensiva e analógica, bem como
o suplemento dos princípios gerais do direito.
c) O inquérito deverá terminar no prazo de trinta dias, se o indiciado tiver sido preso em
flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo a partir do dia da prisão.
d) O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial,
senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
e) O ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer qualquer diligência, a qual será
realizada obrigatoriamente, considerados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ação Penal
15) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No que se refere à ação penal, é correto afirmar:
a) A denúncia ou queixa não será rejeitada quando faltar pressuposto processual.
b) A ação penal pública condicionada, para ser exercida, depende de requerimento do ofendido.
c) A ação penal privada rege-se, entre outros, pelo princípio da indisponibilidade.
d) O princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública; aplica-se somente à ação
penal privada e à ação penal privada subsidiária da pública.
e) A justa causa para o exercício da ação penal significa a exigência de um lastro mínimo de
prova.

16) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Não é condição geral ou especial da ação penal:
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a)
b)
c)
d)

O pedido.
A legitimidade das partes.
A entrada do agente no território nacional em caso de extraterritorialidade da lei penal.
A requisição do Ministro da Justiça.

17) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Na hipótese da ocorrência de crime de exclusiva ação privada, assinale a alternativa correta.
a) O querelante poderá escolher entre o foro do lugar da infração ou do domicílio do querelado.
b) A competência regular-se-á, obrigatoriamente, pela prevenção.
c) Será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.
d) Caso o querelante não tenha residência certa ou for ignorado seu paradeiro, a competência
firmar-se-á pela prevenção.
e) A competência firmar-se-á, obrigatoriamente, pelo lugar da infração.

18) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
O senhor Rui dos Santos, após ser vítima do delito de roubo perpetrado por Nei da Silva, preso
em flagrante delito, ao tomar conhecimento de que o Promotor de Justiça havia perdido o prazo
de cinco dias (art. 46, do CPP) para oferecer denúncia, resolve intentar ação privada subsidiária
da pública, por meio de queixa-crime. Decorridos alguns dias, incomodado pelo trabalho e pelo
desgaste emocional, o querelante resolve desistir da ação. Esta medida acarretará:
a) a decadência do direito de ação.
b) a perempção da ação.
c) a extinção da punibilidade.
d) a renúncia tácita do querelante.
e) a retomada da titularidade da ação pelo Ministério Público, que já atuava como assistente
litisconsorcial.

19) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Acerca da ação penal, suas características, espécies e condições, assinale a opção correta.
a) A perempção incide tanto na ação penal privada exclusiva quanto na ação penal privada
subsidiária da ação penal pública.
b) Os prazos prescricionais e decadenciais incidem de igual forma tanto na ação penal pública
condicionada à representação do ofendido quanto na ação penal pública condicionada à
representação do ministro da Justiça.
c) De regra, não há necessidade de a queixa-crime ser proposta por advogado dotado de poderes
específicos para tal fim, em homenagem ao princípio do devido processo legal.
d) Tanto na ação pública condicionada à representação quanto na ação penal privada, se o
ofendido tiver menos de vinte e um anos de idade e mais de dezoito anos de idade, o direito de
queixa ou de representação poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.
e) É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do MP, condicionada à
representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em
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razão do exercício de suas funções.
20) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
O sistema acusatório tem como propósito a realização de um julgamento imparcial.
A respeito desse tema, assinale a afirmativa incorreta.
a) O juiz estará impedido de exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge
ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for
parte ou diretamente interessado no feito.
b) A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano o presidente do
Tribunal do Júri. Já a exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por
escrito, no prazo de defesa.
c) O acusado poderá arguir a suspeição do magistrado, do membro do Ministério Público, da
autoridade policial por atos de inquérito, do intérprete, dos jurados e dos peritos, na defesa de
um julgamento imparcial.
d) A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo
superveniente.
e) O juiz dar-se-á por suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes.

Medidas assecuratórias
21) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
As medidas assecuratórias possuem uma natureza acautelatória. Buscam proteger a efetividade
do procedimento ou garantir o ressarcimento ou reparação civil do dano causado pela infração
penal.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
a) De acordo com o CPP, a restituição de coisas apreendidas poderá ser feita pela autoridade
policial quando não existir dúvida acerca do direito do reclamante, ainda que as coisas sejam
apreendidas em poder de terceiro de boa-fé.
b) Não poderá ser feito o sequestro de bens imóveis adquiridos com proveito do crime quando
transferidos para terceiros.
c) A hipoteca legal, que poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, exige
a certeza da infração e indícios suficientes da autoria.
d) O mandado que autoriza realização de busca e apreensão em determinada favela, sem
especificar as casas atingidas, pode ser considerado válido.
e) A autoridade policial poderá adentrar na residência de determinada pessoa, a qualquer hora
do dia ou da noite, se houver consentimento do morador, flagrante delito, situação de desastre ou
mandado judicial.

22) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
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Relativamente ao tema medidas assecuratórias, analise as afirmativas a seguir:
I. O depósito e a administração dos bens arrestados ficam sujeitos ao regime do processo civil.
II. Quando os bens arrestados forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, serão avaliados e
levados a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues as coisas ao terceiro
que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.
III. Das rendas dos bens móveis arrestados poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz
para a manutenção do indiciado e de sua família.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Incidente de insanidade mental
23) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Acerca do incidente de insanidade no Código de Processo Penal, considere as afirmativas a
seguir.
I. É inadmissível o exame de sanidade mental antes de iniciar a ação penal, conforme o § 1º do
Art. 149 do Código de Processo Penal.
II. Mesmo que o resultado do exame de insanidade comprove a inimputabilidade do denunciado,
o representante do Ministério Público, autor da denúncia, estará impedido de requerer a sua
absolvição ou a aplicação de medida de segurança.
III. O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspensa a ação
penal já iniciada, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.
IV. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, do descendente, do
irmão ou do cônjuge que o acusado seja submetido a exame médico-legal.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
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e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Provas
24) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Analise as afirmativas a seguir.
I. Desde a reforma do Código de Processo Penal realizada pela Lei 11.690 de 2008, as perguntas
às testemunhas devem ser formuladas diretamente pelas partes. Contudo, de acordo com a
jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, se o magistrado iniciar as perguntas haverá
apenas nulidade relativa.
II. Conferindo efetividade ao princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si e
ao direito ao silêncio, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o condutor de veículo automotor
não é obrigado a se submeter ao teste do bafômetro e que tal recusa não pode implicar
consequências penais.
III. De acordo com o Código de Processo Penal, entendendo conveniente, o juiz poderá ouvir as
pessoas referidas pelas testemunhas, ainda que não constassem originalmente do rol indicado
pelas partes.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

25) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Em matéria de prova, disciplinada pelo Código de Processo Penal, é correto afirmar:
a) Quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado a
pedido da parte interessada.
b) O juiz julga conforme seu livre convencimento e sem obrigação de fundamentar a sua
convicção, porém com base na prova existente nos autos.
c) O silêncio do acusado não importará confissão, e tampouco poderá constituir elemento para a
formação do convencimento do juiz.
d) O maior de quatorze anos e menor de dezoito anos não prestará compromisso como
testemunha, quando desacompanhado do responsável legal.
e) Consideram-se documentos somente os escritos ou papéis, públicos ou particulares.

26) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
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Relativamente ao tema prova, analise as afirmativas a seguir:
I. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito
oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso
superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica
relacionada com a natureza do exame. Na falta do exame, poderá supri-lo a confissão do
acusado.
II. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e
ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, que atuará durante a
perícia e antes da conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais.
III. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva
dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de
intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem incorretas.

27) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Quanto à prova pericial, segundo o Código de Processo Penal, tem-se o seguinte:
a) na falta de peritos oficiais, a perícia será realizada por uma pessoa idônea, portadora de
diploma de qualquer área de habilitação técnica.
b) será facultada ao Ministério Público e ao acusado a formulação de quesitos aos peritos, mas,
diferentemente do previsto no Código de Processo Civil, as partes não poderão indicar assistente
técnico.
c) em regra, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial,
portador de diploma de curso superior.
d) a falta do exame de corpo de delito direto nos crimes que deixam vestígios é causa de
nulidade insanável, não podendo ser suprida pela prova testemunhal.
28) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
X, cansado dos prejuízos decorrentes das avarias causadas a seu veículo por terceiro não
identificado, instalou uma câmera de vigilância dirigida ao box da garagem a ele destinada em
edifício onde reside, com o objetivo de identificar o autor dos danos praticados contra seu
patrimônio. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a gravação de imagem, nesse caso, é:
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a) lícita, pois o box de garagem pode ser considerado extensão da residência da vítima, sendo
válida a utilização de meios de segurança para a preservação de seu patrimônio.
b) ilícita, porquanto não houve circunstanciada autorização judicial necessária à realização de
monitoramento ambiental.
c) ilícita, pois há clara ofensa à intimidade, à vida privada e ao direito de imagem de terceiros,
direitos estes consagrados constitucionalmente.
d) lícita, pois o monitoramento ambiental, em ambiente público ou privado, não necessita de
autorização judicial.

29) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
No processo penal, a prova produzida durante o inquérito policial
a) pode ser utilizada por qualquer das partes, bem como pelo juiz.
b) tem o mesmo valor que a prova produzida judicialmente.
c) pode ser utilizada somente pelo juiz.
d) não tem valor legal.
e) deverá ser sempre ratificada judicialmente para ter valor legal.

30) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente ao tema prova, analise as afirmativas a seguir:
I. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a
sentença ou acórdão.
II. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
III. A lei autoriza a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, mesmo
antes de iniciada a ação penal, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da
medida.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

31) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
No delito de homicídio, o exame de corpo de delito
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a) é prova pericial fundamental, sem a qual não pode haver o oferecimento da denúncia.
b) deve, em regra, ser realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
c) é dispensável, no caso de confissão do crime.
d) é dispensável, caso existam outras provas da prática delituosa.
e) deve ser realizado por dois peritos médicos pertencentes ao Instituto Médico Legal.
32) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Sobre a prova pericial é INCORRETO afirmar:
a) O exame de corpo de delito deverá ser assinado por 2 (dois) peritos oficiais, portadores de
diploma de curso superior.
b) O exame de corpo de delito poderá ser realizado qualquer dia e horário, inclusive aos
domingos.
c) A autópsia será realizada, em regra, 6 (seis) horas após o óbito.
d) Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de
nova perícia.

Jurisdição e Competência
33) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente ao tema Jurisdição e Competência, analise as afirmativas a seguir:
I. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no
caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Se, iniciada a
execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada
pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.
II. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o
juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu
resultado.
III. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a
jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições,
ou tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais
jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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34) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Quanto à jurisdição, considere as afirmativas a seguir.
I. A inércia, a substitutividade, a inevitabilidade e a inafastabilidade são princípios ou
características fundamentais.
II. É o poder-função de aplicar o Direito a um fato concreto, exercido pelos órgãos públicos com
essa atribuição.
III. É exercida por meio dos juízes de direito e tribunais regularmente investidos.
IV. Tendo sua origem na autocomposição, a transação penal escapa ao âmbito da jurisdição.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

35) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Nos termos do art. 109, § 5º da Constituição da República de 1988, o incidente de deslocamento
de competência para a Justiça Federal é cabível nas hipóteses de grave violação de direitos
humanos, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Pode ser suscitado pelo
__________ junto ao ____________ .
Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas:
a) Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral de Justiça de qualquer Estado ... STF
b) Procurador-Geral da República ... STJ
c) Procurador-Geral de Justiça de qualquer Estado ... STF
d) Presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal ... STJ
e) Órgão Especial de Tribunal de Justiça ... STF

36) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
A competência para a ação penal, caso
a) desconhecido o domicílio do réu, será estabelecida pela prevenção.
b) se trate de crime tentado, será fixada no lugar onde deveria ter se consumado a infração.
c) se trate de ação privada, ficará a cargo do querelante, que pode escolher entre o local da
infração e o da sua própria residência.
d) desconhecido o local da infração, será estabelecida pela residência ou domicílio do réu.
e) desconhecido o domicílio do ofendido, será estabelecida pelo local da infração.
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37) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Com relação ao instituto da competência, analise as afirmativas a seguir.
I. Na continência, existe pluralidade de agentes e unidade de crime. Já a conexão pode ser
identificada em situações de pluralidade de crimes e unidade ou pluralidade de agentes.
II. A conexão intersubjetiva por reciprocidade é aquela em que duas ou mais infrações são
praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas.
III. A conexão intersubjetiva concursal ocorre quando duas ou mais infrações forem cometidas
por várias pessoas em concurso, ainda que não estejam na mesma situação de tempo e lugar.
Assinale:
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
d) se somente a afirmativa I estiver correta.
e) se somente a afirmativa II estiver correta.

38) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Cabelo de Anjo, residente em Anápolis/GO, em concurso com Malacúria, residente em Rio
Verde/GO, praticaram furto qualificado na cidade de Luziânia/GO. Ato contínuo, a lavagem de
dinheiro, delito mais grave, cometida mediante operações financeiras de mascaramento de
recursos auferidos pelo furto qualificado, foi perpetrada, pelos mesmos criminosos, em
Goiânia/GO. Nesse caso, segundo as regras de competência decorrentes dos critérios originários
previstos no Código de Processo Penal, verifica-se que
a) o juízo de Luziânia/GO é o competente para julgar crime de furto qualificado, e o juízo de
Goiânia/GO o é para o crime de lavagem de dinheiro, uma vez que é obrigatória a separação dos
processos, porquanto praticados em locais diferentes.
b) há conexão entre os dois delitos, sendo prorrogada a competência do juízo de Luizânia/GO,
que passará a ser competente para julgar, além do crime de furto qualificado, o crime de lavagem
de dinheiro praticado em Goiânia/GO.
c) há conexão entre os dois delitos, sendo prorrogada a competência do juízo de Goiânia/GO,
que passará também a ser competente para julgar, além do crime de lavagem de dinheiro, o
crime de furto qualificado praticado em Luziânia/GO.
d) a competência será fixada no juízo de Anápolis/GO ou no de Rio Verde/GO que primeiro
tomar conhecimento dos fatos, uma vez que os autores do crime residem em municípios diversos
e, nesses casos, a competência é fixada pela prevenção.

39) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
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Após surpreender Manoel Cunha mantendo relações sexuais com sua esposa, o deputado federal
Paulo Soares persegue Manoel até uma cidade vizinha. Nessa cidade, dá três tiros em Manoel,
que vem a falecer em decorrência das lesões provocadas pela ação de Paulo. No curso do
inquérito policial instaurado para apurar os fatos, o mandato de Paulo chega ao fim e o mesmo
não consegue se reeleger.
Considerada tal narrativa, assinale a alternativa que indique quem tem competência para
processar e julgar Paulo por homicídio.
a) o Supremo Tribunal Federal, já que na época dos fatos o mesmo era deputado federal.
b) o tribunal de júri da comarca em que a vítima faleceu.
c) o tribunal de júri federal com jurisdição na comarca em que a vítima faleceu.
d) o Superior Tribunal de Justiça, já que na época dos fatos o mesmo era deputado federal.
e) o tribunal de júri da comarca em que a vítima residia.

Procedimentos
40) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
O minucioso relatório policial que encerra determinado inquérito conclui pela ocorrência do
crime de estelionato praticado por “X”. O promotor de justiça, entretanto, com base nas
descrições contidas no referido documento, denuncia “X” pela prática do crime de furto
mediante fraude.
Ao receber a peça acusatória, o magistrado
a) deverá, em juízo preliminar, modificar a classificação jurídica do crime feita na denúncia, a
fim de que fique em consonância com o relatório policial, sob pena de inépcia da denúncia.
b) poderá, em juízo preliminar, modificar a classificação jurídica do crime feita no relatório
policial, a fim de que fique em consonância com a denúncia, sob pena de nulidade da sentença.
c) poderá devolver os autos ao delegado de polícia responsável, caso entenda que a classificação
do crime deva ser retificada.
d) se não a rejeitar preliminarmente, deverá recebê-la e ordenar a citação do réu “X” para
responder à acusação por crime de furto mediante fraude.
e) deverá devolver os autos ao delegado de polícia responsável pelo relatório, a fim de que seja
feita a retificação da classificação do crime, sob pena de inépcia da denúncia.

41) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Marque a opção correta.
a) Compete ao Juizado Especial Criminal julgar as infrações penais cuja pena máxima, privativa
de liberdade, não seja superior a 02 anos. Assim, o crime de ameaça do marido contra a esposa,
cuja pena é de 01 a 06 meses de detenção ou multa, é de sua competência, não podendo, contudo,
ser fixada pena de cesta básica.
b) O crime de tráfico transnacional é o que se submete ao princípio da dupla incriminação, e a
competência para seu julgamento é da Justiça Federal, conforme regência válida da Lei de
Drogas.
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c) No rito ordinário, poderão ser inquiridas 08 (oito) testemunhas da acusação e 08 (oito) da
defesa. Já no rito sumário, poderão ser inquiridas 03 (três) testemunhas pela acusação e igual
número pela defesa.
d) O registro dos depoimentos dos indiciados, investigados, ofendidos e das testemunhas não
pode ser feito por meio audiovisual.
e) Relativamente ao rito para apuração do crime de tráfico de entorpecente, a remessa do
inquérito policial far-se-á sem prejuízo das diligências complementares. Porém, o resultado
destas deverá ser encaminhado ao juízo competente até 03 (três) dias antes da audiência de
instrução e julgamento.

42) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Para determinação da competência, no âmbito do juizado especial criminal, adota-se:
a) a teoria do resultado.
b) a teoria da ubiquidade.
c) a teoria da atividade.
d) a teoria da informalidade.

Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória
43) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Leia as assertivas a seguir e marque a alternativa correta.
I. A fórmula-objeto de Günther Dürig é uma das construções teóricas mais convincentes para a
compreensão do princípio constitucional da dignidade humana. Segundo ela, tal princípio é
violado, sempre que o ser humano é reificado. Essa concepção tem influenciado a jurisprudência
do STF, como se extrai concretamente da Súmula Vinculante número 11.
II. ASúmula Vinculante número 11do STF traz como requisitos para o uso da algema: (I) a
resistência; (II) o fundado receio de fuga ou (III) o perigo à integridade física própria ou alheia.
Seu emprego pode ser no preso ou emterceiros.
III. O uso de algema, apesar de não ser tido como excepcional, deve ser justificado por escrito,
isto é, trata-se de decisão administrativa ou judicial, discricionária e motivada.
IV. Um dos efeitos da violação da Súmula Vinculante n°11 do STF é a nulidade da prisão. No
entanto, esta consequência deve ser vista com cautela. Não gera ilegalidade da prisão em
flagrante o fato de o condutor aplicar abusivamente a algema, restando ao caso as
responsabilidades civil, penal e administrativa. Não obstante, a nulidade da prisão pode advir,
por exemplo, do emprego abusivo de algema pelo Delegado de Polícia, durante o
reconhecimento.
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
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c) Apenas III e IV estão corretas.
d) Apenas I, II e IV estão corretas.
e) Apenas II, III e IV estão corretas.

44) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Relativamente ao tema medidas assecuratórias, analise as afirmativas a seguir:
I. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração,
ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.
II. O sequestro será levantado se a ação penal não for intentada no prazo de sessenta dias,
contado da data em que ficar concluída a diligência.
III. O juiz poderá ordenar o sequestro ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa mediante
representação da autoridade policial.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

45) FUNCAB - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
O Delegado de Polícia não lavrará o Auto de Prisão em Flagrante, mas apenas registrará a
ocorrência:
a) nos casos de ação penal pública condicionada à representação, quando, após a prisão captura,
a vítima não oferecer a representação.
b) diante de condutas insignificantes que façam desaparecer a tipicidade material, bem como,
após a prisão captura, nos crimes de ação penal privada subsidiária da pública.
c) nos crimes de ação penal privada quando o requerimento de instauração do inquérito for
formulado pelo representante legal do ofendido.
d) nos crimes de lesão corporal culposa e homicídio culposo no trânsito.
e) nos crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 04 anos.
46) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Sobre a prisão em flagrante, tem-se o seguinte:
a) o auto de prisão em flagrante deverá ser lavrado pela autoridade do local do crime onde foi
efetivada a captura, sob pena de nulidade absoluta.
b) em até 24 (vinte e quatro) horas da realização da prisão, será entregue ao preso, mediante
recibo, a nota de culpa, assinada pelo juiz, sendo que a errônea capitulação dos fatos no
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mencionado documento gera nulidade do flagrante.
c) o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante atinge unicamente o seu valor
como instrumento de coação cautelar, não tendo repercussão no processo-crime.
d) a falta de comunicação, no prazo legal, da prisão em flagrante à autoridade judiciária
nulifica-a, devendo o magistrado, após oitiva do Ministério Público, determinar seu imediato
relaxamento.

47) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Considerando a doutrina majoritária e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção
correta a respeito da prisão.
a) O flagrante diferido que permite à autoridade policial retardar a prisão em flagrante com o
objetivo de aguardar o momento mais favorável à obtenção de provas da infração penal
prescinde, em qualquer hipótese, de prévia autorização judicial.
b) Para a admissibilidade de prisão temporária exige-se, cumulativamente, a presença dos
seguintes requisitos: imprescindibilidade para as investigações, não ter o indiciado residência
fixa ou não fornecer dados esclarecedores de sua identidade e existência de indícios de autoria
em determinados crimes.
c) Configura crime impossível o flagrante denominado esperado, que ocorre quando a
autoridade policial, detentora de informações sobre futura prática de determinado crime, se
estrutura para acompanhar a sua execução, efetuando a prisão no momento da consumação do
delito.
d) Havendo conversão de prisão temporária em prisão preventiva no curso da investigação
policial, o prazo para a conclusão das investigações, no âmbito do competente inquérito policial,
iniciar-se-á a partir da decretação da prisão preventiva.
e) Havendo mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a autoridade
policial poderá executar a ordem mediante certificação em cópia do documento, desde que a
diligência se efetive no território de competência do juiz processante.

48) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Sobre a prisão preventiva é CORRETO afirmar:
a) poderá ser decretada de ofício pelo juiz na fase do inquérito policial.
b) poderá ser decretada em crime doloso, quando se tratar de reincidente, independente da pena
cominada ao delito.
c) nos casos de violência doméstica poderá ser decretada independentemente da imposição
anterior de medida protetiva.
d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa poderá se decretada e mantida
mesmo após superada a dúvida.

49) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Em relação à prisão temporária, considere as afirmativas a seguir.
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I. O prazo da prisão temporária é de cinco dias, sem prorrogação.
II. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado.
III. Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em
liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva.
IV. A prisão temporária pode ser decretada se for imprescindível para as investigações do
inquérito policial.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

50) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Não poderá ser cumulada com outra medida cautelar
a) a monitoração eletrônica.
b) a proibição de ausentar-se do País, inclusive mediante entrega do passaporte.
c) a fiança.
d) a prisão domiciliar.

51) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A fiança
a) poderá ser prestada em todas as hipóteses de prisão, salvo no caso de prisão em decorrência
de pronúncia.
b) poderá ser prestada em qualquer termo do processo, inclusive após o trânsito em julgado da
sentença.
c) poderá ser prestada em qualquer termo do processo, enquanto não transitar em julgado a
sentença condenatória.
d) somente poderá ser prestada durante o inquérito policial.
e) poderá ser prestada nas hipóteses de prisão temporária.

52) FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2011
Não haverá o quebramento da fiança quando:
a) Deliberadamente o afiançado praticar ato de obstrução ao andamento do inquérito/processo.
b) Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança.
c) Resistir injustificadamente a ordem judicial.
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d) Deixar de comparecer, por justo motivo, quando regularmente intimado para ato processual.

Recursos Criminais
53) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Apesar de predominar na doutrina o entendimento de que o duplo grau de jurisdição não é um
princípio constitucional absoluto, o Código de Processo Penal contém uma série de dispositivos
sobre este tema, já que os recursos, juntamente com as ações autônomas de impugnação,
possibilitam um amplo exercício do direito de defesa.
A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
a) Caberá recurso de apelação da decisão que pronunciar o réu.
b) O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos
fundamentos de sua interposição.
c) De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, cabe habeas
corpus questionando decisão que condene o réu exclusivamente à pena de multa.
d) A revisão criminal poderá ser requerida por procurador regularmente habilitado, mas não
pelo próprio réu.
e) Da decisão que não receber a denúncia ou queixa caberá agravo.

54) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Dentre os recursos a seguir, aquele em que não é possível a desistência é:
a) apelação.
b) em qualquer recurso interposto pelo Defensor Público.
c) protesto por novo júri.
d) em qualquer recurso interposto pelo Ministério Público.
e) recurso em sentido estrito.

Habeas Corpus
55) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Cabe recurso de ofício da sentença
a) que conceder habeas corpus.
b) que absolver o réu por inexistência do crime.
c) de pronúncia.
d) de absolvição sumária.
e) que denegar habeas corpus.

56) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Qual o recurso cabível e em qual prazo deve ser manejado contra decisão denegatória de habeas
corpus proferida por uma vara criminal em primeiro grau de jurisdição?
a) Recurso em sentido estrito; 10 dias.
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b) Apelação; 2 dias.
c) Apelação; 5 dias.
d) Recurso em sentido estrito; 5 dias.
e) Recurso em sentido estrito; 2 dias.

57) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Marreco é investigado, pela polícia federal, pela prática de uso de documento falso, a partir de
notícia encaminhada pela Receita Federal, uma vez que sua empresa teria sido fraudulentamente
transferida, mediante falsificação de assinaturas. Inconformado, impetra habeas corpus
pessoalmente alegando ter sido ameaçado de indiciamento pelo delegado. Outrossim, averba que
a polícia federal não teria competência para investigar os fatos, bem como o prazo para conclusão
das investigações extrapolou 30 dias, já alcançando quase 60 dias sem o devido termo. Destarte,
pede que o inquérito policial seja trancado. Nesse caso, verifica-se que
a) a ordem de habeas corpus deve ser denegada, pois, além de não existir previsão
constitucional do “delegado natural”, a autoridade policial não exerce jurisdição, mas pratica atos
de natureza administrativa.
b) o habeas corpus não poderá ser conhecido, uma vez que impetrado por pessoa que, além de
não possuir capacidade postulatória para impetração do remédio heroico, também é paciente da
impetração.
c) deve ser concedida a ordem de habeas corpus, uma vez que a alegação de ameaça de
indiciamento, mesmo não lastreada em elementos concretos de ilegalidade na condução das
investigações, é suficiente para caracterizar coação passível de trancamento de inquérito policial.
d) deve ser concedida a ordem de habeas corpus, uma vez que o excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial, mesmo com atos investigatórios pendentes, é suficiente para
caracterizar ameaça, mesmo indireta, à liberdade ambulatorial.

Citação
58) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Segundo o Código de Processo Penal, a citação do réu preso será feita
a) por hora certa.
b) por edital, independentemente de onde o réu se encontrar preso.
c) mediante requisição à autoridade prisional, dispensando-se o mandado.
d) pessoalmente.
59) FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Com relação ao tema intimação, assinale a afirmativa incorreta.
a) A intimação do defensor constituído feita por publicação no órgão incumbido da publicidade
dos atos judiciais da comarca deve, necessariamente, conter o nome do acusado, sob pena de
nulidade.
b) A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.
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c) No processo penal, contam-se os prazos da juntada aos autos do mandado ou da carta
precatória ou de ordem , e não da data da intimação.
d) Quando não houver órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á
diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por
qualquer outro meio idôneo.
e) Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença
das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.

Legislação especial
60) UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Sobre a interceptação das comunicações, tem-se o seguinte:
a) é cabível, em regra, a interceptação telefônica para apuração de ato infracional ou para fins
civis, comerciais, industriais ou que envolvam direitos difusos.
b) segundo o Superior Tribunal de Justiça, é possível a autorização de interceptação telefônica
independentemente da existência de inquérito policial.
c) segundo o Superior Tribunal de Justiça, a prisão em flagrante ocorrida em razão do
monitoramento telefônico é nula, uma vez que configura hipótese de flagrante preparado.
d) já se consolidou o entendimento de que a prova emprestada, mesmo se na origem forem
respeitados o contraditório e a ampla defesa, é inadmissível.

Gabarito
1) A
7) E
13) C
19) E
25) C
31) B
37) B
43) D
49) E
55) A

2) E
8) D
14) D
20) C
26) C
32) A
38) C
44) E
50) D
56) D

3) C
9) D
15) E
21) C
27) C
33) E
39) B
45) A
51) C
57) A

4) D
10) D
16) A
22) E
28) A
34) D
40) D
46) C
52) D
58) D

5) C
11) A
17) A
23) C
29) A
35) B
41) E
47) D
53) B
59) C

6) D
12) C
18) E
24) E
30) D
36) D
42) C
48) B
54) D
60) B
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