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Direito Processual Penal 

Inquérito Policial 
 
1) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam 
carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve 
acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
 
Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela polícia legislativa 
reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia. 
 Certo 
 Errado 
 
2) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue o item subsequente. 
 
Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito 
policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente. 
 Certo 
 Errado 
 
3) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue o item subsequente. 
  
O indiciamento no inquérito policial, por ser uma indicação de culpa do agente, poderá ser anotado em 
atestado de antecedentes criminais. A partir do indiciamento, poderá ser divulgado o andamento das 
investigações, com a identificação do provável autor do fato. 
 Certo 
 Errado 
 
4) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue o item subsequente. 
  
A autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial se verificar que o fato criminoso não ocorreu. 
 Certo 
 Errado 

Ação penal pública incondicionada 
 
5) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Durante uma passeata na Esplanada dos Ministérios, um manifestante, logo após ter sido alertado por um 
agente da polícia legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras em direção ao 
Congresso Nacional, o que resultou na quebra de vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi 
preso em flagrante e, na delegacia, confessou a prática do delito. 
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Com base na situação hipotética acima, julgue o item seguinte, relativo à prova, à prisão preventiva e aos 
crimes previstos na parte especial do Código Penal. 
  
Por ter acarretado a quebra das vidraças, o manifestante deve responder pela prática do crime de dano 
qualificado, uma vez que o crime foi praticado contra o patrimônio da União, sendo a ação penal, nesse 
caso, pública incondicionada. 
 Certo 
 Errado 

Exame de Corpo de delito e perícias em geral 
 
6) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Durante uma passeata na Esplanada dos Ministérios, um manifestante, logo após ter sido alertado por um 
agente da polícia legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras em direção ao 
Congresso Nacional, o que resultou na quebra de vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi 
preso em flagrante e, na delegacia, confessou a prática do delito. 
 
Com base na situação hipotética acima, julgue o item seguinte, relativo à prova, à prisão preventiva e aos 
crimes previstos na parte especial do Código Penal. 
 
Dada a confissão do manifestante perante a autoridade policial, a realização da prova pericial torna-se 
prescindível. 
 Certo 
 Errado 
 
7) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue o item subsequente. 
  
É possível que, na falta de perito oficial, a prova pericial seja realizada por duas pessoas idôneas, 
portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área objeto do exame, nomeadas pelo juiz 
da causa. 
 Certo 
 Errado 
 
8) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue o item subsequente. 
  
Admitido, pelo juiz, o assistente técnico, que poderá ser indicado e pago pela parte, terá este acesso ao 
material probatório, no ambiente do órgão oficial e na presença do perito oficial. 
  
 Certo 
 Errado 
 
9) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue o item subsequente. 
  
O juiz não ficará vinculado às conclusões dos peritos exaradas no laudo técnico, podendo rejeitá-las 
completamente. 
 Certo 
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 Errado  

Da Prisão em Flagrante 
 
 
10) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam 
carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve 
acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
  
Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem ser encaminhados à 
autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado, no prazo de 24 
horas, para, se presentes os requisitos legais, convertê-la em prisão preventiva. 
 Certo 
 Errado 
 
11) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Durante uma passeata na Esplanada dos Ministérios, um manifestante, logo após ter sido alertado por um 
agente da polícia legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras em direção ao 
Congresso Nacional, o que resultou na quebra de vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi 
preso em flagrante e, na delegacia, confessou a prática do delito. 
 
Com base na situação hipotética acima, julgue o item seguinte, relativo à prova, à prisão preventiva e aos 
crimes previstos na parte especial do Código Penal. 
  
Como, para o crime cometido pelo manifestante se prevê pena privativa de liberdade máxima não 
superior a quatro anos, a prisão em flagrante não poderá ser convertida em prisão preventiva. 
 Certo 
 Errado 
 
12) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Com relação ao disposto na parte geral do Código Penal, ao inquérito policial, à prisão em flagrante e à 
prisão preventiva, julgue o item a seguir. 
  
Em regra, não se admite a decretação de prisão preventiva em caso de acusação pela prática de crimes 
culposos. 
 Certo 
 Errado 

Legislação especial (processo penal) 
 
13) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam 
carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem dezessete anos e teve 
acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da Casa. 
 
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
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Se uma das vítimas for idosa, as condutas praticadas por Paulo e João deverão ser enquadradas em tipo 
penal específico previsto no Estatuto do Idoso, afastando-se a incidência do Código Penal. 
 Certo 
 Errado 
 
14) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao 
que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item. 
  
Conforme a lei que prevê condutas discriminatórias, cometerá crime de discriminação ou preconceito o 
agente que impedir o acesso de idoso a edifício público pelas entradas sociais. 
 Certo 
 Errado 
 
15) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao 
que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item. 
  
O crime de injúria qualificada consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, 
origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência para ofender a dignidade ou o decoro de 
alguém. Diferentemente do que ocorre no caso de crime de racismo, a injúria qualificada processa-se por 
ação penal pública condicionada a representação. 
 Certo 
 Errado 
 
16) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao 
que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item. 
  
A sanção penal, em abstrato, prevista para o crime de abuso de autoridade consiste em multa, detenção ou 
perda de cargo e inabilitação para o exercício de função pública. 
 Certo 
 Errado 
 
17) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao 
que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item. 
  
No que se refere ao crime de abuso de autoridade, admitem-se as modalidades dolosa e culposa. 
 Certo 
 Errado 
 
18) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
Em relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, ao crime de abuso de autoridade e ao 
que dispõem o Estatuto do Idoso e a Lei contra o Preconceito, julgue o próximo item. 
  
O agente que retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer a interesse ou 
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sentimento pessoal cometerá o crime de abuso de autoridade. 
 Certo 
 Errado 

Gabarito 
 

1) Certo 2) Certo 3) Errado 4) Errado 5) Certo 6) Errado 

7) Certo 8) Certo 9) Certo 10) Errado 11) Anulada 12) Certo 

13) Errado 14) Errado 15) Certo 16) Certo 17) Errado 18) Errado 
 

 

 


