
 
 

Escrivão – Polícia Civil do Espírito Santo 

Processo penal 

 

71 – A respeito das exceções disciplinadas pelo Código de 

Processo Penal... 

Gab: Letra b (Para que a parte recuse o juiz, é necessário que ela 

própria ....) Exata previsão conforme o artigo 98 do CPP; 

 

72 – Assinale a alternativa que está de acordo com os preceitos 

da Lei 11.340/06 

Gab: letra e (É possível obrigar o agressor a prestar alimentos 

provisionais ou provisórios). Esse é um item que está em conformidade 

com o artigo 22, V da lei 11.340/06 

 

73 – Assinale a alternativa correta em relação à prisão 

temporária 

Gab: letra d (A prisão temporária caberá quando o indiciado ... ) 

Essa é uma das condições de cabimento da prisão temporária, 

conforme o artigo 1°, II da lei 7.960/89 

 

74 – O juiz estará impedido de exercer jurisdição no processo 

Gab: letra b (No qual tiver funcionado como juiz de outra instância...) 

O artigo 252 do CPP traz as hipóteses em que o juiz não poderá exercer 

a jurisdição, e em seu inciso II temos a previsão em que ele próprio 

houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como 

testemunha. 

 

75 – O código de Processo Penal autoriza que o juiz substitua 

prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for 



 
Gab: letra d (Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados ...) 

O artigo 318 do CPP foi alterado em 2016 incluindo novas previsões, 

sendo que uma delas foi essa do homem caso seja o único responsável 

pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. O 

examinador não colocou a palavra “incompletos” mas não acredito que 

isso seja suficiente para deixar a questão como incorreta. 

 

76 – À luz da Lei 7.210/84, que disciplina a execução penal, 

assinale a alternativa correta. 

Gab: letra b (São recompensas regidas pela Lei ...) 

O art. 56 da LEP nos traz quais são as recompensas previstas que são 

o elogio e a concessão de regalias. 

 

77 – A respeito do prazo para o término do inquérito policial, 

assinale a alternativa correta 

Gab: letra d (10 dias em caso de indiciado preso em flagrante ou 

preventivamente; 30 dias ...) 

Essa é a previsão do artigo 10 do CPP. 

 

78 – Em se tratando de ação penal pública condicionada, 

assinale a alternativa correta em relação à representação do 

ofendido. 

Gab: letra b (Oferecida a denúncia, a representação ...) 

As bancas gostam muito de fazer um jogo com as palavras 

oferecimento e recebimento da denúncia. O artigo 25 afirma que a 

representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 

 

79 – Supondo que um acusado preencha os requisitos legais 

autorizadores para a suspensão condicional do processo .... 

Gab: letra a (O juiz deverá aplicar o art. 28 do Código ...) 

Esse é o teor da Súmula 696 do STF, vejamos:  



 
Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão 

condicional do processo, mas se recusando o promotor de 

justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao 

Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código 

de Processo Penal. 

 

80 – uma vez a autoridade judicial determinando o 

arquivamento do Inquérito Policial ... 

Gab: letra c (Sim, caso tenha notícias de outras provas) 

Essa é a previsão do artigo Art. 18 do CPP que afirma que depois de 

ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por 

falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá 

proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 

 

81 – Em relação as provas no Processo Penal, assinale a 

alternativa correta. 

Gab: letra e (O juiz poderá fundamentar sua decisão em elementos 

informativos colhidos na investigação...) 

O examinador baseou-se no artigo 155 do CPP para elaborar essa 

questão. Apesar de estar um pouco confusa, podemos compreender 

que a letra e está conforme o disposto em tal artigo, vejamos: 

Art. 155.  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. 

 

82 – A busca domiciliar será realizada quando fundadas razões 

autorizarem, EXCETO ... 

a) Art. 240, §1°, “a”; 

b) Art. 240, §1°, “h”; 

c) Art. 240, §1°, “g”; 

d) Não tem previsão na lei 



 
e) Art. 240, §1°, “e”; 

 

Gab: letra e 

 

83 – Suponha que dois policiais civis abordem um indivíduo em 

atitude suspeita ... 

Gab: letra c (Não haverá flagrante capaz ...) 

Os policiais encontram o indivíduo com os objetos necessários para a 

prática do furto, mas o furto ainda não tinha se consumado, portanto 

não podemos falar em flagrante, já que não tínhamos a execução 

iniciada. 

 

84 – A respeito do perdão constitucional anistia... 

Gab: letra c (Via de regra, o beneficiário da anistia não poderá...) 

Conforme prevê o professor Guilherme Nucci, a anistia pode ser 

condicionada ou incondicionada, vale dizer, pode ter condições a serem 

aceitas pelo beneficiário ou não. Se for condicionada, pode ser 

recusada; do contrário, não cabe recusa. De um modo ou de outro, 

uma vez concedido, não pode mais ser revogada. 

 

85 – Levando-se em conta o instituto da Medida de Segurança, 

assinale a alternativa correta 

Gab: letra d (havendo recurso apenas...) 

Essa é a previsão da Súmula 525 do STF, vejamos: 

A medida de segurança não será aplicada em segunda instância, 

quando só o réu tenha recorrido. 

 

86 – em se tratando de decisão impugnável por meio de 

apelação e de recurso em sentido estrito... 

Gab: letra c (Poderá ser interposto(a)...) 

O artigo 579 do CPP nos apresenta o princípio da fungibilidade. 



 
 

87 – sobre as medidas cautelares diversas da prisão ... 

Gab: letra b (a fiança não poderá...) 

Conforme previsto no artigo 319, § 4º do CPP. A fiança será aplicada 

de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo 

ser cumulada com outras medidas cautelares. 

 

88 – supondo que um indivíduo fora condenado a uma pena 

restritiva de liberdade de ... 

Gab: letra e (o não pagamento da pena de multa...) 

Conforme entendimento Jurisprudencial do STJ, será extinta a 

punibilidade, independente do pagamento da multa se a pena restritiva 

de liberdade ou restritiva de direitos for integralmente cumprida 
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89 – Tendo em vista o instituto do inquérito policial ... 

Gab: letra c (O Presidente da República) 

No meu entendimento essa questão não foi tão bem elaborada porque 

afirma que a pessoa não poderá ser indiciada e não é bem assim. 

Poderá, desde que seja autorizado. Mas para responder a questão era 

necessário que o candidato soubesse que as pessoas com foro por 

prerrogativa de função não podem ser indiciadas sem autorização. 

 

90 – À luz do Código de Processo Penal, assinale a alternativa 

... 

Gab: letra b (suspeição) 

Conforme o artigo 96 do CPP 

 

91 – Acerca dos valores da fiança ... 

Gab: letra a (Será de 1 a 100 salários mínimos ...) 

Essa é a previsão do artigo 325, I do CPP 



 
 

 

92 – São requisitos para a proposta de suspensão condicional 

... 

A lei 9.099/95 traz essa previsão no artigo 89, vejamos: 

 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima 

cominada for igual ou inferior a um ano (letra 

a), abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério 

Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a 

suspensão do processo, por dois a quatro anos, 

desde que o acusado não esteja sendo 

processado (letra b) ou não tenha sido 

condenado por outro crime (letra c), presentes 

os demais requisitos que autorizariam a 

suspensão condicional da pena (letra d) 

 

 A reparação do dano não é um requisito para a concessão, 

conforme podemos observar no artigo 89 

Gab: letra e 

 

93 – à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente... 

a) Art. 111, IV; 

b) Art. 111, III; 

c) Art. 111, I; 

d) Não existe essa previsão no ECA, o adolescente tem o direito de 

ser ouvido pessoalmente. 

e) Art. 111, VI 

Gab: letra d. 

 

94 – a respeito das medidas socioeducativas estipuladas ... 

Gab: letra a (a prestação de serviços ...) 



 
Conforme prevê o artigo 117 a prestação de serviços comunitários 

consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 

período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como 

em programas comunitários ou governamentais 

 

95 – Dar-se-a a formação completa do processo ... 

Gab: letra d (citado o acusado) 

Conforme dispõe o artigo 363 do CPP o processo terá completada a sua 

formação quando realizada a citação do acusado. 

 

96 – acerca dos procedimentos pelo Código de Processo Penal 

... 

Gab: letra d (A denúncia ou queixa será rejeitada ...) 

O item está conforme o disposto no artigo 395, III do CPP 

 

 

 

97 – Poderá ser interposto recurso em sentido estrito contra .... 

Gab: letra b (deixar de revogar a medida ...) 

As hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito ou RESE 

estão no artigo 581 do CPP, e o inciso XXIII tem essa exata previsão. 

 

98 – Assinale a alternativa que está de acordo com a lei 

11.343/06 

Gab: letra a (Em caso de apreensão de droga remetida...) 

Conforme a Súmula 528 do STJ, compete ao juiz federal do local da 

apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e 

julgar o crime de tráfico internacional. 

 



 
99 – de acordo com o Código de Processo Penal, assinale a 

alternativa ... 

Gab: letra d (nos crimes em que a ação penal pública ...) 

Está conforme o artigo 5°, §4° do CPP. 

 

100 – À luz do Código de Processo Penal, assinale a alternativa 

que Não ... 

 

a) Art. 69, III; 

b) Art. 69, I; 

c) Art. 69, VI; 

d) Essa previsão temos para o réu e não o ofendido 

e) Art. 69, VII 

Gab: letra d. 
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