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Questão 25 

Gabarito: E 

Comentário: Questão que manipula o texto da chamada Súmula Vinculante 14, para invalidar os demais 
itens e validar a opção E. Rege a referida Súmula que “É direito do defensor, no interesse do representado, 

ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado 

por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

 

Questão 26  

Gabarito: D 

Comentário: Questão que faz jus ao comentário de cada assertiva, cada uma delas de teor independente 

das demais: 

a. Incorreta. Na verdade, rege o Art. 72 do CPP que “Não sendo conhecido o lugar da infração, a 

competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.” 
b. Incorreta. Na verdade, rege o art. 73 do CPP que “Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante 

poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da 

infração.” 
c. Incorreta. Latrocínio é crime contra o patrimônio. 
d. Correta. Literalidade do art. 76, III, CPP. 

e. Incorreta. Trata-se de caso de conexão (Art. 76, I, CPP). 
 

Questão 27 

Gabarito: B 

Comentário: Vejamos, novamente, caso a caso: 

a. Incorreta. A confissão do acusado não pode suprir a falta do exame de corpo de delito (Art. 158 
CPP). 

b. Correta. (Art. 157 CPP) 

c. Incorreta. Separadamente (Art. 191 CPP). 
d. Incorreta. A confissão é divisível e retratável (art. 200 CPP). 



e. Incorreta. Regra é a execução durante o dia (Art. 245 do CPP). 

 

Questão 28 

Gabarito: A 

Comentário: Vejamos, mais uma vez, cada item: 

a. Correta. Art. 289-A, §1º, CPP. 
b. Incorreta. Deve respeitar a adequação à gravidade do crime (Art. 282, II, CPP) 
c. Incorreta. Vedado durante o parto. (Art. 292, parágrafo único). 

d. Incorreta. O povo é responsável pelo flagrante facultativo (pode, não deve, realizar a prisão). 

e. Incorreta. Art. 322 do CPP. 

 

Questão 29 

Gabarito: D 

Comentário:  

a. Incorreta. O CPP excepciona o caso de punição disciplinar (Art. 647). 
b. Incorreta. Art. 651 CPP. 

c. Hc não requer recolhimento de custas.  
d. Correta. Art. 664, parágrafo único. 

Incorreta. É o contrário. Art. 652 CPP.Questão 25 

e.  
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