1. A respeito das condições de procedibilidade, assinale a opção correta.
(A) Nos crimes contra a honra do presidente da República, a requisição do ministro da
Justiça é condição de procedibilidade para a ação penal, que deve ser
providenciada no prazo legal de seis meses a contar da data do fato;
(B) Nos crimes cometidos fora do território nacional, são condições de procedibilidade a
entrada do agente no território nacional e o fato de os crimes não serem puníveis no
país em que foram praticados;
(C) Nos crimes comuns e de responsabilidade praticados pelo presidente da República,
é condição de procedibilidade a autorização do Senado Federal para ser instaurado
o processo;
(D) Havendo vestígios nos crimes contra a propriedade imaterial, o exame pericial é
condição de procedibilidade para a ação penal.

2. Acerca dos sujeitos processuais, assinale a opção correta.
(A) O juiz deve declarar-se suspeito caso seja amigo ou inimigo das partes, esteja
interessado no feito ou quando a parte o injuriar de propósito;
(B) A participação de membro do Ministério Público no inquérito policial acarreta o seu
impedimento para o oferecimento da denúncia;
(C) A vítima pode intervir no processo penal por intermédio de advogado, como
assistente da acusação, depois de iniciada a ação penal e enquanto não transitada
em julgado a decisão final;
(D) O assistente da acusação pode arrolar testemunhas e recorrer da decisão que
rejeita a denúncia, pronuncia ou absolve sumariamente o réu, tendo o recurso efeito
suspensivo.

3. No que se refere às ações autônomas criminais, assinale a opção correta.
(A) Cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa ou quando já
estiver extinta a pena privativa de liberdade;
(B) Admite-se mandado de segurança para o advogado poder acompanhar diligência
em processo judicial, ainda que sigiloso;
(C) Em face da soberania dos veredictos, das decisões de mérito do tribunal do júri não
se admite revisão criminal;
(D) A revisão criminal pode ser requerida, desde que antes da extinção da pena, pelo
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réu ou por procurador, independentemente de habilitação.
4. Acerca do dolo e da culpa, assinale a opção correta.
(A) Quando o agente deixa de prever o resultado que lhe era previsível, fica caracterizada a
culpa imprópria e o agente responderá por delito preterdoloso;
(B) Quando o agente, embora prevendo o resultado, não deixa de praticar a conduta porque
acredita, sinceramente, que esse resultado não venha a ocorrer, caracteriza-se a culpa
inconsciente;
(C) Quando o agente comete erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui-se o
dolo, embora seja permitida a punição por crime culposo, se previsto em lei;
(D) Quando o agente, embora não querendo diretamente praticar a infração penal, não se
abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido
previsto e aceito, há culpa consciente.
5. Júlio, empresário, deixou de recolher, no prazo legal, contribuição destinada à previdência
social que ele havia descontado de pagamento efetuado a segurado.
Considerando a situação hipotética descrita, assinale a opção correta.
(A) Caso Júlio, espontaneamente, confesse e efetue o pagamento integral das contribuições à
previdência social, antes do início da ação fiscal, ele terá direito à suspensão condicional da
pena;
(B) O juiz deve conceder o perdão judicial ou aplicar somente a pena de multa, caso Júlio seja
primário e tenha bons antecedentes;
(C) O crime praticado por Júlio constitui espécie de apropriação indébita, que deve ser
processado na justiça federal mediante ação penal pública incondicionada;
(D) O crime, consumado no momento em que Júlio decidiu deixar de recolher as
contribuições,depois de ultrapassado o prazo legal, admite tentativa e a modalidade
culposa.
6. Acerca da reincidência, assinale a opção correta.
(A) Para se caracterizar a reincidência na prática de crime, é necessário que haja trânsito em
julgado de sentença condenatória por prática de crime anterior;
(B) O agente que, na fase de recurso de sentença condenatória pela prática de crime, comete
contravenção penal, deve ser considerado reincidente não-específico;
(C) Para efeito de reincidência específica, prevalece a condenação anterior, se, entre a data do
cumprimento da pena e a infração posterior, tiver decorrido tempo superior a 5 anos;
(D) Para efeitos de reincidência, são considerados os crimes eleitorais, os crimes militares
próprios e os crimes políticos.

www.sandrocaldeira.com.br

2

7. A respeito da prescrição, assinale a opção correta.
(A) Nas infrações permanentes, assim como na bigamia e na falsificação, a prescrição da
pretensão punitiva começa a correr a partir do primeiro dia em que o crime ocorreu.;
(B) No caso de o condenado evadir-se, a prescrição da pretensão executória deve ser regulada
pelo tempo que resta da pena;
(C) A prescrição começa a correr a partir do dia em que transita em julgado, para a defesa, a
sentença condenatória;
(D) O curso da prescrição interrompe-se pelo oferecimento da denúncia e pela sentença
condenatória ou absolutória recorrível.
8- São princípios que regem a ação penal de iniciativa privada:
(A) Obrigatoriedade, indisponibilidade e divisibilidade;
(B) Oportunidade, indisponibilidade e divisibilidade;
(C) Obrigatoriedade, disponibilidade e indivisibilidade;
(D) Oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade.
9- No rol de requisitos e pressupostos para a decretação da prisão preventiva do artigo 312
do CPP não consta o (a):
(A) Asseguramento da aplicação da lei penal;
(B) Conveniência da instrução criminal;
(C) Satisfação do clamor público; causado pelo crime;
(D) Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
10- Assinale a opção incorreta:
(A) Serão contados em dobro os prazos de prescrição se o agente for reincidente;
(B) No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade ela prescrição incidirá sobre a
pena de cada delito, isoladamente;
(C) A pena de multa prescreverá em dois anos se for a única cominada;
(D) Serão reduzidos da metade os prazos de prescrição se o agente era ao tempo do crime,
menor de 21 anos de idade.
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GABARITO:
1-D
2-C
3-B
4-C
5-C
6-A
7-B
8-D
9-C
10-A
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