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XI CONCURSO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE DIREITO,
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROVA ÚNICA – CADERNO DE QUESTÕES
NOME:
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
,

1. Este caderno contém 10 (dez) páginas com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma
valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 40 (quarenta) pontos e uma página destinada ao
Rascunho da Prova de Redação com valor máximo de 60 (sessenta) pontos.
2. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição.
3. Cada questão objetiva apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma
atende às condições do enunciado.
4. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito) e a
FOLHA DE RESPOSTAS (Redação). Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão
corretos. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
5. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito) e a FOLHA DE RESPOSTAS (Redação), assine
seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta.
6. Após responder as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas
assinaladas para a FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas.
7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas.
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será
possível a sua substituição. Em hipótese alguma o rascunho da Prova de Redação será corrigido.
8. O candidato dispõe de, no máximo, 4 (quatro) horas para responder às questões objetivas,
preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, fazer a Prova de Redação e transcrever na FOLHA DE RESPOSTAS
correspondente. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no
mínimo, uma hora após o início das provas.
9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito) e a FOLHA
DE RESPOSTAS (Redação) na carteira do candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de
realização das provas levando o caderno de provas, depois de decorridas 02 horas do seu início.
10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina,
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos,
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras.
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DIREITO CONSTITUCIONAL
01 – Ingo Wolfgang Sarlet, no seu livro
“Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988”
conceitua a dignidade da pessoa humana como
sendo uma “qualidade intrínseca e distintiva de
cada ser humano que o faz merecedor do
mesmo respeito e consideração por parte do
Estado e da comunidade, implicando, neste
sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais [...]”.
No texto da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, a dignidade da pessoa humana
é:
a)
b)
c)
d)

Fundamento da República.
Reserva legal do princípio da liberdade.
Princípio metajurídico não positivado.
Valor supraconstitucional não positivado.

02 – Segundo José Afonso da Silva, no seu livro
“Curso de direito constitucional positivo”, os
direitos fundamentais do homem-indivíduo “[...]
são aqueles que reconhecem autonomia aos
particulares,
garantindo
iniciativa
e
independência aos indivíduos diante dos demais
membros da sociedade política e do próprio
Estado; por isso são reconhecidos como direitos
individuais, como é de tradição do Direito
Constitucional brasileiro”; […]. Nesse sentido,
pode afirmar que:

a) A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 trata dos direitos e garantias
fundamentais expressamente, dividindo-os
em direitos e deveres individuais e coletivos,
direitos sociais, direitos da nacionalidade e
direitos políticos.
b) A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 trata dos direitos e garantias
fundamentais implicitamente no capítulo dos
direitos e deveres individuais e coletivos.
c) A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 trata dos direitos e garantias

fundamentais expressamente, dividindo-os
em direitos e deveres individuais e coletivos e
direitos sociais, bem como excluindo
expressamente os direitos da nacionalidade e
direitos políticos, que estão vinculados à
cidadania.
d) A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 trata dos direitos e garantias
fundamentais implicitamente, dividindo-os
em direitos e deveres individuais e coletivos e
direitos sociais, bem como excluindo
expressamente os direitos da nacionalidade e
direitos políticos, que estão vinculados à
cidadania.
03 – A doutrina constitucional mais moderna
fala de um Direito Processual Constitucional,
que seria um conjunto de princípios que formam
um sistema metodologicamente estruturado
com o fim de disciplinar o fenômeno processual
no texto constitucional. Nesse sentido, são
considerados princípios processuais previstos no
texto constitucional os seguintes princípios,
EXCETO:
a) Não haverá juízo ou tribunal de exceção.
b) A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
c) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer.
d) Ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal.
04 – O instituto da prescrição é tido atualmente
como a extinção de uma pretensão. Na
Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, entretanto, algumas situações foram
consideradas imprescritíveis, EXCETO:
a) A prática de crimes hediondos e afins.
b) A prática do crime de racismo.
c) Crimes praticados por grupos armados, civis
ou militares, contra a ordem constitucional e
o Estado Democrático.
d) Ações de ressarcimento ao erário por ato de
improbidade administrativa.
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05 – Segundo a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, “a soberania
popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com igual valor para
todos”.
Quanto
aos
direitos
políticos
constitucionalmente previstos, pode-se afirmar
que:
a) No plebiscito e no referendo o voto é para
todos facultativo, pois como modalidades da
soberania popular constituem um direito e
não um dever do cidadão.
b) O voto é facultativo para os analfabetos, para
os maiores de 70 anos e para os maiores de
16 e menores de 18 anos.
c) Os analfabetos são elegíveis, desde que
sejam nacionais, realizem o alistamento
eleitoral, tenham filiação partidária e
domicílio eleitoral na circunscrição.
d) Por ser cidadã e garantista, a Constituição da
República de 1988 veda a cassação, perda ou
suspensão dos direitos políticos.
06 – Em termos de Teoria do Estado, a doutrina
costuma pontuar que no federalismo somente o
Estado Federal possui soberania, cabendo aos
estados-membros tão somente uma autonomia.
A partir dessa premissa, pode afirmar, de acordo
com a Constituição da República de 1988 que:
a) A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados e o Distrito Federal, este no
tocante às matérias da competência dos
Estados.
b) A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
c) A União Federal detém autonomia no plano
externo, soberania no plano interno e, no
tocante à sua relação com os Municípios, há
uma hierarquização sistêmica em razão da
ausência de autonomia destes.
d) A União Federal detém soberania no plano
externo, autonomia no plano interno e, no
tocante à sua relação com os Estadosmembros, Distrito Federal e Municípios há
uma hierarquização sistêmico-política.

07 – Segundo Paulo Bonavides, no seu livro
“Curso de Direito Constitucional”, a prática da
doutrina da separação de poderes, bem como
sua ligação com o sistema de freios e
contrapesos, possui claro objetivo de limitação
do exercício do poder do Estado. Quanto à
organização dos poderes, na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 pode-se
afirmar que:
a) São órgãos do Poder Judiciário o Supremo
Tribunal Federal, o Conselho Nacional de
Justiça, o Ministério Público Federal e o
Superior Tribunal de Justiça, dentre outros.
b) O
Senado
Federal
compõe-se
de
representantes dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, eleitos segundo o
princípio majoritário.
c) São órgãos do Poder Judiciário o Supremo
Tribunal Federal, o Conselho Nacional de
Justiça, a Procuradoria-Geral da República e o
Superior Tribunal de Justiça, dentre outros.
d) Compete ao Presidente da República nomear
os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.
08 – A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 conferiu ao Ministério Público
diversas funções institucionais relevantes,
dentre as quais:
a) Promover a ação penal pública, o inquérito
civil e ação civil pública.
b) Promover, privativamente, o inquérito civil e
a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos.
c) Promover, privativamente, a ação de
inconstitucionalidade ou representação para
fins de intervenção da União e dos Estados,
nos casos previstos na Constituição.
d) Promover, privativamente, a ação penal
pública, o inquérito civil e a ação civil pública,
podendo, ainda, requisitar a instauração de
inquérito policial.
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11 – No que se refere à ausência, assinale a
alternativa correta:

DIREITO CIVIL
09 – Considere as seguintes assertivas a respeito
do que dispõe a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro:
I – A lei nova, que estabeleça disposições gerais
ou especiais a par das já existentes, revoga e
modifica a lei anterior.
II – É competente a autoridade judiciária
brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil
ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação.
III – As leis, atos e sentenças de outro país, bem
como quaisquer declarações de vontade, não
terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a
soberania nacional, a ordem pública e os bons
costumes.
IV – A lei do país em que domiciliada a pessoa
determina as regras sobre o começo e o fim da
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos
de família.
Está correto o que se afirma APENAS em
a)
b)
c)
d)

a) O cônjuge do ausente, sempre que não esteja
separado judicialmente, ou de fato por mais
de três anos antes da declaração da ausência,
será o seu legítimo curador.
b) Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do
ausente incumbe aos descendentes ou aos
pais,
nesta
ordem,
não
havendo
impedimento que os iniba de exercer o cargo.
c) Decorrido um ano da arrecadação dos bens
do ausente, ou, se ele deixou representante
ou procurador, em se passando dois anos,
poderão os interessados requerer que se
declare a ausência e se abra provisoriamente
a sucessão.
d) Os herdeiros, para se imitirem na posse dos
bens do ausente, darão garantias da
restituição deles, mediante penhores ou
hipotecas equivalentes aos quinhões
respectivos.
12 – São Pessoas Jurídicas de Direito Privado:

I, II e III.
II e III.
I e IV.
II, III e IV

Considerando o que dispõe o Código Civil
Brasileiro, responda as questões 10 a 16.
10 – Quanto aos direitos da personalidade,
assinale a alternativa correta:
a) Com exceção dos casos previstos em lei, os
direitos da personalidade são intransmissíveis
e irrenunciáveis, podendo o seu exercício
sofrer limitação voluntária.
b) Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a
lesão, a direito da personalidade, e reclamar
perdas e danos, sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.
c) É válida, com objetivo científico, ou
altruístico, a disposição gratuita do próprio
corpo, no todo ou em parte, antes da morte.
d) Qualquer pessoa pode ser constrangida a
submeter-se, com risco de vida, a tratamento
médico ou a intervenção cirúrgica.

a) As autarquias, inclusive as associações
públicas.
b) Os Estados estrangeiros.
c) Os partidos políticos.
d) Os municípios.
13 – A respeito das Associações, assinale a
alternativa incorreta:
a) Os associados devem ter iguais direitos,
entretanto, jamais o estatuto poderá instituir
categorias com vantagens especiais.
b) A exclusão do associado só é admissível
havendo justa causa, assim reconhecida em
procedimento que assegure direito de defesa
e de recurso, nos termos previstos no
estatuto.
c) Nenhum associado poderá ser impedido de
exercer direito ou função que lhe tenha sido
legitimamente conferido, a não ser nos casos
e pela forma previstos na lei ou no estatuto.
d) Compete privativamente à assembleia geral
destituir os administradores.
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14 – Considere as seguintes assertivas a respeito
dos bens:

16 – A respeito dos Contratos, assinale a
alternativa incorreta:

I – São bens móveis o solo e tudo quanto se lhe
incorporar natural ou artificialmente.
II – As edificações que, separadas do solo, mas
conservando a sua unidade, forem removidas
para outro local, não perdem o caráter de
imóveis.
III – Os direitos pessoais de caráter patrimonial e
respectivas ações são considerados imóveis para
os efeitos legais.
IV – São singulares os bens que, embora reunidos,
se consideram de per si, independentemente dos
demais.

a) A herança de pessoa viva pode ser objeto de
contrato.
b) A proposta de contrato obriga o proponente,
se o contrário não resultar dos termos dela,
da natureza do negócio, ou das circunstâncias
do caso.
c) Nos contratos de adesão, são nulas as
cláusulas que estipulem a renúncia
antecipada do aderente a direito resultante
da natureza do negócio.
d) A oferta ao público equivale a proposta
quando encerra os requisitos essenciais ao
contrato, salvo se o contrário resultar das
circunstâncias ou dos usos.

Está correto o que se afirma APENAS em
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
II e IV.
I e IV.
I, III e IV.

DIREITO PENAL

15 – Considere as seguintes assertivas a respeito
dos defeitos do negócio jurídico:
I – Configura-se a lesão quando alguém, premido
da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família, de grave dano conhecido pela outra
parte, assume obrigação excessivamente
onerosa.
II – Ocorre o estado de perigo quando uma
pessoa, sob premente necessidade, ou por
inexperiência,
se
obriga
a
prestação
manifestamente desproporcional ao valor da
prestação oposta.
III – É nulo o negócio jurídico quando celebrado
por pessoa absolutamente incapaz.
IV – O negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do
tempo.

17 – A conduta do agente que pratica os atos de
execução do crime de homicídio, mas impede
que o resultado morte venha a ocorrer, amoldase a qual das alternativas abaixo:
a)
b)
c)
d)

Desistência voluntária.
Arrependimento eficaz.
Arrependimento posterior.
Tentativa.

18 – A coação irresistível exclui:
a)
b)
c)
d)

A Punibilidade.
A Tipicidade.
A Ilicitude.
A Culpabilidade.

19 – Sobre a prescrição, assinale a causa
suspensiva:

Está correto o que se afirma APENAS em
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
II e IV.
III e IV.
I, III e IV.

a)
b)
c)
d)

Página 5 de 10

Cumprimento de pena no estrangeiro.
Recebimento da denúncia ou queixa.
Pronúncia.
Início do cumprimento de pena.

XI CONCURSO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE DIREITO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

20 – O homicídio é:
a)
b)
c)
d)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Crime próprio, instantâneo e material.
Crime comum, instantâneo e material.
Crime próprio, permanente e formal.
Crime comum, permanente e material.

25 – Considere as seguintes assertivas a respeito
da Capacidade Processual:

21 – Responderá por homicídio qualificado,
quem pratica o delito de homicídio:
a) Sob o domínio de violenta emoção, logo em
seguida à injusta provocação da vítima.
b) Por motivo fútil.
c) Impelido por relevante valor social.
d) Impelido por relevante valor moral.
22 – O agente que se apodera de coisa alheia
móvel de particular da qual tem a posse, comete
o crime de:
a)
b)
c)
d)

Furto.
Estelionato.
Apropriação indébita.
Peculato.

23 – Assinale a alternativa que represente uma
hipótese de roubo próprio:
a) O emprego da violência ou grave ameaça
pelo agente dá-se antes da subtração da
coisa alheia móvel.
b) O emprego da violência ou grave ameaça
pelo agente dá-se após a subtração da coisa
alheia móvel.
c) O agente induz a vítima a erro para subtrairlhe a coisa alheia móvel, da qual não tenha a
posse ou detenção.
d) Não há emprego de violência ou grave
ameaça pelo agente, seja antes ou depois da
subtração da coisa alheia móvel.
24 – Um professor concursado de uma escola
pública do estado do Rio Grande do Norte
resolve exigir dos seus alunos um pagamento de
um serviço prestado. O professor cometeu o
crime de:
a)
b)
c)
d)

Excesso de exação.
Corrupção passiva.
Concussão.
Prevaricação.

I – Toda pessoa que se acha no exercício dos seus
direitos tem capacidade para estar em juízo.
II – Os incapazes serão representados ou assistidos
por seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei
civil.
III – Verificando a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação das partes, o juiz,
suspendendo o processo, marcará prazo razoável
para ser sanado o defeito.
IV – O juiz dará curador especial ao incapaz, se não
tiver representante legal, ou se os interesses deste
colidirem com os daquele.
Analisando as assertivas acima, pode-se afirmar
que:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva I está errada.
Somente as assertivas II e III estão corretas.
Somente as assertivas I e IV estão erradas.
Todas as assertivas estão corretas.

26 – Considere as seguintes assertivas a respeito
do Litisconsórcio e da Assistência:
I – Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo
processo, em conjunto, ativa ou passivamente,
quando entre elas houver comunhão de direitos ou
de obrigações relativamente à lide.
II – Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo
processo, em conjunto, ativa ou passivamente,
quando os direitos ou as obrigações derivarem do
mesmo fundamento de fato ou de direito.
III – Pendendo uma causa entre duas ou mais
pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em
que a sentença seja favorável a uma delas, poderá
intervir no processo para assisti-la.
Analisando as assertivas acima, pode-se afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
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27 – Quanto aos Atos Processuais, assinale a
alternativa incorreta:

30 – Extingue-se o processo, com a resolução de
mérito:

a) Os atos processuais são públicos. Correm,
todavia, em segredo de justiça os processos
que dizem respeito a casamento, filiação,
separação dos cônjuges, conversão desta em
divórcio, alimentos e guarda de menores.
b) Os atos das partes, consistentes em
declarações unilaterais ou bilaterais de
vontade, produzem imediatamente a
constituição, a modificação ou a extinção de
direitos processuais.
c) Sentença é o ato pelo qual o juiz, no curso do
processo, resolve questão incidente.
d) Recebe a denominação de acórdão o
julgamento proferido pelos tribunais.

a) Quando o réu reconhecer a procedência do
pedido.
b) Quando o juiz acolher a alegação de
perempção, litispendência ou de coisa
julgada.
c) Quando o autor desistir da ação.
d) Quando ocorrer confusão entre autor e réu.

28 – Quanto a Formação, Suspensão e Extinção do
Processo, assinale a alternativa correta:

a) Após o saneamento do processo é permitido
à alteração do pedido ou da causa de pedir.
b) Feita a citação, é permitido ao autor
modificar o pedido ou a causa de pedir, sem
o consentimento do réu.
c) Considera-se proposta a ação, tanto que a
petição inicial seja despachada pelo juiz, ou
simplesmente distribuída.
d) O processo civil começa por iniciativa da
parte, mas se desenvolve por impulso
policial.

29 – O indeferimento da petição inicial, a
convenção de arbitragem e o abandono da causa
pelo autor por mais de 30 (trinta) são causas de
extinção do processo, respectivamente:
a) Sem resolução de mérito; com resolução
mérito; sem resolução de mérito.
b) Com resolução de mérito, com resolução
mérito, com resolução de mérito.
c) Sem resolução de mérito; sem resolução
mérito, sem resolução de mérito.
d) Sem resolução de mérito; com resolução
mérito; com resolução de mérito.

de
de

31 – Quanto à formação do processo, suspensão
e extinção, é correto afirmar que:
a) Após o saneamento do processo, a alteração
do pedido ou da causa de pedir só será
permitida com a permissão do juiz.
b) Suspende-se o processo pela morte ou perda
da capacidade processual de qualquer das
partes, de seu representante legal ou de seu
procurador.
c) Suspende-se o processo quando o juiz
acolher a alegação de perempção,
litispendência ou de coisa julgada.
d) Extingue-se o processo, sem resolução de
mérito quando o autor renunciar ao direito
sobre que se funda a ação.

32 – NÃO constitui hipótese de extinção do
processo, com resolução de mérito:
a) Quando o juiz pronunciar a decadência ou a
prescrição.
b) Quando o réu reconhecer a procedência do
pedido.
c) Quando não concorrer qualquer das
condições da ação, como a possibilidade
jurídica, a legitimidade das partes e o
interesse processual.
d) Quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do
autor.

de
de
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34 – O inquérito policial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL
33 – O Delegado de Polícia, desconfiado de que
Fabiano é o líder de uma quadrilha que realiza
assaltos à mão armada na região, decide, com a
sua equipe, realizar uma interceptação
telefônica sem autorização judicial. Durante
algumas
semanas,
escutaram
diversas
conversas, por meio das quais descobriram o
local onde a res furtiva era armazenada para
posterior revenda.
Com essa informação, o Delegado de Polícia
representou pela busca e apreensão a ser
realizada na residência suspeita, sendo tal
diligência autorizada pelo Juízo competente.
Munidos do mandado de busca e apreensão,
ingressam na residência encontrando diversos
objetos fruto de roubo, como joias, celulares,
documentos de identidade etc., tudo conforme
indicou a interceptação telefônica. Assim,
Fabiano foi conduzido à Delegacia, onde se
registrou a ocorrência. Acerca do caso narrado,
assinale a opção correta.

a) É imprescindível para a propositura da ação
penal, mas não pode subsidiar com
exclusividade a prolação de sentença
condenatória.
b) Não pode ser retomado, se anteriormente
arquivado por decisão judicial que
reconheceu a atipicidade do fato, a
requerimento do Promotor de Justiça, ainda
que obtidas provas novas.
c) Deve terminar no prazo de 10 (dez) dias, se o
indiciado estiver preso, prazo que, se
excedido, levará a constrangimento ilegal
sanável pela via do habeas corpus, com
prejuízo
de
prosseguimento
do
procedimento.
d) Pode ser instaurado de ofício para apuração
de crime de ação penal pública condicionada.

a) A realização da busca e apreensão é
admissível, tendo em vista que houve
autorização prévia do juízo competente,
existindo justa causa para ajuizamento da
ação.
b) A realização da busca e apreensão é
admissível,
apesar
da
interceptação
telefônica ter sido realizada sem autorização
judicial, existindo justa causa para
ajuizamento da ação penal.
c) A realização da busca e apreensão não é
admissível porque houve representação do
Delegado de Polícia, não existindo justa causa
para o ajuizamento da ação penal.
d) A realização da busca e apreensão não é
admissível,
pois
derivou
de
uma
interceptação telefônica ilícita, aplicando-se a
teoria dos frutos da árvore envenenada, não
existindo justa causa para o ajuizamento da
ação penal.

a) Não existe conexão quando o crime é único.
b) Em se tratando de tráfico de drogas, se não
ficar comprovada a internacionalidade, a
competência é da Justiça Estadual.
c) Se o crime praticado consistir em grave
violação dos direitos humanos poderá haver
o deslocamento da competência para a
Justiça Federal.
d) O juiz natural de caso relacionado a crimes
praticados por organização criminosa poderá
decidir pela formação de um órgão colegiado,
composto por mais um juiz para proferir
sentença.

35 – Em matéria de competência no processo
penal, assinale a alternativa INCORRETA.

36 – A respeito da Ação Penal é correto afirmar:
a) O prazo para oferecimento da denúncia,
estando o réu preso será de 5 (cinco) dias,
contados da data em que o inquérito chegou
à distribuição, e de 15 dias, se o réu estiver
solto.
b) A queixa, ainda quando a ação for privativa
do ofendido, poderá ser aditada pelo
Ministério Público, a quem caberá intervir em
todos os termos subsequentes do processo.
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c) Ação Penal é a atividade que impulsiona a
jurisdição penal. A classificação que se
encontra sistematizada no Código Penal e
Código de Processo Penal, é; ação penal
pública, se promovida pelo Ministério Público
ou assistente de acusação; privada, quando
exercida por qualquer pessoa do povo. A
ação privada inicia-se com a queixa crime,
protocolizada na delegacia de polícia, dando
conhecimento a Autoridade Policial do fato
criminoso.
d) O Ministério Público, exercendo a função de
órgão acusador e defensor da sociedade, não
poderá desistir da ação penal, tampouco
requerer a absolvição do acusado, sendo esta
tarefa afeta a defesa.
37 – Segundo os Tribunais Superiores e posição
doutrinária
dominante,
uma
denúncia,
sabidamente autêntica, que não contém a
assinatura do Promotor de Justiça, é:
a)
b)
c)
d)

Absolutamente nula.
Formalmente correta.
Inexistente.
Meramente irregular.

38 – Ao receber autos de inquérito policial
remetidos pela Justiça Federal, que acolheu
pedido de remessa para a Justiça Estadual
formulado pelo procurador da República, o
promotor de Justiça entende que o crime
investigado é de alçada federal, requerendo ao
juízo estadual que devolva os autos ao juízo
federal. O juiz não concorda com o formulado
pela promotoria, o que acarretará:
a) Conflito de atribuições entre os Ministérios
Públicos Estadual e Federal, a ser dirimido
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
preceituado na Constituição Federal.
b) Arquivamento indireto do inquérito policial, a
ser deliberado pela Procuradoria-Geral da
República.
c) Conflito de atribuições entre os Ministérios
Públicos Estadual e Federal, a ser solucionado
pela Procuradoria- Geral da República.
d) Arquivamento indireto do inquérito policial, a
ser examinado pela Procuradoria-Geral do
Ministério Público Estadual.

39 – Conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Caso o julgamento de uma impetração termine
empatado, o CPP expressamente prevê que:
a) Declarar-se-á o non liquet e se encaminhará a
decisão para o órgão que consta como
substituto legal.
b) Denegar-se-á a ordem, uma vez que cabe ao
autor (impetrante) comprovar os fatos que
alega e convencer a maioria da turma
julgadora.
c) Proferirá voto decisivo o presidente, caso
ainda não tenha participado da votação.
d) Declarar-se-á o non liquet e se encaminhará a
decisão para o órgão imediatamente superior
na hierarquia do Tribunal.
40 – Sobre o recurso de apelação de sentenças
proferidas no Tribunal do Júri, assinale a
alternativa INCORRETA:

a) Em caso de erro na aplicação da pena, deve a
sentença ser anulada pelo Tribunal de Justiça,
para que outra seja proferida pelo Juiz
Presidente.
b) Poderá ser interposta pelo ofendido, mesmo
que não tenha se habilitado nos autos, caso
inerte o Ministério Público.
c) É adstrito aos fundamentos de sua
interposição, não se aplicando o principio da
devolução plena.
d) Não se admite segunda apelação, sob a
alegação da decisão dos Jurados ser contrária
à prova dos autos.
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