


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da PC MS está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros se sentem 

ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera PC MS (Perito Criminal e Médico Legista), uma super transmissão gratuita em nosso canal do 

Youtube, com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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Criminalística e Legislação de 
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Quanto ao ambiente o local de crime pode ser classificado em
A) Local instantâneo
B) Local imediato
C) Local mediato
D) Local de homicídio
E) Local externo

Criminalística

Quanto à natureza local de crime pode ser classificado em, EXCETO:
A) Local de Mediato
B) Local de Arrombamento
C) Local de Explosão
D) Local de Suicídio
E) Local de crime contra o Meio Ambiente

Criminalística
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Quanto à preservação o local de crime pode ser classificado em
A) Local idôneo
B) Local de arrombamento
C) Local mediato
D) Local imediato
E) Local de crime contra o Meio Ambiente

Criminalística

Quanto à disposição dos vestígios o local de crime pode ser classificado em
A) Local idôneo
B) Local de crime contra o Meio Ambiente
C) Local legal
D) Local ilegal
E) Local relacionado

Criminalística
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Assinale a opção correta acerca da coleta e do processamento de evidências.
A) No local do crime, o sangue no estado líquido é recolhido com conta-gotas, ou
outro instrumento, e colocado em tubo de ensaio ou frasco, adicionando-se soro
fisiológico e encaminhando-se ao laboratório para posterior análise.
B) Quando se tratar de sangue seco, a crosta, removida cuidadosamente, é
colocada em recipiente plástico ou de vidro, não sendo indicada a adição de soro
fisiológico para solubilização em nenhuma hipótese.
C) Em um exame da mancha de sangue no local de crime, a caracterização
morfológica da referida mancha é desimportante.
D) No caso de vidro que sofreu disparos de arma de fogo, não se podem obter, no
local, sem recursos técnicos, informações sobre a direção do choque.
E) No caso de vidro que sofreu disparos de arma de fogo, informações sobre a
direção do curso de determinada ruptura só podem ser obtidas em laboratório.

Criminalística

Assinale a alternativa correta.
A) A Criminalística não estuda as circunstâncias do crime cometido.
B) A Criminalística se relaciona com todas as ciências, menos com Medicina Legal.
C) A Criminalística se relaciona com todas as ciências.
D) A Criminalística não é necessária nas investigações policiais.
E) O exame de local de crime não revela vestígio.

Criminalística
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Assinale a alternativa correta.
A) A Criminalística não estuda as circunstâncias do crime cometido.
B) A Criminalística se relaciona com todas as ciências, menos com Medicina Legal.
C) A Criminalística se relaciona com todas as ciências.
D) A Criminalística não é necessária nas investigações policiais.
E) O exame de local de crime não revela vestígio.

Criminalística

Autor reconhecido como o pai da Criminalística no mundo, publicou o livro Manual
Prático de Instruções Jurídicas, que deu início ao estudo do sistema de
Criminalística, no qual as ciências naturais e as artes eram usadas para a elucidação
de crimes. A sentença acima se refere a:
A) Erwin Höpler.
B) Hans Gross.
C) Cesare Lombroso.
D) Enrico Ferri.
E) Rafaele Garófallo

Criminalística
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Criminalística pode ser definida como um conjunto de conhecimentos oriundos de
várias ciências que permitem
A) antecipar, logicamente, futuros eventos criminosos.
B) localizar eventos futuros de forma preditiva.
C) descobrir crimes e seus respectivos autores.
D) preventivamente ocupar espaços voltados à macrocriminalidade.
E) informar as atividades de polícia preventiva.

Criminalística

Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca idênticos. Este princípio,
também chamado de princípio da individualidade, preconiza que a identificação
deve ser sempre enquadrada em três graus: a identificação genérica, a específica e
a individual, sendo que os exames periciais deverão sempre alcançar este último
grau.
O princípio da perícia criminalística a que se refere o texto acima também é
denominado princípio da:
A) observação.
B) análise.
C) documentação.
D) descrição.
E) interpretação.

Criminalística
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CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

CTB
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(2018 - FCC - DPE-AP - Defensor Público) Nos crimes de trânsito previstos na Lei nº
9.503/1997,
a) se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz não poderá
aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor.
b) em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia
da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, ainda que de ofício, decretar, em
decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo
automotor, ou a proibição de sua obtenção.
c) a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em
favor da vítima, ou seus sucessores, sempre que houver qualquer tipo de prejuízo resultante
do crime.
d) a prática do delito em faixa de pedestres é causa de aumento dos delitos de homicídio
culposo e lesão corporal culposa, e não pode ser aplicada como agravante dos demais
delitos.
e) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor tem a mesma duração da pena de prisão prevista para o delito.

CTB

CTB
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(2018 - UECE-CEV - DETRAN-CE - Analista de Trânsito e Transporte - Administração)
Considerando as disposições gerais relativas aos crimes de trânsito previstos no
CTB, assinale a afirmação verdadeira.
a) Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores aplicam-se as normas
gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, ainda que o CTB preveja de
modo diverso.
b) A penalidade de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a
habilitação, para dirigir veículo automotor tem a duração de seis meses a cinco
anos.
c) Proferido o julgamento em primeira instância, ainda que a sentença
condenatória não tenha transitado em julgado, o réu será intimado a entregar à
autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a
Carteira de Habilitação.
d) A penalidade de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado,
por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

CTB

CTB
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(2016 - Prefeitura do Rio de Janeiro – RJ - Fiscal de Transportes Urbanos) Após um
acidente de trânsito, o condutor do veículo prestou pronto e integral socorro à
vítima. Neste caso, NÃO pode ser aplicada a este condutor a:
A) imposição de prisão em flagrante, mas é permitida a exigência de fiança e a
apreensão do veículo
B) imposição de prisão em flagrante e apreensão do veículo, mas é permitida a
exigência de fiança
C) imposição de prisão em flagrante, bem como a exigência de fiança
D) exigência de fiança, bem como a apreensão de veículo

CTB

(Exam. (MPE PR) - Promotor de Justiça (MPE PR)/2019) Assinale das alternativas
abaixo a única que não é considerada causa de aumento de pena para o autor do
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor:
a) Não possuir Carteira de Habilitação.
b) Praticar o crime em faixa de pedestres.
c) Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do
acidente.
d) Estar com sua Carteira de Habilitação suspensa.
e) No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de
transporte de passageiros.

CTB
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(UFMT - DETRAN-MT - Agente do Serviço de Trânsito) Joana estava indo ao
supermercado dirigindo seu automóvel, quando atropelou Ivanilda, que
atravessava a rua na faixa de trânsito destinada a pedestres. Devido à gravidade
dos ferimentos, Ivanilda morreu na hora. Diante desse quadro, é correto afirmar:
A) Joana praticou o crime de lesão corporal gravíssima na direção de veículo
automotor.
B) Joana praticou o crime de homicídio doloso, uma vez que o atropelamento
ocorreu na faixa de pedestre.
C) Tendo em vista que Joana não tinha intenção de matar Ivanilda, não houve
crime, mas a autoridade de trânsito poderá aplicar, cumulativamente, todas as
medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
D) Joana praticou o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e
sua pena poderá ser aumentada de um terço à metade.

CTB

(2018 - CESPE - PC-MA - Delegado de Polícia Civil) Assinale a opção correta a
respeito dos crimes de trânsito.
a) A condução de veículo automotor em via pública por motorista com a
habilitação suspensa configurará crime apenas se a situação gerar perigo de dano.
b) Para a constatação do crime de embriaguez ao volante, é imprescindível a
realização de prova por teste de bafômetro ou etilômetro.
c) A lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor por
condutor sob a influência de álcool dispensa a representação do ofendido.
d) A suspensão da habilitação, aplicada cumulativamente na sentença
condenatória por homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ter o
mesmo prazo da pena de prisão.
e) É causa de aumento de pena a utilização de veículo em que tenham sido
adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu
funcionamento.

CTB
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OBRIGADO
Prof. Alexandre Herculano

Língua Portuguesa
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1. De acordo com o texto:

(A)não se deve comparar poesia e programação, porque é uma presunção, embora ambas
tenham muito em comum: dependem de conhecimentos e esforços para atingir um bom
resultado.

(B) é necessário que código e poesia, embora necessitando de conhecimentos e esforços por
parte do programador e do poeta, se construam com a simplicidade das coisas naturais.
(C) há uma estrutura gramatical, uma sintaxe que ultrapassa o uso de rimas e de receitas, que
amplifica e sintetiza códigos e formas que devem ser seguidas para se atingir os objetivos.
(D) devem-se considerar as peculiaridades de cada uma das atividades, mas ambas têm em
comum a dificuldade de um bom desenvolvimento de suas estruturas, de sua sintaxe.
(E) é necessário que os poemas que são construídos por mentes brilhantes e mesmo os
programas computacionais respeitem os códigos para que sejam frios, concisos e admiráveis.
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2. De acordo com o texto, o autor pensa que

(A)os maus poetas não conhecem as regras de programação, por isso usam apenas rimas e
faltam-lhes as conexões.

(B) os bons programadores e os bons poetas estabelecem conexões entre ideias de maneira a
torná-las complementares.
(C) os programadores sabem extrair de seus “sonetos” a artesania que os constrói e infundir-
lhes fluxo apreciável.
(D) os bons poetas são como bons programadores, sempre atentos às possibilidades das
rimas e dos códigos.
(E) os bons poetas, como os bons programadores, sofrem com os preconceitos das pessoas
que não sabem valorizá-los.

3. Conforme os dois últimos parágrafos do texto,

(A)fazer com engenho e arte significa admirar a beleza oculta da poesia, dos códigos e dos
números.

(B) só serão reconhecidos os programadores que souberem garimpar bem a última flor do
Lácio.
(C) garimpar a última flor do Lácio é uma condição básica tanto para os que escrevem poesia
como códigos.
(D) é preciso que se reconheça o valor das atividades dos programadores tal como o dos
compositores.
(E) não se podem ter preconceitos com os que cultivam a beleza que se esconde na última flor
do Lácio.
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4. A frase que se encontra na voz passiva analítica é:

(A) Um bom código como uma boa poesia demandam disciplina, talento e trabalho duro.
(B) Até o século 12, não se calculava com números na Europa, mas existiam os ábacos.
(C) O fluxo de operações não é determinado nem mesmo pela estrutura gramatical.
(D) A expressão que se usa como slogan pela plataforma Wordpress é controversa.
(E) Muitos preguiçosos autointitulados poetas se espantam, pois ninguém suporta lê-los.
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5. É correto afirmar que Chomsky considera que a mídia não é totalmente livre

(A) porque depende das tendências de cada jornalista.
(B) porque realiza uma “lavagem cerebral” na própria mídia.
(C) por desobedecer a parâmetros impostos pela democracia.
(D) por ter padrões que são subliminarmente consentidos.
(E) porque ela serve de veículo às ideias democráticas.
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6. Quando os jornalistas são questionados, eles respondem de fato: “nenhuma pressão é feita
sobre mim, escrevo o que quero”. E isso é verdade. Apenas deveríamos acrescentar que, se
eles assumissem posições contrárias às normas dominantes, não escreveriam mais seus
editoriais.
O texto acima, reescrito corretamente e de maneira a conservar sentido semelhante
encontra-se em:
(A) Quando os jornalistas eram questionados, respondem mesmo que nenhuma pressão era

feita sobre eles, porque escreviam como que queriam. Afirmação com a qual concordo,
mas creio se deva acrescentar que, caso eles assumam posições contrárias às normas
dominantes, talvez não escrevessem mais seus editoriais.

(B) Ao serem questionados, os jornalistas respondem mesmo que nenhuma pressão é feita
sobre eles, porque escrevem o que querem. Afirmação com a qual concordo, mas creio se
devesse acrescentar que, caso eles assumissem posições contrárias às normas dominantes,
não escreveriam mais seus editoriais.

(C) Ao serem questionados, os jornalistas responderam mesmo que nenhuma pressão era
feita sobre eles, porque escrevem o que querem. Afirmação verdadeira, por isso creio que
eles deveriam acrescentar que, assumindo posições contrárias às normas dominantes,
continuariam a escreveriam seus editoriais.
(D) Quando os jornalistas foram questionados, responderam mesmo que nenhuma pressão é
feita sobre eles, porque escreviam como que queriam. Afirmação verdadeira, mas creio que
eles devem acrescentar que, ao assumir posições contrárias às normas dominantes, talvez
não escrevessem mais seus editoriais.
(E) Quando os jornalistas forem questionados, respondem mesmo que nenhuma pressão é
feita sobre eles, porque escrevem como querem. Afirmação verdadeira, mas creio que eles
devem acrescentar que, ao assumir posições contrárias às normas dominantes, talvez não
escrevam mais seus editoriais.
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7. Está correta a regência nominal e verbal em:

(A) O velho jornalista sempre aspirara aquele cargo, pois tinha de objetivo poder
reestruturar a redação dos jornais impresso e on-line.

(B) Lembrou-se de que o amigo gostaria de ter realizado a nova programação, mas isso não
lhe fora possível devido às suas condições de saúde.
(C) Teria sido necessário informar-lhe dos códigos de programação e das regras que regem
o uso das rimas em língua portuguesa.
(D) O juiz isentou-lhe da culpa, uma vez que se constatou que ele não tivera participação
nos acontecimentos daquela tarde esportiva.
(E) Tivera muitas dúvidas em relação que profissão deveria seguir, mas descobriu, ao
conhecer as linguagens JAVA e HTML, que gostaria mesmo ser um programador.

8. O sinal da crase está corretamente empregado em:

(A) Chegando à cidade de seus avós, iriam dirigir-se a casa da família. A tarde fariam um
passeio pela cidade e voltariam a casa à noitinha.

(B) O avião chegou a Roma às 6h00, mas os passageiros só desceram a terra às 6h30min.
Alguns continuariam a viagem, pois iriam visitar à terra de seus antepassados.
(C) Deviam embarcar às 21h00, mas estavam atrasados por causa de um congestionamento
que começara a 900 m do desembarque. Assim, chegados à distância de 100 m desse local,
seguiram a pé para não perderem a viagem.
(D) Uma carta dirigida à Sua Excelência, o juiz da comarca, foi entregue à secretária, pois
havia vários lugares a conhecer e pessoas à visitar.
(E) Terminada a viagem, todos chegariam à casa satisfeitos, após terem ido às compras para
presentear seus familiares que os aguardavam à distância, em seus países.
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9. A pontuação está correta em:

(A) O áspero comentário, que se refere à notícia de que os parlamentares cancelaram seu
encontro com o papa, foi realizado por uma pessoa descontente com o tratamento dado
à saúde pública que assim se pronunciou: – Tem de cancelar mesmo! deem as verbas
para as santas casas e hospitais públicos, nada de fazer média à custa de quem não tem
como tratar da saúde, devido a hospitais sem leitos, sem médicos.

(B) O áspero comentário que se refere à notícia, de que os parlamentares cancelaram seu
encontro com o papa, foi realizado por uma pessoa descontente, com o tratamento dado à
saúde pública. Tem de cancelar mesmo, deem as verbas para as santas casas e hospitais
públicos. Nada de fazer média à custa de quem não tem como tratar da saúde, devido a
hospitais sem leitos, sem médicos.

(C) O áspero comentário, que se refere à notícia de que os parlamentares, cancelaram seu
encontro com o papa, foi realizado por uma pessoa descontente, com o tratamento dado à
saúde pública: – Tem de cancelar mesmo, deem as verbas para as santas casas e hospitais
públicos. Nada de fazer média à custa de quem não tem, como tratar da saúde; devido a
hospitais sem leitos, sem médicos.
(D) O áspero comentário que se refere, à notícia de que os parlamentares cancelaram seu
encontro com o papa, foi realizado por uma pessoa descontente com o tratamento dado à
saúde pública. – Tem de cancelar mesmo! deem as verbas para as santas casas e hospitais
públicos, nada de fazer média à custa de quem não tem, como tratar da saúde, devido a
hospitais sem leitos, sem médicos.
(E) O áspero comentário que se refere à notícia de que os parlamentares cancelaram, seu
encontro com o papa foi realizado por uma pessoa descontente, com o tratamento dado à
saúde pública: – “Tem de cancelar mesmo, deem as verbas para as santas casas e hospitais
públicos, nada de fazer média, à custa de quem não tem como tratar da saúde, devido a
hospitais sem leitos, sem médicos”.
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10. O uso correto da concordância nominal e verbal está em:

(A)A surpresa é os prêmios e era preciso a coragem para descartar as grandes emoção e as
lágrimas.

(B) Os falsos poetas perceberam que haviam muitas estruturas poéticas que ainda
desconheciam.
(C) Aos poetas, foi-lhe penoso participar daquelas concentrações monstros na frente da
academia.
(D) As artistas com seus trajes amarelo-laranja, haviam horas que aguardavam para se
apresentarem.
(E) Eu mesma, na qualidade de defensora do meu cargo de programador, busco criatividade.
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11. De acordo com o texto, a Amazônia é

(A)uma região, embora rica, um verdadeiro “inferno verde”, que tem sido devastada por
pesquisadores de todo o mundo.

(B) uma fera indomável que precisa ser vista e respeitada pelos capitalistas que a veem como
um “pulmão do mundo”.
(C) tema da caserna, porque os militares nacionalistas têm-se preparado para defendê-la de
cobiças e ataques externos.
(D) tema das grandes serrarias que, por necessidades de sua sustentabilidade, apresentam, à
exaustão, projetos de preservação.
(E) uma região que, por todos os predicativos que lhe atribuem, deve merecer um olhar mais
atento, para não ser exaurida.
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12. A Amazônia é tema indispensável desde as casernas mais nacionalistas até os
pesquisadores mais preocupados com o futuro do nosso planeta, que ainda tem uma escora
nessa região.
A frase em que a palavra escora mantém o mesmo sentido do texto é:

(A)Os madeireiros se utilizam da retirada da madeira como escora em uma exploração nada
sustentável no desmate da floresta.

(B) Os povos da floresta utilizam-na como escora para suprir todas as suas necessidades:
alimento, moradia, vestimenta.
(C) Os índios usam mais de uma escora na construção de suas cabanas com o objetivo de
torná-las mais fortes e imunes às tempestades.
(D) Os povos da floresta disputam com os madeirerios as escoras disponíveis na mata para a
construção de cercados.
(E) Os índios valem-se de galhos de pequenos arbustos como escora para melhor
caminharem na floresta.

13. As grandes serrarias, que já exauriram o potencial madeireiro em outras regiões do mundo, agora
seguem resolutas em direção à Amazônia, vestidas em peles de cordeiro.
O trecho reescrito, sem prejuízo do sentido e da correção, está em:

(A) As grandes serrarias, que já se fartaram do potencial madeireiro em outras regiões do mundo, agora,
vestidas em peles de cordeiro, observam com cuidado as potencialidades resolutas da Amazônia.

(B) As grandes serrarias, que já se fartaram do potencial madeireiro em outras regiões do mundo, neste
momento, vestidas em peles de cordeiro, resolveram considerar cuidadosamente o potencial da
Amazônia.

(C) Vestidas em peles de cordeiro, as grandes serrarias, que já extraíram o potencial madeireiro de outras
regiões da Amazônia, agora resolveram observar com mais cuidado suas potencialidades.
(D) Vestidas em pele de cordeiro, as grandes serrarias, que já esgotaram as possibilidades de extração
madeireira em outras regiões do mundo, voltam-se, agora, firmemente para o potencial da Amazônia.
(E) Vestidas em peles de cordeiro, as grandes serrarias, que já extraíram o potencial madeireiro de outras
regiões, seguem, com determinação, agora que resolveram voltar com mais cuidado a Amazônia.
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14. A frase correta quanto à concordância nominal e verbal está em:

(A) Ostentando diplomas de “certificação verde”, os madeireiros deixaram a ministra do Meio
Ambiente meio apalermada.

(B) No passado, houveram muitos militares nacionalistas preocupados com a devastação da
região amazônica.
(C) Ao meio dia e meio, os madeireiros reuniram-se com os representantes das tribos para
que não vão existir novos conflitos.
(D) Já faziam vários meses que os madeireiros e os representantes do governo se reuniam em
busca de soluções sustentáveis.
(E) Aqueles que vivenciaram a devastação da Amazônia nas décadas passadas tem razões para
prever novas catástrofes ambientais.

15. A frase corretamente escrita, de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa,
é:

(A) Neste início de século, as atividades extrativistas podem ser ainda adequadas à
sobrevivência dos povos da floresta, desde que eles respeitem a sua biodiversidade, sem
exaurirem seu potencial.

(B) Nos dias de hoje, as atividades de estração tanto da madeira quanto dos minérios deve
ser efetuada com extrema cautela para que as novas gerações não sejam privadas das
riquezas da floresta.
(C) Na atualidade, as políticas governamentais tem se voltado para a atualização de técnicas
de exploração que respeitam os biomas; assim, as futuras gerações poderão desfrutar das
benesses da floresta.
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(D) No momento atual, quando todos os olhares do mundo se voltam a floresta amazônica,
pode-se ter certeza de que as futuras gerações poderão de usufruir das benesses desse
“pulmão do mundo”.
(E) Nestes dias tão conturbados, vários países voltam seus olhares cobiçosos a floresta
amazônica, mas é inegável que ela pertence as nações em cujo território ela se encontra
encravada.

OBRIGADA
Profa. Janaina Arruda

@profa.janaina.arruda
Profa. Janaina Arruda
Janaina Arruda
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Direito Processual Penal

Prof.ª Priscila Silveira

Reta Final PCMS
Prof.ª Priscila Silveira

EDITAL 2021-FAPEC

NOÇÕES DE DIREITO PENAL:
1. Aplicação da Lei Penal. 2. Do Crime. 3. Imputabilidade Penal. 4. Concurso de Pessoas e
Concurso de Crimes. 5. Das Penas. 6. Das Medidas de Segurança. 7. Da Ação Penal. 8. Da
Extinção da Punibilidade. 9. Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a
Administração Pública. 10. Princípios de Direito Penal. 11. Do exame de corpo de delito e
das perícias em geral. 12. Incompatibilidade, impedimento e suspeição. 13. Dos peritos e
intérpretes. 14. Lei 8.666/93 – artigos 01 a 06 e 20 a 26 (Normas para licitações e
contratos), Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), Lei 11.340/06 (Maria da Penha),
Lei 11.343/06 (Tráfico ilícito e uso indevido de drogas ilícitas), Lei nº 13.869/09 (Abuso
de autoridade), Lei nº 8.137/90 (Crimes contra a ordem tributária) e Lei nº 8.072/90
(Crimes hediondos). 15. Código de Transito Brasileiro (art. 302 ao 312-A)
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EDITAL 2021-FAPEC

NOÇÕES DE DIREITO PENAL
1. Inquérito policial. 2. notícias criminais. 3. Ação penal. 4. espécies. 5. Jurisdição.
6. Competência. 7. Prova (artigos 158 a 184 do CPP). 8. Prisão em flagrante. 9.
Prisão preventiva. 10. Prisão temporária (Lei nº 7.960/89). 11. Processos dos
crimes de responsabilidade dos funcionários públicos; 12. Habeas corpus.

INQUÉRITO POLICIAL

Prof.ª Priscila Silveira
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Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

Inquérito Policial é um procedimento administrativo e
investigatório que tem por escopo fornecer elementos
para o início da ação penal

Reta Final PCMS
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Inquérito Policial
Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

Temporário
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Instauração do IP
 Notitia criminis: É com ela que a Autoridade Policial dá início às investigações.

Chama-se notitia criminis o conhecimento espontâneo ou provocado que tema
autoridade pública da prática de um fato delituoso.

Essa notícia de crime pode ser:

• de cognição imediata

• de cognição mediata

• de cognição coercitiva

Denúncia anônima:

 A autoridade deve realizar diligências preliminares para verificar a verossimilhança
das alegações, antes de proceder a instauração do inquérito.
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Inquérito Policial

Formas de 
Início

Ação Penal 
Privada

Ação Penal 
Pública

Requerimento de 
quem tem a qualidade 

de intentá-la

Condicionada

Representação da
vítima / representante
ou Requisição do MJ

Incondicionada

De ofício

Requisição do Juiz ou MP 

Requerimento do ofendido
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Inquérito Policial
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Inquérito Policial -
Encerramento
o IP

 Outros Prazos:

Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis
Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias (podendo ser
duplicado);
Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;
Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias
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Arquivamento do IP
 Modelo antigo do art. 28 do CPP, ainda vigente:

MP

• Requer o
arquivamento ao
juiz

JUIZ

• Discorda com o
pedido e remete
ao PGJ

PGJ

• Oferece a Denúncia;
• Designa MP;
• Insiste no

arquivamento

 A atual redação do art. 28 está suspensa pela ADI 6305-MC
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Arquivamento e coisa julgada
BASE DO ARQUIVAMENTO PODE DESARQUIVAR? COISA JULGADA

Insuficiência de provas Sim – S. 524 do STF Formal

Falta de pressuposto processual ou 
condição da AP

Sim Formal

Falta de justa causa para a AP Sim Formal

Atipicidade Não Material

Causa excludente de ilicitude STJ: Não
STF: Sim

STJ: Material
STF: Formal

Causa excludente de culpabilidade Não (Doutrina) Material

Causa extintiva da punibilidade Não (Exceto certidão de 
óbito falsa)

Material
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FAPEC/PC-MS/2006
Assinale a alternativa incorreta.
A) A vítima ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer
diligência, que será realizada ou não, pela Autoridade Policial.
B) Quando a Autoridade Policial suspeitar da forma em que ocorreu determinado crime,
poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a
moralidade ou a ordem pública.
C) O Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à Autoridade Policial,
desde que destinada à realização de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento
da denúncia.
D) Mesmo após ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por
falta de justa causa para a denúncia, poderá o Delegado de Polícia proceder a novas
investigações objetivando identificar novas provas.
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E) A autoridade policial em nenhuma hipótese poderá mandar arquivar os autos de
inquérito ou boletins de ocorrência. Muito embora o artigo 17 do CPP proíba o
arquivamento do inquérito policial, o mesmo não ocorre com os boletins de ocorrência
que poderão ser arquivados por vários motivos, tais como atipidade do fato, prescrição,
princípios da insignificância, etc.
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FAPEC/PC-MS/2006
São características do Inquérito Policial, exceto:

A) Vige o princípio da oficiosidade e oficialidade.

B) Procedimento inquisitivo.

C) É presidido por autoridade pública em conformidade com a constituição federal no
artigo 144, §4º.

D) Uma vez instaurado pode ser arquivado pela autoridade policial.

E) Procedimento escrito e sigiloso.
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FAPEC/PC-MS/2006
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto abaixo:

Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a
autoridade policial poderá proceder à ________________________, desde que esta não
contrarie a moralidade ou a ordem pública.

A) juntada de documentos.

B) visita ao local dos fatos.

C) oitiva das partes.

D) perícia nos objetos.

E) reprodução simulada dos fatos.
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AÇÃO PENAL

Prof.ª Priscila Silveira
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Acordo de não persecução Penal
 Inclusão com a Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime):

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições
ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos,
produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima
cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na
forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
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Acordo de não persecução Penal
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse
social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como
função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo
delito; ou

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
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Acordo de não persecução Penal
NÃO CABE PERSECUÇÃO PENAL nas seguintes hipóteses:

 se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos
termos da lei;

 se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as
infrações penais pretéritas;

 ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da
infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão
condicional do processo; e

 nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
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Ação Penal (Art. 24/62 CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada (Ofendido / 
Queixa-Crime

Propriamente dita

Personalíssima

Subsidiária
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Ação Penal Pública

Titularidade Ministério Público (art. 
129, I, CF; art. 257, I. CPP) Petição Inicial

Denúncia (art. 
41, CPP)

Princípios

Obrigatoriedade

Indisponibilidade 

Divisibilidade*

Oficialidade

Intranscendência
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Modalidades Ação Penal Pública

Legitimidade

Prazo

Retratação

Legitimidade

Prazo

Retratação
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Ação Penal Privada

Titularidade
Vítima / 

representante 
legal (30, CPP)

Em caso de 
morte/declarado 

ausente

CADI (art. 31, 
CPP)

Nomenclaturas

Vítima: Querelante

Réu: Querelado

Petição inicial: Queixa-Crime (art. 41, 
CPP)
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Ação Penal Privada
Princípios

Oportunidade
Decadência

Renúncia

Disponibilidade

Indivisibilidade

Perdão

Perempção 

Intranscendência
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Espécies de Ação Penal Privada

Ação Penal Privada

Propriamente Dita

Titularidade

Prazo

Subsidiária da 

Pública

Titularidade

Prazo

Personalíssima
Titularidade

Prazo
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CESPE/MPE-CE/2020
João sofreu calúnia, mas veio a falecer dentro do prazo decadencial de seis meses, antes
de ajuizar ação contra o ofensor. Ele não tinha filhos e mantinha um relacionamento
homoafetivo com Márcio, em união estável reconhecida. João era filho único e tinha
como parente próximo sua mãe.

Nessa situação hipotética, o ajuizamento de ação pelo crime de calúnia

A) somente poderá ser promovido pela mãe de João.

B) poderá ser realizado pelo Ministério Público.

C) poderá ser realizado por Márcio.

D) não é cabível, haja vista a morte de João

E) deverá ser realizado por curador especial, a ser nomeado para essa finalidade.
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CESPE/TJ-PA/2020
A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Em
relação à ação penal pública condicionada à representação, há a exigência da
manifestação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Acerca da
ação penal pública condicionada à representação, assinale a opção correta.

A) A representação é uma condição de procedibilidade da ação penal, e sua ausência
impede o Ministério Público de oferecer a denúncia.

B) Opera-se a decadência da ação penal condicionada à representação se o direito de
representar não for exercido no prazo de seis meses, a contar da data do fato criminoso.

C) O ofendido pode, a qualquer tempo, exercer o direito de se retratar da
representação, sendo a extinção da punibilidade sem resolução de mérito o efeito da
retratação.
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D) A ação penal pública condicionada à representação é essencialmente de interesse
privado e regida pelos princípios da conveniência e oportunidade.

E) A irretratabilidade da representação inicia-se com a instauração do inquérito policial.
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VUNESP/PC-BA/2018
Segundo o art. 25 do Código de Processo Penal, “a representação será irretratável,
depois de oferecida a denúncia”. Com isso, o legislador quis afirmar que

A) a Autoridade Policial não poderá representar pela decretação da prisão preventiva.

B) pedida a instauração de inquérito por parte da vítima, não poderá mais ser oferecida
a representação.

C) após o Ministério Público oferecer a denúncia, a vítima não poderá desautorizar o
Ministério Público a proceder com a ação penal.

D) a denúncia não poderá ser aditada.

E) a vítima não poderá ser representada pelo ascendente, descendente, cônjuge ou
irmão após o oferecimento da denúncia.
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PROCESSO E JULGAMENTO DOS
CRIMES DE RESPONSABILIDADE
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Prof.ª Priscila Silveira
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Noções Gerais

 Conceito de Funcionário Público

CP, Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.

• Figura equiparada: § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de
atividade típica da Administração Pública.
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Atos do Procedimento
Inicial

- Requisitos do art. 41, 
CPP;
- Art. 513, CPP;

Autuação e notificação para resposta preliminar

- Verifica rejeição liminar 
(art. 395, CPP)
- Notifica para RP em 15 
dias (514, CPP)

Com a resposta, delibera:

- Rejeita:  hipóteses do art. 
395 ou do 516.
- Recebe: citação para RA 
em 10 dias(39 CPP)

Continuação

Segue o rito comum 
ordinário (art. 518, CPP)
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Noções Gerais

 AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR A RESPOSTA PRELIMINAR
PREVISTA DO ART. 514

 STF: Indispensável

 STJ: Dispensável se a Ação Penal for instruída com o inquérito (Súmula 330 do
STJ).

STF / STJ: a ausência é mera nulidade relativa.
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VUNESP/PC-MA/2018
Assinale a opção correta com relação ao processamento e ao julgamento de crimes de
responsabilidade cometidos por funcionário público.

A) Será desnecessária a resposta preliminar quando a ação penal for instruída por inquérito policial.

B) No caso de crime inafiançável, a resposta do acusado deve ser apresentada por escrito, no prazo
máximo de trinta dias.

C) O processo ficará suspenso enquanto não for reconhecida a residência do acusado ou durante o
tempo em que ele estiver fora da jurisdição do juiz responsável.

D) Na instrução criminal, é admitido o número máximo de seis testemunhas, podendo até três serem
arroladas pela acusação e as demais, pela defesa.

E) Os crimes cometidos por funcionários públicos são imprescritíveis.
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CESPE/SERES-PE/2017
A respeito do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade de funcionários
públicos — denominados de crimes funcionais —, julgue os itens a seguir.

I O procedimento comum é aplicável a crimes funcionais afiançáveis.

II Processo relativo a crime funcional é ação de competência originária dos tribunais.

III Denúncia de crime funcional poderá ser rejeitada pelo juízo antes de o acusado
apresentar sua defesa prévia.

IV O acusado de crime funcional pode apresentar, como matéria de defesa de mérito,
causas como negativa de autoria, excludente de ilicitude e extinção da punibilidade.

Estão certos apenas os itens
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A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV

D) III e IV.

E) II, III e IV.
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CESPE/DPE-ES/2013
Em relação às normas previstas no CPP a respeito dos processos dos crimes de
responsabilidade dos funcionários públicos, assinale a opção correta.

A) O acusado cuja residência não seja conhecida que se encontre fora da jurisdição do
juiz perderá a oportunidade de apresentar resposta preliminar.

B) O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se, pela resposta
do acusado ou do seu defensor, houver dúvida a respeito da autoria delitiva.

C) Recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará audiência de apresentação para o
interrogatório do réu.

D) Para o recebimento da queixa ou da denúncia, é indispensável a apresentação de
documentos ou de justificação que façam presumir a existência do delito.

E) Estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a
notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias.
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HABEAS CORPUS
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Habeas Corpus
 É uma ação autônoma de impugnação (NÃO É RECURSO).

 Classifica-se em 3 espécies:

HC

Repressivo 

Preventivo

Profilático
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Habeas Corpus
 HC Repressivo / Liberatório

• Cabe quando o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já tiver se
consumado. Nessa hipótese, concedida a ordem, será expedido alvará de soltura
com o intuito de restabelecimento da liberdade (art. 660, § 1º, do CPP).

 HC Preventivo

• É cabível quando houver fundado receio de constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção.

 HC Profilático

• Visa impedir a prática de atos processuais que possam ensejar a decretação de
prisão ilegal, embora aparentemente legal.
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Habeas Corpus
 SÚMULAS

Súmula 395 do STF. Não se conhece de recurso de HC cujo objeto seja
resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a
liberdade de locomoção.

Súmula 693 do STF. Não cabe HC contra decisão condenatória a pena de
multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena
pecuniária seja a única cominada.

Súmula 695 do STF. Não cabe HC quando já extinta a PPL.
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Habeas Corpus
 Sujeitos:

• Quem sofre / ameaçado de sofrer 
constrangimento à sua liberdade de 
locomoção.

Paciente

• Quem exerce / determina o 
constrangimento ilegalCoator

• Quem impetra o HC (qualquer pessoa, 
inclusive o paciente)Impetrante
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Habeas Corpus
 QUEM PODE IMPETRAR (art. 654, CPP)?

 Qualquer pessoa, mesmo sem a presença de advogado (art. 10, §1º, da Lei
8.906/94);

 Ministério Público

 QUEM NÃO PODE IMPETRAR?

 Delegado de polícia;

 Juiz

Embora o juiz não possa impetrar, ele pode conceder a ordem de ofício (art. 654, §
2.º, do CPP)
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Habeas Corpus
 Petição do HC: art. 654, §1º, CPP

§ 1º A petição de habeas corpus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de
quem exercer a violência, coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de
coação, as razões em que funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não
puder escrever, e a designação das respectivas residências.

o Não há necessidade de pagamento prévio das custas no HC
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Habeas Corpus

 Possibilidade de liminar (jurisprudência e doutrina)

 Competência: art. 650, §1º, CPP)
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VUNESP/EBSERH/2020
No que concerne ao regramento legal do habeas corpus previsto no CPP, é correto afirmar:

A) dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, inclusive nos casos de punição disciplinar.

B) recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente,
mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar.

C) se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será definitivamente
arquivado.

D) a lei processual penal não prevê a possibilidade de os juízes e os tribunais expedirem de ofício
ordem de habeas corpus.

E) não cabe habeas corpus quando negada a liberdade sob fiança, mesmo que a lei autorize a
liberdade no caso concreto.
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CESPE/TJ-BA/2019
Caberá impetração de habeas corpus de cunho preventivo

A) com o fim de reexame de provas, na hipótese de condenação contrária à prova dos
autos.

B) contra ação penal em curso a que a pena de multa seja a única cominada.

C) caso ameaça de constrangimento à liberdade de ir e vir se constitua de forma
concreta e iminente.

D) para proteger pessoa jurídica, na condição de corré em ação penal, contra ilegalidade
ou abuso de poder.

E) para impedir privação de liberdade decorrente de punição militar disciplinar.
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VUNESP/PC-BA/2018
O habeas corpus é remédio constitucional, embora tenha previsão no Código de
Processo Penal. Nesse sentido, prevê o Código de Processo Penal que

A) se a ordem de habeas corpus for concedida em favor do paciente preso, será
expedido salvo-conduto assinado pelo juiz.

B) se considerará ilegal a coação se o réu estiver preso no processo por mais de oitenta e
um dias sem julgamento do feito.

C) os juízes e os tribunais não podem expedir de ofício ordem de habeas corpus, ainda
que, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência
de sofrer coação ilegal.

D) o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de
outrem, bem como pelo Ministério Público.
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E) recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se necessário, e estiver preso o paciente,
mandará que lhe seja apresentado o paciente no prazo de 24 (vinte e quatro) a 48
(quarenta e oito) horas.
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Reta Final PCMS
Prof.ª Priscila Silveira

Reta Final PCMS
Prof.ª Priscila Silveira
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Obrigada!!

@profpriscilasilveira

Direito Administrativo
Prof. Thállius Moraes
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ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

PERSONALIDADE 
JURÍDICA CRIAÇÃO FINALIDADES RESPONSABILIDADE CIVIL

REGIME DE 
PESSOAL

AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA

DISTINÇÕES CAPITAL SOCIAL FORMA JURÍDICA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM

EMPRESAS PÚBLICAS

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA
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DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

OBRIGADO
Prof. Thallius Moraes



55


	RV-PCMS.pdf
	RV-PCMS.pdf

