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Bem vindo à nossa AULA GRAUTITA com foco na aprovação de Médicos para o 
concurso da Polícia Civil de Brasília (Cargo do Concurso: Médico Legista). Um dos grandes 
desafios e diferenciais para o médico que pretende ser aprovado neste certame, é o domínio 
das matérias que não pertencem ao campo da Medicina como:

1)  Direito (Penal, Processual Penal, Administrativo e Constitucional)

2)   Língua  Portuguesa

3)   Informática.

Pensando nisso, resolvemos incluir nesta nossa primeira aula, tópicos de Processos Penais 
(Inquérito Policial) e Interpretação de texto.Nas próximas aulas gratuitas, abordaremos as 
matérias não abordadas neste ebook!

Optamos em trabalhar com questões comentadas e resumos práticos que ao nosso ver é a 
maneira mais eficiente de se preparar para um concurso.

Bem-vindo(a) à nossa aula! Antes de começar, no entanto, gostaria, convidá-lo para fazer 
parte da nossa Super Revisão Médico Legal que ocorrerá nos dias 23 e 24 de Maio no Hotel 
Nacional e contará com a participação de renomados professores de todas as matérias 
exigidas no edital.

PARA SABER MAIS, BASTA CLICAR NA IMAGEM ABAIXO: 

Aproveite! 
    Bons estudos!

http://www.cursos.editorasanar.com.br
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Interpretação de texto 

 
(POLÍCIA CIVIL RO 2012) Leia o texto abaixo e responda às questões propostas. 

Pelo ralo 
Este conto foi inspirado nos atentados de 11 de setembro de 2001 às torres 
gêmeas do World Trade Center, em NovaYork. 
 
Os pratos estão empilhados de um dos lados da pia numa torre irregular, 
equilibrando-se uns sobre os outros de forma precária, como os destroços de um 
prédio bombardeado ameaçando cair. Estão sujos. Muito sujos. Foram deixados 
ali já faz algum tempo, e os pedaços de detritos sobre eles se cristalizaram, 
tomando formas absurdas, surreais. Há grãos e lascas, restos de folhas 
amontoados de uma indefinida massa de cor acinzentada. Copos e tigelas de 
vidro, também empilhados num desenho caótico, exibem a superfície maculada, 
cheia de nódoas, e o metal das panelas, chamuscado e sujo em vários pontos, 
lembra a fuselagem de um avião incendiado. 
Mas há mais do que isso. Há talheres por toda parte, lâminas, cabos, 
extremidades pontiagudas que surgem por entre os pratos, em sugestões 
inquietantes. E há ainda a cratera da pia, onde outros tantos pratos e travessas, 
igualmente sujos, estão quase submersos numa água escura, como se, num 
campo de batalha, a chuva tivesse caído sobre as cinzas. Ocenário é desolador. 
A mulher se aproxima, os olhos fixos na pia. Suas mãos, cujos dedos exibem 
dobras ressecadas, resultado de muitos anos de contato com água e detergente, 
movem-se em torno da cintura e caminham até as costas, levando as tiras do 
avental vermelho e branco. Com gestos rápidos, ágeis, faz-se a laçada, que ajusta 
o avental em seu lugar. E a mulher abre a torneira. Encostada à pia, espera, 
tocando a água de vez em quando com a ponta dos dedos. Ligou o aquecedor no 
máximo, pois sabe que precisará dela fumegante, para derreter as crostas 
formadas depois de tantas horas. Logo o vapor começa a subir. Emana da pia, 
primeiro lentamente, depois numa nuvem mais encorpada, quase apocalíptica, 
enquanto o jato d’água chia contra a superfície da louça suja. A mulher despeja 
algumas gotas de detergente na esponja e começa a lavar. 
Esfrega com vigor, começando pelas travessas que estavam imersas na água 
parada, pegando em seguida os copos e, por fim, a pilha de pratos. Vai 
acumulando-os, já envoltos em espuma, de um dos lados da pia, num trabalho 
longo, árduo. E só depois 
se põe a enxaguá-los, deixando que a água escoe, levando consigo o que resta 
dos detritos.  



4

www.cursos.editorasanar.com.br

De repente, a mulher sorri. As pessoas não acreditam, mas ela gosta de lavar 
louça. Sempre gostou. A sensação da água quente nas mãos, seu jato carregando 
as impurezas, são para ela um bálsamo. “É bom assistir a essa passagem, à 
transformação do sujo em limpo”, ouviu dizer um dia um poeta que também 
gostava de lavar louça. Ficara feliz ao ouvir aquilo. Só então se dera conta do 
quanto havia de beleza e poesia nesses gestos tão simples. 
Mas agora a mulher suspira. Queria poder também lavar os erros do mundo, 
desfazer seus escombros, apagar-lhe as nódoas, envolver em sabão todos os 
ódios e horrores, as misérias e mentiras. Porque, afinal, do jeito que as coisas 
andam, é o próprio mundo que vai acabar – ele inteiro – descendo pelo ralo. 
(SEIXAS, Heloísa. , Rio de Janeiro, 23 de set. 2001. Revista de Domingo, Seção 
Contos Mínimos. Disponível em: <http:// jbonline.terra.com.br>). Jornal do Brasil 
 
01. Com base na leitura do texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A situação cotidiana que serve como ponto de partida para o conto é a 
aproximação de uma mulher da pia para lavar uma grande pilha de louças. 
II. A descrição das pilhas de pratos, talheres e copos evoca, no leitor, outras 
imagens, reais, que atribuem verossimilhança ao mundo da ficção, criado 
naquele momento. 
III. A linguagem usada no texto é, predominantemente, denotativa, o que 
favorece a associação da realidade com a ficção. 
Assinale a alternativa que aponta a(s) afirmativa(s) correta(s). 
A) Somente a I está correta. 
B) Somente a II está correta. 
C) Somente I e II estão corretas. 
D) Somente I e III estão corretas. 
E) Somente II e III estão corretas. 
 
Grau de dificuldade: médio 
NOTA DA AUTORA: Questões que envolvem código devem ser resolvidas com 
bastante calma, pois, como há várias possibilidades de gabarito, os detalhes 
passam a ter muita relevância. No caso da referida questão, os itens fazem alusão 
ao texto como um todo, e não a um ou outro aspecto. 
 
Item I - VERDADEIRO 
Através da leitura dos dois primeiros parágrafos do texto, percebe-se que o ponto 
de partida para a construção de todo o conto é o recorte de uma cena da vida 
cotidiana: uma mulher se aproxima da pia, que está repleta de louças sujas. Essa 
situação cotidiana é utilizada pela autora para fazer uma comparação com o 
desejo da mulher: “lavar os erros do mundo, desfazer seus escombros, apagar-
lhes as nódoas, envolver em sabão todos os ódios e horrores, as misérias e 
mentiras”. 
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Item II – VERDADEIRO 
Observe que a autora não faz referência apenas aos pratos e talheres e louças 
sobre a pia e dentro da pia. Há comparações de caráter ficcional, mas que 
atribuem uma proximidade do leitor do mundo real. Perceba: “Copos e tigelas de 
vidro, também empilhados num desenho caótico, exibem a superfície maculada, 
cheia de nódoas, e o metal das panelas, chamuscado e sujo em vários pontos, 
lembra a fuselagem de um avião incendiado” e “E há ainda a cratera da pia, onde 
outros tantos pratos e travessas, igualmente sujos, estão quase submersos numa 
água escura, como se, num campo de batalha, a chuva se tivesse caído sobre as 
cinzas”. 
 
Item III – FALSO 
A linguagem do texto é mista, ou seja, há partes denotativas – objetiva, direta e 
informativa, sem o emprego de metáforas ou comparações -, mas há também 
trechos conotativas, que empregam símbolos e metáforas. É essa parte figurada 
que dá ao texto um valor interpretativo mais denso e o torna mais reflexivo. O final 
do texto, inclusive, traz um período evidentemente metafórico: “Porque, afinal, do 
jeito que as coisas andam, é o próprio mundo que vai acabar – ele inteiro – 
descendo pelo ralo”. 
 
 
02. Assinale a alternativa que explica de que forma o prazer da mulher com o ato 
de lavar a louça remete à reflexão pretendida pelo texto. 
A) Ao tratar da sensação de prazer da personagem com a tarefa de lavar louça, 
do jato de água “carregando as impurezas” e produzindo na mulher o efeito de 
um “bálsamo”, a autora reflete o desejo de se fazer o mesmo com o mundo. 
B) O tratamento dado à sensação de prazer da personagem impede o leitor de 
pensar que é possível desfazer “os erros do mundo”, “envolver em sabão todos 
os ódios e horrores” ou “desfazer seus escombros”. 
C) Simbolicamente, o conto sugere que o mundo está precisando mais de 
tolerância, ódio e preconceito que podem ser eliminados com a boa vontade de 
pessoas que lavem as impurezas do mundo. 
D) O prazer de lavar a louça impõe ao leitor a visão de que ainda há postura de 
submissão da mulher diante dos acontecimentos, além de sugerir que a sua 
atitude é de distanciamento e de alienação. 
E) Literalmente, a sensação de prazer da personagem faz uma alusão ao 
caminho percorrido pela mulher para salvar a humanidade do ódio e da 
opressão em torno de seu papel na sociedade. 
 
Grau de dificuldade: difícil 
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NOTA DA AUTORA: O enunciado da questão exige que o candidato tenha a 
habilidade de transformar a linguagem conotativa em linguagem denotativa, 
alcançando a pretensão da autora. 
 
Alternativa A – Verdadeira 
Observe o fragmento do texto: “De repente, a mulher sorri. As pessoas não 
acreditam, mas ela gosta de lavar louça. Sempre gostou. A sensação da água 
quente nas mãos, seu jato carregando as impurezas, são para ela um bálsamo. “É 
bom assistir a essa passagem, à transformação do sujo em limpo”, ouviu dizer 
um dia um poeta que também gostava de lavar louça. Ficara feliz ao ouvir aquilo. 
Só então se dera conta do quanto havia de beleza e poesia nesses gestos tão 
simples. 
Mas agora a mulher suspira. Queria poder também lavar os erros do mundo, 
desfazer seus escombros, apagar-lhe as nódoas, envolver em sabão todos os 
ódios e horrores, as misérias e mentiras. Porque, afinal, do jeito que as coisas 
andam, é o próprio mundo que vai acabar – ele inteiro – descendo pelo ralo.” 
Esse fragmento evidencia que a autora deseja também “limpar” as impurezas do 
mundo. 
 
Alternativa B – Falsa 
O tratamento dado à sensação de prazer da personagem, ao lavar os pratos, é 
uma metáfora para demonstrar seu desejo de limpar as impurezas do mundo. 
Desse modo, a alternativa torna-se falsa quando coloca que “o tratamento dado 
à sensação de prazer da personagem impede o leitor de pensar que é possível 
desfazer os erros do mundo”. 
 
Alternativa C – Falsa 
A alternativa é totalmente falsa porque o conto não sugere que o mundo está 
precisando de “ódio e preconceito”. O conto sugere a necessidade de “lavar” as 
impurezas do mundo, o que pode incluir ódio e preconceito. 
 
Alternativa D – Falsa 
Na mulher não se percebe postura de submissão nem se percebe nela atitude de 
distanciamento e alienação. Na verdade, a metáfora é construída pela autora para 
demonstrar uma realidade cheia de sujeira que precisa ser “lavada” para tornar-
se mais “pura”. 
 
Alternativa E – Falsa 
A questão trazida no texto não é de gênero, ou seja, não há pretensão de 
demonstrar que a mulher tem um papel fundamental para transformar a 
sociedade. A intenção é de demonstrar a intensidade de atitudes que ajudam a 
“sujar” o mundo e a possibilidade de limpá-lo. Em momento algum, é dito que 
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houve um “caminho percorrido pela mulher para salvar a humanidade do ódio e 
da opressão”. 
 
 
(POLÍCIA CIVIL RO 2012) 
 
3. Na composição do texto, a figura de linguagem que garante a associação 
entre a narrativa e o atentado no qual o conto foi inspirado é a: 
 
A) aliteração. 
B) sinestesia. 
C) prosopopeia. 
D) comparação. 
E) apóstrofe. 
 
Grau de dificuldade: intermediário 
NOTA DA AUTORA: Embora a questão seja de figuras de linguagem, é necessária 
a interpretação do texto para perceber o recurso predominante utilizado pela 
autora na construção das ideias. Por conta disso, incluí tal questão na parte de 
interpretação de texto, considerando, inclusive, o enunciado do item. 
 
Alternativa A – Falsa 
A aliteração é a repetição do mesmo som consonantal. O candidato pode até 
perceber, em algum momento, a presença da aliteração no texto. Ocorre, 
entretanto, que o enunciado coloca que há uma figura que garante a associação 
entre a narrativa e o atentado no qual o conto foi inspirado. Desse modo, 
aliteração não é alternativa correta. 
 
Alternativa B – Falsa 
A sinestesia é a mistura de sensações percebidas por diferentes órgãos do 
sentido. Por exemplo, quando se dia “voz doce”, há uma sinestesia, pois a “voz” é 
percebida pela audição; “doce” é sensação percebida pelo paladar. Houve, 
portanto, uma sinestesia. O que produz a associação entre a narrativa e o 
atentado não é a sinestesia. 
 
Alternativa C – Falsa 
A prosopopeia é a atribuição de características vivas e/ou humanas a seres 
inanimados ou não humanos. Novamente, não foi a prosopopeia que garantiu a 
associação entre o texto e o atentado. 
 
Alternativa D – Verdadeira 
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A comparação ocorre quando se faz uma relação entre elementos. Observe que o 
texto é construído através de várias comparações. Observe dois exemplos 
retirados do texto: 
  

1. “Os pratos estão empilhados de um dos lados da pila numa torre irregular, 
equilibrando-se uns sobre os outros de forma precária, como os destroços 
de um prédio bombardeado ameaçando cair.” 

2. “E há ainda a cratera da pia, onde outros tantos pratos e travessas, 
igualmente sujos, estão quase submersos numa água escura, como se, 
num campo de batalha, a chuva se tivesse caído sobre as cinzas.” 

 
Alternativa E – Falsa 
A apóstrofe é uma figura de linguagem caracterizada pela evocação de um ser 
presente ou ausente, real ou fictício, humano ou inanimado. Quando Castro Alves 
escreve “Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes?”, ocorre apóstrofe em 
“Deus! Ó Deus!” 
  
“Leis penais e instituições são sempre propostas, discutidas, legisladas e 
operadas por meio de códigos culturais definidos. Elas são estruturadas em 
linguagens, discursos e num sistema de signos que corporificam significados 
culturais específicos, distinções e sentimentos que devem ser interpretados e 
entendidos quando se quer tornar inteligível o sentido social e aquilo que motiva 
a punição. Dessa forma, mesmo que alguém queira discutir que interesses 
econômicos e políticos formam a base determinante das políticas penais, esses 
‘interesses’ devem, necessariamente, operar por meio das leis, linguagens 
institucionais e categorias penais que estruturam e organizam as ações penais.” 
(GARLAND apud SALLA, Fernando; GAUTO, Maitê; ALVAREZ, Marcos César. A 
contribuição de David Garland: a sociologia da punição. Tempo soc. [online]. 2006, 
v. 18, n. 1, p. 329). 
 
 
04. A afirmativa que CONTRADIZ o texto é: 
 
(A) As punições decorrem das ações penais. 
(B) Leis penais também são produtos culturais. 
(C) Linguagens institucionais distinguem significados culturais. 
(D) Interesses econômicos não influenciam o sentido social da punição. 
 
Grau de dificuldade: médio 
NOTA DA AUTORA: Quando uma questão exige a afirmativa que contradiz o texto, 
o candidato deve ficar muito atento. Como é normal se exigir frequentemente a 
proposição verdadeira, muitos candidatos buscam sempre a alternativa 
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verdadeira, mesmo quando se exige a falsa. Nessa questão, exigiu-se a alternativa 
falsa. 
 
Alternativa A – Falsa 
A alternativa é falsa porque o texto deixa claro que a motivação da punição é a 
ação penal. Logicamente, se não houver uma ação penal, não haverá necessidade 
de punição. 
 
Alternativa B – Falsa 
No primeiro período, ocorre a seguinte afirmação: “Leis penais e instituições são 
sempre propostas, legisladas e operadas por meio de códigos culturais definidos”. 
Desse modo, há no texto a ideia clara de que “Leis penais também são produtos 
culturais”. Essa afirmativa não contradiz o texto. 
 
Alternativa C – Falsa 
Segundo o texto, as leis penais têm relação com códigos culturais definidos. 
Desse modo, logicamente “linguagens culturais distinguem significados 
culturais”. 
 
Alternativa D – Verdadeira 
Observe o último período do texto: “mesmo que alguém queira discutir que 
interesses econômicos e políticos formam a base determinante das políticas 
penais, esses ‘interesses’ devem, necessariamente, operar por meio das leis, 
linguagens institucionais e categorias penais que estruturam e organizam as 
ações penais”. 
Fica claro que os interesses econômicos têm relação com o sentido social da 
punição. A proposição coloca que “interesses econômicos não influenciam o 
sentido social da punição”. 
 
05. A alternativa cuja substituição indicada entre parênteses compromete a 
compreensão das ideias é 

(A) “códigos culturais definidos” - Linhas 1 e 2. – (programas) 
(B) “num sistema de signos” – Linha 2. (representações) 
(C) “tornar inteligível o sentido social” – Linhas 3 e 4. (compreensível) 
(D) “e categorias penais” – Linha 6. (punitivas) 

Grau de dificuldade: intermediária 
NOTA DA AUTORA: Novamente, a questão exige a afirmativa cuja substituição de 
um termo por outro compromete o entendimento das ideias do texto. Exige-se, 
portanto, a proposição falsa. Nessa questão, em particular, é possível alcançar o 
gabarito correto fazendo a substituição proposta e avaliando se o sentido fica 
comprometido. 
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Alternativa A – Verdadeira 
A palavra “códigos”, empregada na alternativa, não equivale semanticamente a 
“programas”. Desse modo, basta uma leitura atenta para o candidato perceber 
que o referido vocábulo traz ideia de “preceitos, símbolos, valores” e substituí-lo 
por “programas” comprometeria a compreensão das ideias do texto. 
 
Alternativa B – Falsa 
A palavra “signos” equivale semanticamente a “representações”. Isso quer dizer 
que, ao substituir “signos” por “representações”, o entendimento do texto não 
seria comprometido. 
 
Alternativa C – Falsa 
O termo “inteligível” pode tranquilamente ser substituído por “compreensível”, ou 
seja, tal substituição não comprometeria a compreensão das ideias do texto. 
 
Alternativa D – Falsa 
O termo “penais” poderia ser substituído por “punitivas” sem que houvesse 
comprometimento da clareza das ideias do texto. 
 

 
Inquérito policial  
 
 
 
06. (SEAD/SEDS/PC/PB, 2008 - Perito Oficial Médico-Legal) 
Com relação à reprodução simulada, assinale a opção correta. 
 
a) O réu é obrigado a participar da reconstituição do crime.  
b) A reprodução simulada dos fatos destina-se à formação da convicção da 
autoridade judiciária e do representante do Ministério Público, mas não do 
defensor.  
c) A simulação é feita utilizando o réu, a vítima e outras pessoas convidadas a 
participar, apresentando-se, em fotos e esquemas, a versão oferecida pelo 
acusado e a ofertada pelo ofendido ou outras testemunhas. 
d) A reprodução simulada só pode ser realizada na fase do inquérito policial. 
e) Permite-se a reconstituição de um crime sexual violento usando a vítima e o 
réu, por exemplo. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
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Alternativa A: FALSA. A reprodução simulada é apenas um meio de defesa e de 
acusação, uma alternativa, quando ainda há dúvidas sobre a investigação do 
delito. O acusado não é, e nem poderia ser, obrigado a participar dos trabalhos, 
em respeito ao próprio Princípio da Presunção de Inocência. 
 
Alternativa B: FALSA. A reprodução visa suprir eventuais lacunas deixadas ao 
longo da investigação, sendo um meio de acusação, mas também de defesa, 
devendo, portanto, destinar-se à formação da convicção de qualquer uma das 
partes envolvidas no caso. 
 
Alternativa C: VERDADEIRA. A reprodução simulada dos fatos, enquanto perícia 
posterior a todos os demais exames periciais, vai se nortear por todas as 
evidências demonstradas nos autos do inquérito ou processo. As versões 
apresentadas serão comparadas e tais conclusões serão relatadas e discutidas 
no laudo, visando atestar o grau de possibilidade de terem, de fato, ocorrido, e de 
que forma se deram. 
 
Alternativa D: FALSA. Nada impede que a reprodução simulada seja realizada, 
também, já na fase processual; desde que esta seja necessária à dissolução de 
eventuais dúvidas que pairem sobre a investigação do delito. 
 
Alternativa E: FALSA. Os conceitos de "ordem pública" e de "moralidade", 
presentes no art.7º do CPP, estão relacionados à comoção e ao clamor público, 
decorrentes do cometimento do delito, bem como da natureza jurídica do mesmo. 
Um delito sexual, por exemplo, torna-se irreproduzível, haja vista o bem jurídico 
protegido pelo tipo penal correlato. 
 
 
07. (SEAD/SEDS/PC/PB, 2008 - Perito Oficial Médico-Legal) 
Quanto à notitia criminis, assinale a opção correta. 
 
a) É o conhecimento da infração penal pelo Ministério Público, titular da ação 
penal pública, não podendo ser encaminhada à autoridade policial. 
b) O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio de 
requerimento da vítima denomina-se notitia criminis de cognição imediata.  
c) O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio de suas 
atividades rotineiras denomina-se notitia criminis de cognição mediata. 
d) O conhecimento pela autoridade policial da infração penal por meio da prisão 
em flagrante do acusado denomina-se notitia criminis de cognição coercitiva.  
e) Não se reconhece a figura da notícia anônima, sendo proibido à autoridade 
policial iniciar investigação com base em informações apócrifas, uma vez que a 
CF veda o anonimato. 
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Grau de dificuldade: Intermediária 
 
Alternativa A: FALSA. A notitia criminis se refere ao conhecimento pela autoridade 
policial, sobre o fato aparentemente criminoso; não pelo Ministério Público. Ainda 
nos casos em que a notícia se dá, primeiramente, ao representante do MP, este 
deve comunicar o fato à autoridade policial, para providências. 
 
Alternativa B: FALSA. Quando a autoridade policial sabe do fato por meio de 
requerimento da vítima, ou de quem possa representá-la, se está diante de notitia 
criminis de cognição mediata. 
 
Alternativa C: FALSA. O conhecimento pela autoridade policial da infração penal 
por meio de suas atividades rotineiras denomina-se notitia criminis de cognição 
imediata. 
 
Alternativa D: VERDADEIRA. Notitia criminis de cognição coercitiva ocorre 
sempre que houver prisão em flagrante, em que a notícia do crime, para a 
autoridade policial, se dá a partir da apresentação do autor do fato. 
 
Alternativa E: FALSA. Na verdade, estes casos representam a maioria das notitia 
criminis da atualidade, e também podem ser conhecidas como delações 
anônimas (notitia criminis inqualificadas). Entrementes, há entendimento diverso, 
defendido inclusive em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5ª Região), que sustenta a 
inconstitucionalidade do inquérito instaurado a partir de comunicação anônima 
(apócrifa), uma vez que o artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal (Lei 
Complementar nº75/93, art. 6º, inciso XIV, “e”, veda o anonimato na manifestação 
de pensamento (STJ, RSTJ, 12/417). Tal discussão perde em parte a sua 
importância, uma vez que, neste caso, poderá a autoridade policial, de qualquer 
forma, baixar portaria e instaurar o inquérito policial de ofício, sem fazer alusão à 
denúncia anônima, não havendo proibição para isso. Por esta razão, 
provavelmente, a Banca preferiu não escolher esta opção como correta.  
 
 
08. (SEAD/SEDS/PC/PB, 2008 - Perito Oficial Médico-Legal) 
Em relação ao inquérito policial (IP), assinale a opção correta. 
 
a) Do despacho que indeferir o requerimento feito por um particular para a 
abertura de IP caberá recurso para a autoridade hierarquicamente superior, ou 
seja, o juiz competente. 
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b) Para verificar a possibilidade de a infração ter sido praticada de determinado 
modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, 
ainda que esta contrarie a moralidade ou a ordem pública, uma vez que o interesse 
na solução do delito sobrepõe-se a valores individuais. 
c) O IP acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou 
outra. 
d) Em qualquer situação, o Ministério Público poderá requerer a devolução dos 
autos do IP à autoridade policial para novas diligências. 
e) Convencida da inexistência do crime, a autoridade policial poderá mandar 
arquivar os autos de IP. 
 
Grau de dificuldade: Intermediária 
 
Alternativa A: FALSA. O CPP, em seu artigo 5º, § 2o, esclarece que, no caso deste 
tipo de indeferimento, caberá recurso para o Chefe de Polícia.   
 
Alternativa B: FALSA. O artigo 7º do CPP leciona que “Para verificar a 
possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a 
autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que 
esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.” 
 
Alternativa C: VERDADEIRA. Esta é exatamente a leitura do 12º artigo do CPP: “O 
inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base 
a uma ou outra”. 
 
Alternativa D: FALSA. O Ministério Público só poderá requerer a devolução do 
inquérito à autoridade policial se for para novas diligências, e se estas forem 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. (Art. 16 do CPP) 
 
Alternativa E: FALSA.  O artigo 17 do CPP deixa claro que a autoridade policial não 
poderá mandar arquivar autos de inquérito; só cabendo esta decisão à autoridade 
judiciária, em casos de falta de base para denúncia (Art.18). 
 
 
09. (SEAD/SEDS/PC/PB, 2008 - Perito Oficial Médico-Legal) 
Segundo a regra geral prevista no Código de Processo Penal (CPP), o IP deverá 
ser encerrado no prazo de  
 
a) cinco dias, se o indiciado estiver preso, ou em dez dias, quando este estiver 
solto. 
b) quinze dias, se o indiciado estiver preso, ou em trinta dias, quando este estiver 
solto. 
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c) trinta dias, se o indiciado estiver preso, ou em sessenta dias, quando estiver 
solto. 
d) dez dias, se o indiciado estiver preso, ou em trinta dias, quando estiver solto. 
e) trinta dias, esteja o indiciado preso ou solto. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Nesta questão, apenas uma alternativa pode ser considerada correta, pois está 
descrita tal qual ordena a legislação: 
 
Alternativa D: VERDADEIRA. CPP, Artigo 10: “O inquérito deverá terminar no 
prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, 
mediante fiança ou sem ela”. 
 
 
10. (SEAD/SEDS/PC/PB, 2008 - Perito Oficial Médico-Legal) 
Em relação à natureza jurídica do IP, assinale a opção correta. 
 
a) O IP só será obrigatório para a apuração de crimes de ação privada. 
b) O IP só será obrigatório para a apuração de crimes de ação pública. 
c) Cuida-se de peça meramente informativa, podendo ser dispensável ao 
oferecimento da denúncia ou queixa. 
d) Trata-se de peça obrigatória, sem a qual a ação penal, pública ou privada, não 
poderá ser iniciada. 
e) Por não ser uma peça obrigatória, o IP poderá não acompanhar a denúncia ou 
a queixa, mesmo que sirva de base para uma ou outra. 
 
Grau de dificuldade: Intermediária 
 
Alternativa A: FALSA. Nas ações penais privadas, a propositura da ação é feita 
mediante queixa; trata-se de uma iniciativa particular. A melhor doutrina explica 
que sempre que o titular da ação penal já tenha elementos para a propositura, o 
inquérito poderá ser dispensado. Ressalte-se, também, que nos crimes de ação 
penal privada, o IP só poderá ser instaurado pelo delegado mediante ao 
requerimento do ofendido.  
 
Alternativa B: FALSA. Dentro das ações penais públicas, há de se diferenciar as 
públicas incondicionadas, das públicas condicionadas à representação. Nas 
ações públicas incondicionadas, o delegado poderá instaurar o inquérito de ofício. 
Nas públicas condicionadas à representação, ele só poderá instaurar o IP se 
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houver representação do ofendido. Observe-se, entretanto, que em nenhum dos 
casos, o IP é obrigatório.  
 
Alternativa C: VERDADEIRA. Esta é a leitura que a melhor doutrina faz do 12º 
artigo do CPP: “O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre 
que servir de base a uma ou outra” – “sempre que servir” significa que pode ser 
dispensado sempre que não for essencial. A dispensabilidade, inclusive, é uma 
das características mais importantes do IP. 
 
Alternativa D: FALSA. Pelas mesmas razões elencadas acima, não pode o 
inquérito ser considerado obrigatório.  
 
Alternativa E: FALSA.  Não se considera esta alternativa verdadeira porque 
sempre que o inquérito servir de base para a denúncia ou queixa, deverá 
acompanha-las. (Art.12 CPP). Na realidade, mesmo o IP sendo dispensável, se a 
ação penal for antecedida de um inquérito, este deverá acompanha-la. 
 
 

E então, o que achou das nossa 10 QUESTÕES COMENTADAS?  
 
Se quiser se preparar ainda mais para o concurso da Polícia Civil (DF), 
participe da nossa SUPER REVISÃO.

PARA SABER E SE INSCREVER, BASTA CLICAR NA IMAGEM ABAIXO:

http://www.cursos.editorasanar.com.br

