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PROCESSO PENAL 
 
1. Ao proceder a citação do réu, o oficial de justiça deverá observar alguns procedimentos 

abaixo elencados, exceto: 
a. leitura do mandado ao citando. 
b. entrega da contrafé. 
c. declaração, na certidão, dos motivos pelos quais houve recusa do réu em receber a citação. 
d. menção, na contrafé, do dia e hora da citação. 
e. declaração, na certidão, da entrega da contrafé. 
 
2. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. A intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele 
constituído, quando a infração for afiançável e o réu tiver prestado fiança. 

II. A intimação da sentença será feita mediante edital, quando se livrar solto o réu e não for 
ele encontrado, bem como seu defensor constituído, assim certificado pelo oficial de 
justiça. 

III. A intimação da sentença será feita mediante edital, se o réu, não tendo constituído 
defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. 
 

a. Todos os itens estão corretos. 
b. Todos os itens estão incorretos. 
c. Apenas os itens I e III estão corretos. 
d. Apenas o item I está correto. 
e. Apenas o item III está correto. 
 
3. Ao receber a queixa ou denuncia, o juiz deverá: 
a. ordenar a intimação do réu. 
b. intimar o Ministério Público. 
c. designar dia e hora para o interrogatório do réu. 
d. solicitar prévio pronunciamento do Ministério Público. 
e. recusar, desde logo, as testemunhas que houverem sido arroladas, em caso de 

impedimento. 
 
4. Assinale a alternativa correta: 
a. O processo não prosseguirá até que o réu seja intimado da sentença de pronuncia. 
b. Se houver mais de um réu, tendo sido intimado algum deles, prosseguirá o processo em 

relação a todos. 
c. A intimação da sentença de pronúncia poderá ser feita ao defensor constituído se o crime 

for inafiançável. 
d. A intimação da sentença de pronuncia será feita somente ao réu pessoalmente se tiver 

prestado fiança. 
e. Em caso de intimação da sentença de pronuncia por edital, será de 15 (quinze) dias o prazo 

do edital. 
 
5. O edital de convocação do júri deverá conter, exceto: 
a. o dia em que o júri se reunirá. 
b. o convite nominal aos jurados sorteados para comparecerem, sob as penas da lei. 
c. a determinação das diligencias necessárias para intimação dos jurados. 
d. A sumula das regras processuais que informam o procedimento do júri. 
e. a determinação das diligencias necessárias para a intimação dos réus. 
 
6. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:  
a. Quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado a 

citação inicial, esta se fará por precatória. 
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b. A citação inicial do réu será deita por edital, caso ele esteja fora do território do juiz 

processante. 
c. Se o nome do réu for desconhecido, deverão constar do mandado de citação os seus sinais 

característicos. 
d. A citação por hora certa é admitida no processo penal. 
e. Em caso de não ser possível a citação inicial do réu por mandado, esta se fará por correio 

com aviso de recebimento. 
 
7. Assinale a alternativa que contem elemento não indicado necessariamente no mandado de 

citação: 
a. O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. 
b. O nome do juiz. 
c. A rubrica do juiz. 
d. A residência do réu, se for conhecida. 
e. O nome do representante do Ministério Público. 
 
8. Assinale a alternativa que contém elemento cuja indicação na precatória não necessária: 
a. O fim para que é feita a citação inicial do réu. 
b. A copia da petição inicial da denuncia, com a advertência quanto aos efeitos da revelia. 
c. O juiz do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. 
d. A sede da jurisdição do juiz deprecado. 
e. A sede da jurisdição do juiz deprecante. 
 
9. Caio, estando no estrangeiro em lugar sabido, acusado da pratica de crime praticando no 

território brasileiro, deverá ser citado por: 
a. carta rogatória. 
b. edital. 
c. mandado. 
d. meio do Consulado Brasileiro. 
e. carta precatória. 
 
10. A precatória será devolvida ao juiz deprecante: 
a. dependendo de translado. 
b. antes de lançado o cumpra-se. 
c. depois de feita a citação por edital do juiz deprecado. 
d. antes de feita a citação por mandado do juiz deprecante. 
e. depois de feita citação, por mandado do juiz deprecado. 
 
Gabarito 
 
1. C 
2. A 
3. C 
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5. D 
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