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INSCRIÇÃO Nº:_____________________________________________________________ 

CANDIDATO: _______________________________________________________________ 

CPF: ______________________________________________________________________ 

 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: 

 

 A prova terá a duração de 04 (quatro) horas;  

- Este caderno de prova contém 45 (quarenta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, 

devendo o candidato assinalar apenas uma alternativa dentre as 04 (quatro) apresentadas. 

- A prova discursiva será composta de uma questão abordando os pontos constantes do programa 
(ANEXO I do Edital).  

- Em nenhuma hipótese haverá substituição do Caderno de Respostas por erro de preenchimento do 
candidato.  

- Serão anuladas questões com mais de uma resposta;  

- Somente poderá ser utilizada caneta esferográfica preta ou azul, sendo desconsiderado texto 
definitivo escrito a lápis;  

- Escreva com letra legível.  

- Será entregue material para rascunho, o qual poderá ser levado pelos candidatos ao final da prova;  

- Será eliminado o candidato que for descortês com os demais candidatos ou com os fiscais de prova;  

- Nenhuma folha deste caderno poderá ser destacada durante a realização da prova;  

- A interpretação das questões faz parte da prova, não podendo haver perguntas e nem apoio dos 
fiscais da prova;  

- Durante a realização da prova não serão permitidas a consulta a qualquer material, a comunicação 
entre os candidatos e a utilização de aparelhos de comunicação.  

- O contato com os aprovados será realizado via telefone ou e-mail. Desta forma, a informação correta 
é de responsabilidade do candidato. 
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DIREITO CIVIL 

Questão 1. Referentes às pessoas naturais, analise as proposições a seguir: 

I. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil as pessoas 

de 15 (quinze) anos. 

II. Cessará a incapacidade, para os menores, pela colação de grau em curso de ensino 

superior. 

III. As pessoas viciadas em tóxicos são consideradas pela lei como relativamente 

incapazes. 

IV. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico. 

Nesse contexto, pode-se afirmar: 

Alternativas: 

A. Todas as afirmativas estão corretas.  

B. Todas as afirmativas estão incorretas 

C. Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. 

D. Estão incorretas as afirmativas II e III, apenas. 

 

Questão 2. Sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a 

alternativa correta. 

Alternativas 

A. Em regra, a lei revogada restaura-se automaticamente por ter a lei revogadora 

perdido a vigência. 

B. Pessoas de baixa escolaridade podem se escusar de cumprir a lei, alegando que 

não a conhecem. 

C. lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, 

não revoga a lei anterior. 

D. Chama-se coisa julgada o ato jurídico já consumado segundo a lei vigente ao tempo 

em que se efetuou.  
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Questão 3. Com relação à Prescrição e à Decadência no Direito Civil, julgue os 

próximos ítens. 

I A prescrição representa a perda de um direito que não foi devidamente exercido por seu 

titular ou sucessor dentro do prazo previsto pelo legislador. 

II A renúncia prévia ao prazo prescricional somente será admitida se exercida de forma 

expressa e por manifestação inequívoca. 

III Os prazos prescricionais e decadenciais não correm contra os absolutamente incapazes. 

IV De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as ações de natureza indenizatória que 

tenham como causa de pedir atos de perseguição política com violação de direitos 

fundamentais ocorridos durante o regime militar são imprescritíveis. 

 

Estão certos apenas os itens 

Alternativas: 

A. I e II. 

B. II e IV. 

C. III e IV. 

D. I, II e III. 

 

Questão 4. A pequena cidade de Salgueiro recebeu, de repente, uma enorme 

quantidade de pessoas, que estavam desabrigadas em razão de desastre ambiental 

que devastara um vilarejo próximo. Percebendo que precisavam de hospedagem e 

não existiam mais acomodações na localidade, Gilberto decidiu se aproveitar da 

situação e ofereceu quartos de sua grande casa para hospedar algumas pessoas, 

cobrando o triplo do que as Pousadas da região cobravam. 

Nesse caso, o contrato celebrado por Gilberto com os vizinhos está viciado por: 

Alternativas: 

A. fraude contra credores; 

B. estado de perigo; 

C. erro; 

D. lesão. 
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Questão 5. É correto afirmar sobre as Obrigações. 

Alternativas: 

A. Nas obrigações alternativas, se todas as opções perecerem, extingue-se a 

obrigação. 

B. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe 

torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. 

C. Nas obrigações alternativas, cabe ao credor a opção de escolha, se outra coisa não 

se estipulou. 

D. Nas obrigações alternativas, o perecimento de uma delas obrigará o devedor a 

restituí-la, caso essa seja a escolha do credor. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Questão 6. A Lei nº 8429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as Sanções 

aplicáveis em virtude da prática de Atos de Improbidade Administrativa. Sobre os 

Atos de Improbidade Administrativa considere os enunciados a seguir. 

  I. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito 

aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para 

pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por 

ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade. 

II. Constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário liberar 

recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem 

a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 

aplicação irregular. 

III. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de 

concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à 

obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. 

IV. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir, 

facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
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Alternativas: 

A. Somente I e II são corretos. 

B. Somente II e III são corretos.  

C. Somente I e III são corretos. 

D. I, II, III e IV são corretos. 

 

Questão 7. Tiago Noah é Secretário Municipal de Administração do município VB e, 

verificando que determinado ato administrativo padece de vício de nulidade, 

determina, de ofício, o seu desfazimento. Trata-se da aplicação, no âmbito do 

controle administrativo, do princípio da: 

Alternativas: 

A. Provocação 

B. Inércia 

C. Autotutela 

D. extensão 

 

Questão 8. Conforme a Lei n.º 8.429/1992, constitui Ato de Improbidade 

Administrativa, importando enriquecimento ilícito,  

Alternativas: 

A. negar publicidade aos atos oficiais.  

B. frustrar a licitude de concurso público.  

C. retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.  

D. utilizar, em serviço particular, o trabalho de servidores públicos.  

 

Questão 9. A Responsabilidade Civil do Estado prevista na Constituição Federal 

incide sob a modalidade:  

a) Objetiva, quando referente a atos lícitos praticados por agentes estatais dos quais haja 

decorrido dano indenizável.  

b) Subjetiva, quando referente a atos ilícitos praticados por concessionárias de serviço 

público, remanescendo responsabilidade solidária do estado pelo ressarcimento dos danos 

indenizáveis.  
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c) Objetiva, quando referente a atos ilícitos praticados por agentes estatais e subjetivas, 

quando ditos atos forem lícitos.  

d) Subjetiva, quando referente a atos lícitos praticados por agentes estatais se destes 

tiverem advindo danos morais indenizáveis. 

 

Questão 10. A capacidade da Administração Pública de poder sanar os seus atos 

irregulares ou de reexaminá-los à luz da conveniência e oportunidade, reconhecida 

nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, está em consonância direta 

com o princípio da:  

a) Indisponibilidade do interesse público. 

b) Segurança jurídica  

c) Moralidade 

 d) Autotutela 

 

Questão 11. Nos processos administrativos são observados, entre outros, os 

critérios, EXCETO:  

a) Início apenas de ofício, para garantia do devido processo legal.  

b) Objetividade no atendimento do interesse público. 

c) Atuação segundo padrões de boa-fé.  

d) A ampla defesa e o contraditório. 

 

PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Questão 12. Inclui-se, entre os direitos dos assistidos da Defensoria Pública 

expressamente previstos na Lei Complementar nº 80/1994, 

Alternativas: 

A. o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor de sua escolha, desde que 

em exercício na circunscrição da causa. 

B. ser atendido na unidade da Defensoria Pública mais próxima de sua residência. 

C. receber assistência jurídica pela Defensoria Pública Estadual em matéria afeta à 

Defensoria Pública da União onde essa última não estiver instalada. 
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D. a atuação de Defensores Públicos distintos, quando verificada a existência de 

interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções. 

 

Questão 13. Assinale a opção que apresenta o princípio constitucional que se aplica 

diretamente à carreira de Defensoria Pública. 

Alternativas: 

A. livre exercício da ação penal 

B. independência 

C. vitaliciedade 

D. irrecusabilidade 

 

Questão 14. Leia atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa correta sobre a 

Defensoria Pública nos termos da legislação pátria. 

Alternativas: 

A. Cabe à Defensoria Pública a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos 

individuais dos necessitados. 

B. A Defensoria Pública é órgão encarregado da defesa dos interesses judiciais da 

Administração Pública 

C. A Defensoria Pública é órgão encarregado da defesa dos gestores públicos nos 

processos que tenham por objeto a atuação destes na Administração Pública 

D. A Defensoria Pública é órgão do Poder Judiciário encarregado da tutela e 

fiscalização dos direitos de todos os consumidores brasileiros 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.  

Questão 15. João, profissional autônomo regularmente filiado ao Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), está em gozo de Auxílio-Doença desde junho de 2021. 

Maria, empregada doméstica, está desempregada desde abril de 2020. 

Pedro é professor empregado, mas está licenciado sem remuneração desde maio 

de 2020. 

Julia é empregada e está em gozo de auxílio-acidente desde fevereiro de 2020. 
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Sérgio é tenente da Força Aérea Brasileira (FAB) há 6 meses. 

Todos verteram 100 contribuições para o RGPS. 

 

À luz dessas informações, assinale a opção CORRETA.  

Alternativas: 

a) Sérgio mantém a qualidade de segurado até 6 meses após o seu ingresso na FAB.  

b) João mantém a qualidade de segurado independentemente do prazo em que esteja 

no gozo de auxílio-doença.  

c) Maria mantém a qualidade de segurada por 24 meses, prorrogáveis por mais 12 

meses.  

d) Julia mantém a qualidade de segurada enquanto estiver em gozo de auxílio-

acidente. 

 

Questão 16. Conforme previsão em Lei Previdenciária que regula os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social - RGPS, Lei no 8.213/1991, a maioria das 

prestações a cargo do órgão previdenciário depende do implemento pelos 

segurados e beneficiários de condições temporais que se denominam períodos de 

carência. São EXCEÇÕES a essa determinação legal. 

Alternativas: 

a) o salário-maternidade para a contribuinte individual e a pensão por morte. 

b) o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho. 

c) a pensão por morte e o auxílio-doença, independentemente da origem da patologia. 

d) a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. 

Questão 17. A pessoa física residente em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou 

rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda 

que com eventual auxílio de terceiros, será considerada Segurado Especial dentro 

do INSS. Em face desta narrativa, NÃO se pode considerar Segurado Especial. 
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Alternativas: 

a) o produtor, usufrutuário, possuidor, assentado ou meeiro outorgados, comodatário 

ou arrendatário rural que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos 

fiscais. 

b) o cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este 

equiparado, do segurado, que, comprovadamente, trabalhe com o grupo familiar 

respectivo. 

c) o pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual 

ou principal meio de vida. 

d) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - 

garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de  

prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda 

que de forma não contínua. 

 

Questão 18. Rosa, de 63 anos de idade, mora no município de Oiapoque. Com ela 

residem: seus dois filhos, sendo um solteiro e o outro casado; seu marido, José; sua 

mãe, Laura; seu irmão e um enteado, ambos solteiros; e sua nora. A renda da família 

provém do benefício de prestação continuada (BPC) de José e do salário mínimo que 

Rosa recebe por trabalhar como atendente em uma loja. A partir dessa situação 

hipotética, assinale a opção correta, considerando as condições sociais e 

econômicas da família de Rosa e os direitos da família em relação ao BPC – Benefício 

de Prestação Continuada. 

Alternativas: 

a) Laura e Rosa têm direito ao BPC. 

b) Caso Laura venha a receber o BPC e, em seguida, vá para uma instituição de longa 

permanência, ela perderá o direito ao benefício. 

c) Laura não poderá receber o BPC, porque José já recebe o benefício. 

d) Para o cálculo do BPC, é excluída da contagem a nora de Rosa. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Questão 19. Haverá resolução de mérito na sentença em que o juiz 

Alternativas: 

a) indeferir a petição inicial. 

b) reconhecer a existência de coisa julgada. 

c) acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. 

d) homologar a transação. 

Questão 20. Com base no Código de Processo Civil, sobre competência, analisar os 

itens abaixo: 

 

I. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de 

contestação. 

II. A decisão proferida por juízo incompetente perderá seu efeito, ainda que não tenha sido 

proferida outra decisão por juízo competente. 

Alternativas: 

a) Os itens I e II estão corretos. 

b) Somente o item I está correto. 

c) Somente o item II está correto. 

d) Os itens I e II estão incorretos. 

Questão 21. A atuação da Defensoria Pública - DP como curadora especial não é 

evento raro nem sem importância. A previsão legal encontra-se no art. 72, do CPC. 

Quanto à curadoria especial, é correto afirmar que: 

Alternativas 

a) sempre deverá ser nomeado curador especial ao incapaz, mesmo que este tenha 

representante legal, a fim de garantir a imparcialidade e proteção de seus melhores 

interesses.  
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b) o DP, na condição de curador especial, deverá agir com cautela e presteza, 

impugnando os fatos de forma específica, da mesma forma em que estaria agindo 

em prol de uma parte assistida.  

c) a DP atua de forma atípica na função de curadora especial, visto que não há de se 

analisar se a parte é hipossuficiente financeiramente. 

d) não é cabível o pagamento de honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda à DP quando há atuação na qualidade de curador especial. 

 

Questão 22. Assinale a opção em que ambos os institutos processuais, tratados 

como Recursos pelo CPC, podem ser utilizados para impugnar decisão interlocutória 

proferida em primeiro grau pelo magistrado. 

 

Alternativas: 

 

a) apelação e embargos de declaração 

b) agravo de instrumento e agravo interno 

c) recurso especial e mandado de segurança 

d) agravo retido e ação rescisória 

 

 

Questão 23. Quando se diz que as partes deverão submeter-se ao decidido pelo 

órgão jurisdicional faz referência ao princípio da: 

Alternativas: 

a) inevitabilidade. 

b) indelegabilidade. 

c) inafastabilidade da jurisdição. 

d) instrumentalidade. 
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DIREITO PENAL 

Questão 24.  A respeito dos Princípios de Direito Penal, marque a alternativa correta:  

a) Em observância ao princípio da lesividade, a Constituição Federal proíbe as penas de 

morte em qualquer caso.  

b) O princípio da responsabilidade penal subjetiva expressa que ninguém responderá por 

um resultado absolutamente imprevisível se o seu comportamento não for motivado por 

dolo ou culpa.  

c) Pelo princípio do ne bis in idem, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo 

fato. No entanto, tal princípio não impede que a mesma condição ou circunstância de um 

fato seja valorada mais de uma vez, como qualificadora e como agravante, por exemplo, já 

que tais circunstâncias incidem em fases diversas da dosimetria.  

d)  A jurisprudência dominante admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito 

de estelionato previdenciário.  

Questão 25. A respeito da Imputabilidade Penal e do concurso de crimes, assinale a 

alternativa correta:  

a) É considerado inimputável o agente que, em virtude de perturbação de saúde mental ou 

por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.  

b) A embriaguez voluntária extingue a imputabilidade penal, desde que torne o agente, ao 

tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento.  

c) Em regra, para que seja reconhecida a continuidade delitiva, os crimes devem ser da 

mesma espécie, ou seja, devem se enquadrar no mesmo tipo incriminador e proteger o 

mesmo bem jurídico.  

d) No concurso formal próprio ou perfeito, as penas dos diversos crimes são somadas em 

face do critério do cúmulo material. 
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Questão 26. No que diz respeito à pena e à aplicação da pena, assinale a opção 

incorreta: 

a) É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ainda 

que o condenado seja reincidente.  

b) A pena de reclusão pode ser aplicada em razão da prática de contravenção penal.  

c) Pelo sistema trifásico de aplicação da pena, circunstâncias judiciais e legais são 

examinadas ao longo de três fases, implementando-se um acréscimo ou decréscimo sobre 

o montante da pena apurado na fase anterior.    

d) O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do 

cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do 

produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.  

Questão 27. Sobre a Suspensão Condicional da pena e o Livramento Condicional, 

assinale a opção correta: 

a) A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos poderá ser 

suspensa quando o condenado for maior de 70 (setenta) anos de idade ou em razão de 

saúde que justifique a suspensão. 

b) A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos poderá ser 

suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o condenado não seja reincidente em 

crime doloso ou culposo. 

c) A suspensão condicional da pena poderá ser revogada se o beneficiário, embora 

solvente, frustra a execução de pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a 

reparação do dano. 

d) Cabe livramento condicional ao condenado que cumprir mais de dois terços da pena, 

ainda que seja reincidente específico em crime hediondo.  
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Questão 28. Acerca dos crimes em espécie, assinale a opção correta: 

a) Segundo a jurisprudência majoritária, é possível a aplicação do princípio da 

insignificância ao delito de moeda falsa caso o agente tenha inserido em circulação 

numerário no valor de até R$ 100,00 (cem reais). 

b) O agente que falsifica documento público e o utiliza deve responder apenas pelo delito 

de falsificação de documento público. 

c) Segundo o atual entendimento do STJ, a majorante do tráfico transnacional de drogas 

somente incide quando há a efetiva transposição de fronteiras.   

d) O delito de contrabando difere-se do delito de descaminho na medida em que a 

mercadoria trazida ao país ou exportada é proibida.   

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Questão 29.  Quanto ao Inquérito Policial, é incorreto:  

a) O inquérito policial tem por característica o sigilo, sendo, todavia, direito do defensor, no 

interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados 

em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, 

digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

b) O inquérito policial é dispensável, sendo possível o ajuizamento de ação penal sem a 

sua prévia realização.  

c) A finalidade principal do inquérito policial é a apuração de fatos que venham a configurar 

infração penal, bem como a identificação da respectiva autoria para servir de base à ação 

penal.  

d) O inquérito policial é regido pelo princípio do contraditório, com a participação dialética 

das partes.  
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Questão 30. Sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), assinale a opção 

correta:  

a) Admite-se o ANPP, se não for o caso de arquivamento do inquérito policial, quando o 

investigado confessar circunstancialmente a prática de crime com violência ou grave 

ameaça, desde que a pena não ultrapasse a 4 (quatro) anos, consideradas eventuais 

majorantes. 

b) Não há necessidade de audiência judicial para a homologação do ANPP.  

c) Não é cabível o ANPP 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. 

d) O ANPP será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público 

e pelo investigado, sendo dispensável a participação do defensor.  

Questão 31. A respeito da ação penal, assinale a opção correta: 

a) A representação será irretratável depois de recebida a denúncia.  

b) Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, não se admitindo 

requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público.  

c) No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito 

de representação não passará aos seus familiares.   

d) É considerada condição específica para o exercício da ação penal o laudo pericial nos 

crimes contra a propriedade imaterial, no caso de haver o crime deixado vestígios.  

Questão 32. Sobre fiança e prisões, assinale a alternativa correta:  

a) O juiz poderá, em determinadas circunstâncias, reduzir a fiança em até dois terços ou 

aumentá-la em até 1000 (mil) vezes, mas jamais poderá dispensá-la.  

b) É admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de 

cumprimento de pena.  
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c) As audiências de custódia devem ser feitas em todas as modalidades de prisão. 

d) A prisão domiciliar é destinada exclusivamente a presos já condenados, em cumprimento 

de pena em regime aberto.  

Questão 33. Sobre os recursos cabíveis em processo penal, assinale a opção correta:  

a) É possível a revisão criminal pro societate quando o réu tenha sido absolvido 

injustamente por decisão já transitada em julgado. 

b) A decisão que impronuncia o réu é classificada como interlocutória mista e deve ser 

atacada por meio de recurso em sentido estrito. 

c) Os recursos serão voluntários, excetuando-se quando houver condenação acima de 4 

(quatro) anos, caso em que os autos deverão, de ofício, ser enviados à instância superior. 

d) Admitir-se-á o trancamento da ação penal pelo emprego do habeas corpus quando for 

demonstrada cabalmente a falta de justa causa.  

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Questão 34. O artigo 5.º, inciso II, da CF dispões que “ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Tal enunciado consagra o 

princípio da:  

a) Moralidade  

b) Impessoalidade  

c) Justiça  

d) Legalidade 

Questão 35. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que: 

A) é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz e de guerra, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 



              
 
                                          

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA 

26° EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO FORENSE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA 

UNIÃO NA BAHIA 2022.2 

17 
 

B) é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

C) as entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para 

representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 

D) O consentimento do indivíduo é estritamente necessário para a violação de seu domicílio 

ainda que em casos de flagrância de delito. 

Questão 36. A associação de moradores do Bairro Alfa passou a defender posturas 

consideradas juridicamente ilícitas pelo Poder Executivo do Município Beta, sendo 

que essa conclusão se mostrava correta considerando a legislação municipal. À luz 

dessa constatação e após regular processo administrativo, o prefeito municipal 

decidiu pela dissolução compulsória da referida associação.  

Essa decisão se mostra: 

Alternativas: 

A) ilícita, pois a dissolução compulsória de associações somente pode ser determinada por 

decisão judicial, sendo exigido o trânsito em julgado; 

B) lícita, pois, uma vez observado o devido processo legal, o Poder Executivo pode decidir 

pela dissolução compulsória da associação; 

C) lícita, desde que tenha sido observado o devido processo legal e realizado o prévio 

chamamento público da coletividade; 

D) ilícita, pois a ordem constitucional veda, em termos peremptórios, a dissolução 

compulsória de associações; 

Questão 37. No que concerne à Súmula Vinculante, prevista na Constituição Federal 

brasileira, está correto:  

A) Será aprovada mediante decisão de um terço dos seus membros. 

B)  partir de sua publicação na Imprensa Oficial, terá efeito vinculante. 
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C) O cancelamento de súmula não poderá ser provocado por partido político com 

representação no Congresso Nacional. 

D) Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula, caberá reclamação ao 

Superior Tribunal de Justiça. 

Questão 38. Assinale a alternativa verdadeira de acordo com a Constituição da 

República Federativa do Brasil: 

A) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, em parte, dependem de 

regulamentação infraconstitucional para sua aplicação. 

B) Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte, assim como do costume jurídico consolidado e 

do consenso acadêmico científico acerca desses direitos 

C) É privativo de brasileiro nato o cargo de Procurador Geral da República. 

D) Tratados de direitos humanos, ainda que não aprovados sob a sistemática de aprovação 

previsto no art. 5º, §3º, da Constituição Federal (três quintos em cada casa legislativa e em 

dois turnos), devem ser considerados formalmente constitucionais, conforme jurisprudência 

dominante. 

Questão 39. À luz das regras de processo legislativo atinentes à forma de alteração 

do texto constitucional vigente, marque a opção correta: 

A) A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal e 

estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio. 

B) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de metade dos 

membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; do Presidente da República; 

e de mais de um terço das Assembleias Legislativas das unidades da Federação. 

C) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 

pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 
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D) A emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República, com o 

respectivo número de ordem. 

PORTUGUÊS 

Questão 40. A palavra “ilusão”, é escrita com a letra S, mas possui som da letra Z. Um 
efeito parecido, em que uma palavra é escrita com uma letra, mas é falada com outro 
som, ocorre em: 

A) Pesquisas. 

B) Espetáculo. 

C) Reproduzia. 

D) Movimento. 

Questão 41. Apenas uma das alternativas apresenta pontuação correta. Assinale-a: 

A) Kafka reconhecia-se como um leitor lento. Por ser meticuloso demais este tipo de leitor, 

não tem pressa. Parece-lhe necessário avançar ,com redobrado cuidado, no labirinto do 

texto. 

B) Guimarães Rosa, queixava-se dos leitores analfabetos para as entrelinhas. O leitor que 

corre nas linhas pode vencer na velocidade dos parágrafos, mas perde na maratona da 

compreensão profunda. 

C) Para o romancista russo-americano Vladimir Nobokov, o leitor é aquele que vai 

construindo um dicionário cerebral abundante, complexo, e, desse modo, adquire sentido 

artístico ao falar e escrever. 

D) Rubem Alves mestre de leituras tinha outra queixa: quem lê rapidamente aquilo que o 

autor levou talvez uma década para pensar e produzir comete uma grande falta de respeito 

com o escritor. 

Questão 42. Globalização significa que todos nós dependemos uns dos outros. As 

distâncias pouco importam agora. O que acontece em um lugar pode ter consequências 

mundiais. Graças aos recursos, instrumentos técnicos e conhecimentos adquiridos, nossas 
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ações abrangem enormes distâncias no espaço e no tempo. Por mais localmente limitadas 

que sejam nossas intenções, erraríamos se não levássemos em conta os fatores globais, 

pois eles podem decidir o êxito ou o fracasso de nossas ações. O que fazemos (ou nos 

abstemos de fazer) pode influir nas condições de vida (ou de morte) de gente que vive em 

lugares que nunca visitaremos e de gerações que jamais conheceremos. (Zygmunt 

Bauman, O desafio ético da globalização, Correio Braziliense, 21/07/2001) 

De acordo com o texto, o principal objetivo do autor pode ser expresso com um dos ditados 
populares. Assinale-o: 

A) “Cavalo dado, não se olham os dentes”. 

B) “Nem tudo que reluz é ouro”. 

C) “Vão-se os anéis, ficam os dedos”. 

D) “Uma andorinha só não faz verão”. 

 
Questão 43. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra as palavras: 

A) “Cenário”, “sequência”, “audiência”. 

B) “Trás”, “sérias”, “repórteres”. 

C) “Âncoras”, “alguém”, “há”. 

D) “Dá”, “há”, “aí”. 

Questão 44. Leia o trecho de uma canção de Cartola, tal como registrado em gravação 
do autor:  
(...) Ouça-me bem, amor,  
Preste atenção, o mundo é um moinho,  
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos,  
Vai reduzir as ilusões a pó.  
Preste atenção, querida,  
De cada amor tu herdarás só o cinismo  
Quando notares, estás à beira do abismo  
Abismo que cavaste com teus pés. 

Cartola, “O mundo é um moinho”.  
https://www.vagalume.com.br/cartola/o-mundo-e-um-moinho.html 

Hipérbole: é uma figura de linguagem que consiste em um exagero das ideias 
apresentadas. Dessa forma, em qual dos trechos destacados a seguir ocorre essa figura: 
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A) “Ouça-me bem, amor”. 

B) “O mundo é um moinho”. 

C) “De cada amor tu herdarás só o cinismo”. 

D) “Abismo que cavaste com teus pés”. 

Questão 45 Assinale a alternativa que apresente INCORREÇÃO quanto à Regência 

Verbal: 

A) Chamei o colega de ‘maravilindo’. 

B) Chamei ao colega de ‘maravilindo’. 

C) A mãe anseia por boas notícias do filho. 

D) Destacar-se por bom desempenho implica em muito esforço. 
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QUESTÃO SUBJETIVA 

1- Disserte acerca dos 5 princípios básicos da Administração Pública previstos no 

art. 37 da Constituição Federal de 1988.  

                          CARTÃO RESPOSTA DA QUESTÃO SUBJETIVA  

INSCRIÇÃO Nº:_____________________________________________________________ 

CPF:__________________________CARGO:_______________TURNO: _______________ 
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FOLHA DE RASCUNHO: 
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