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E-mail *

PROVA DE DIREITO - TIPO C - I
PROCESSO SELETIVO DE
ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO.
A prova inicia às 08h00 e termina às 9h00, do dia 25 de julho de 2021, 
sendo considerado apenas o primeiro formulário enviado durante o tempo 
de realização da prova, ficando registrado eletronicamente o horário e a 
data do envio do formulário. 
O candidato que enviar a prova fora do horário previsto para realização e 
envio estará automaticamente desclassificado.

*Obrigatório

Seu e-mail

NOME COMPLETO *
Não colocar o e-mail e não abreviar o nome, pois invalidará sua prova.

Sua resposta

CPF *



28/07/2021 PROVA DE DIREITO - TIPO C - I PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS7L5uTGqIC65sEzXGx-kVQgRti28e-iyu51UtO25SEcIZFw/viewform 2/30

DIREITO CONSTITUCIONAL

a. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não é legítimo desequiparar,
para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a
família formada pelo casamento e a formada por união estável, pois
tal desigualdade viola o princípio da isonomia e da solidariedade por
exemplo.

b. Há uma hierarquização ontológico-normativa entre os direitos
humanos e os direitos fundamentais, devendo estes observar o
comando normativo daqueles previstos no direito internacional dos
diretos humanos.

c. O rol dos direitos fundamentais se escota no artigo 5º e 6º da
CRFB, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal.

d. Os direitos de primeira dimensão – que compreende os direitos da
coletividade (direito ao desenvolvimento, direito do consumidor e
direito ao meio ambiente) – exigem uma contraprestação Estatal
maior que os direitos de segunda dimensão (direitos sociais, culturais
e econômicos).

CPF 
Apenas números.

Sua resposta

Questão 1. *
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a. Quanto ao modo de elaboração é uma constituição dogmática por
ter sido elaborada por uma assembleia constituinte que sistematizou
suas normas e seus ideais fundantes da sociedade do momento com
base na teoria política vigente.

b. É considerada formal, quanto ao conteúdo, pois suas normas
representam alicerce funcional e organizativo do Estado brasileiro;
normas essas, escritas ou costumeiras.

c. É considerada semirrígida ou semiflexível, eis que admite reforma
em toda a sua extensão normativa.

d. Como a Constituição Americana, a CRFB de 1988, quanto à
extensão, é considerada uma constituição sintética por prever apenas
princípios e regras elementares e essenciais para organização do
Estado Brasileiro.

Questão 2. *
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a. V – V – V – V

b. V- F – V – V

c. V- V – F – F

d. V- F – F – F

Questão 3. *
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a. É 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. Todo o indivíduo tem o direito público subjetivo de solicitar a
órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou
geral, não admitindo declaração de sigilo de quaisquer documentos
pela administração pública superior.

c. É compatível com a Constituição a ideia de um direito ao
esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da
passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e
licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social
analógicos ou digitais.

d. É ilegítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela
administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos
correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

DIREITOS HUMANOS

Questão 4. *
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a. As Cortes de Direitos Humanos realizam controle de
constitucionalidade para verificar se há fundamento de validade
perante as normas internas do país em que foi cometida a violação,
além de realizar um controle de convencionalidade.

b. O Poder Judiciário brasileiro, em um caso concreto, pode realizar
controle de constitucionalidade (dependendo do órgão, controle
difuso ou controle concentrado). Contudo, o controle de
convencionalidade fica adstrito ao Supremo Tribunal Federal, de
acordo com o texto constitucional vigente.

c. O Controle de Convencionalidade, compatibilidade entre a lei
doméstica e a constituição do país, deve ser exercido por todas as
instâncias do Poder Judiciário nacional.

d. Quanto à intervenção das Cortes de Direitos humanos, há de
observar o pressuposto da subsidiariedade que se traduz no
necessário esgotamento dos recursos internos como requisito de
admissibilidade, previsto em praticamente todos os procedimentos
de investigação de violações aos direitos.

Questão 5. *
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a. O processo de especificação do direito internacional dos direitos
humanos, que ocorre com a elaboração de instrumentos normativos
específicos como a Convenção contra a tortura e outros tratamentos
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, não viola a
característica da universalidade, eis que abrange todas as pessoas
que estejam na mesma condição protegida por um(a)
tratado/convenção/declaração temática e específica.

b. A característica da inalienabilidade impede a negociação
(transferência definitiva) da titularidade de um direito humano, bem
como não permite a negociação da perspectiva econômica de um
determinado direito por tempo determinado e definido sem a efetiva
transferência da titularidade.

c. O Supremo Tribunal Federal em vários julgados entende que o
princípio da vedação do retrocesso impede, em questões envolvendo
direitos sociais especialmente, a destituição ou a revogação dos
avanços sociais e normativos conquistados ao logo do tempo.

d. Um tratado internacional de direitos humanos com obrigações de
proteção e implementação de políticas públicas sobre um
determinado tema só é incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro após passar pelo crivo do Poder Legislativo.

Questão 6. *
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a. Os sistemas de proteção internacional dos direitos humanos têm
duas perspectivas complementares reciprocamente: o sistema global
ou universal, comandado pela ONU; e outro de caráter regional, como
por exemplo o sistema americano (Organização dos Estados
Americanos).

b. No plano internacional, vigora, como exclusividade de proteção
internacional dos direitos humanos, o sistema global, capitaneado
pela Organização das Nações Unidas (ONU).

c. Não há necessidade de multiplicidade de sistemas protetivos dos
direitos humanos, pois a ONU monitora e sanciona as situações de
violação de direitos humanos de forma global e eficiente.

d. Os sistemas internacionais de blindagem dos direitos humanos
coexistem mais há uma hierarquia entre as normas de proteção. As
normas emitidas pelo sistema onusiano são superiores em sua
eficácia e efetividade às normas expedidas pelos sistemas regionais;
podendo inclusive aquelas revogar estas.

Questão 7. *
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a. Todos os tratados internacionais equivalem às emendas
constitucionais, independente do processo formal de incorporação
feito pelo Poder Judiciário.

b. Não há hierarquia normativa entre os tratados internacionais, pois
eles são incorporados à ordem jurídica com status supralegal.

c. Todos os tratados de direitos humanos incorporado ao
ordenamento jurídico brasileiro, observando o procedimento
qualificado de uma emenda constitucional, têm equivalência
normativa e eficácia de emenda constitucional, de acordo com a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

d. Em uma petição inicial de uma demanda coletiva ou em uma ação
de controle concentrado de constitucionalidade devem ser citadas
normas internacionais. Contudo, em uma demanda individual acerca
de um tema protegido por um tratado internacional sobre um direito
humano, o defensor público não deve citar o arcabouço normativo
internacional por lhe faltar atribuição para atuar perante as cortes
internacionais de direitos humanos.

DIREITO PENAL

Questão 8. *
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a. As contravenções penais são aqueles crimes cuja pena máxima
em abstrato não supera o patamar de 2 anos.

b. Quem tenta praticar a contravenção penal de perturbação ao
sossego, mas não consegue por motivos alheios a sua vontade, tem a
pena diminuição em razão da tentativa.

c. Às contravenções penais pode-se cominar pena de detenção e
multa.

d. Os crimes podem ser processados mediante ação penal pública ou
privada, ao passo em que as contravenções penais podem ser
processadas somente pela ação penal pública incondicionada.

a. O erro de proibição exclui a culpabilidade do agente, se inevitável,
e, se evitável, pode influenciar na dosimetria, na condição de causa
geral de diminuição de pena.

b. o erro de proibição indireto ocorre quando o agente desconhece a
antijuridicidade da conduta, razão pela qual exclui-se a sua tipicidade.

c. aquele que mata o rival por acreditar – equivocamente – que está
em situação de legítima defesa age em erro de tipo direto.

Questão 9. *

Questão 10. *
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d. O erro de tipo direto ocorre quando o agente desconhece a
existência de elementar do crime, excluindo-se, portanto, o dolo da
conduta, que, por sua vez, integra a conduta no substrato da ilicitude.

a. Primeira velocidade.

b. Segunda velocidade.

c. Quarta velocidade.

d. Terceira velocidade.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

a. A flexibilização do arcabouço principiológico.

b. O ênfase na culpabilidade, e não na periculosidade do agente.

c. A eliminação da ampla defesa e do direito de constituir defensor.

d. A criação artificial de delitos e o excesso de cautelares.

Questão 11. *

Questão 12. *
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a. conexão subjetiva por concurso.

b. continência intersubjetiva.

c. conexão subjetiva por simultaneidade.

d. conexão objetiva teleológica.

a. Estão relacionadas à própria infração penal.

b. A depender de sua natureza, podem ser objeto da análise pelo juízo
penal ou extrapenal.

c. Podem dizer respeito tanto a direito material como a direito
processual.

d. São dotadas de existência autônoma, ou seja, existem
independentemente do processo penal em que houve o
reconhecimento da prejudicialidade.

Questão 13. *

Questão 14. *
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a. O princípio da soberania dos veredictos não admite recurso do
Ministério Público ao argumento de decisão contrária à prova dos
autos contra decisão que, utilizando-se do quesito genérico, absolve
o réu no Plenário do Tribunal do Júri.

b. A decisão de pronúncia não pode ser proferida exclusivamente
com os elementos informativos colhidos na investigação processual.

c. Não é possível a execução provisória da pena mesmo em caso de
condenações pelo Tribunal do Júri.

d. O princípio da soberania dos veredictos não admite a análise, pelo
Judiciário, acerca da constitucionalidade de tese de defesa.

Questão 15. *
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a. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, o inquérito
policial tem valor probatório absoluto, de modo que os elementos
colhidos na fase investigatória podem servir como fundamento único
de um decreto condenatório, não havendo que se falar em violação
ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88).

b. A doutrina aponta que o inquérito possui uma dupla função:
primeiro de inibir a instauração de um processo penal infundado e
temerário, resguardando a liberdade do inocente e evitando custos
desnecessários ao Estado; a segunda função é a preparatória, ou
seja, serve o inquérito para fornecer elementos de informação para
que o titular da ação penal tenha substrato mínimo para o seu
exercício.

c. Tendo em vista ser o inquérito mera peça informativa, eventuais
vícios nele constantes não contaminam o processo penal que dele
origina.

d. Conquanto os vícios do inquérito policial não contaminarem
eventual processo penal de nulidade, caso uma determinada prova
tenha sido produzida com violação a normas de direito material, há
de ser reconhecida sua ilicitude (art. 5º, LVI, da CF/88), com o seu
consequente desentranhamento dos autos, bem como de todas as
demais provas que com ela guardem certo nexo causal.

DIREITO CIVIL

Questão 16. *
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a. Não há causa que justifique a alteração do gênero e nome, ainda
mais porquê Maria já tem 27 anos.

b. O direito de nome é personalíssimo, cabendo a alteração,
observados os requisitos legais. No entanto, não é possível a
alteração de gênero.

c. O Defensor deve proceder a alteração, de forma administrativa,
junto ao cartório respectivo.

d. A forma mais célere e segura para obter as alterações pretendidas
é por meio de ação judicial, instruindo o processo com laudo de
psicólogo ou psiquiatra.

Questão 17. *
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a. A alternativa I está correta e a II também.

b. A alternativa I e a alternativa II estão erradas.

c. A alternativa II está correta e a I errada.

d. A alternativa I está correta e a II está errada.

Questão 18. *
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a. Porto Velho.

b. Guajará-Mirim.

c. Nova Mamoré.

d. Por ter nascido na Bolívia, Juan deve se vacinar no país vizinho.

Questão 19. *
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a. V – F – F – V – V

b. V – V – F – V – V

c. F – F – F – V – V.

d. F – F – F – V – F

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questão 20. *
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a. Executar os alimentos e requerer a prisão do devedor, no juízo de
Machadinho.

b. Executar os alimentos e requerer a prisão, no juízo de Vilhena.

c. Executar os alimentos e requerer, no juízo de Alvorada do Oeste.

d. Antes de qualquer forma de execução ou cumprimento é
necessária a homologação judicial.

Questão 21. *
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a. A alternativa I está correta e a II também.

b. A alternativa II está correta e a I errada.

c. A alternativa I e a alternativa II estão erradas.

d. A alternativa I está correta e a II está errada.

Questão 22. *



28/07/2021 PROVA DE DIREITO - TIPO C - I PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS7L5uTGqIC65sEzXGx-kVQgRti28e-iyu51UtO25SEcIZFw/viewform 21/30

a. Todas estão erradas.

b. Tanto I como II estão corretas.

c. Somente a III está correta.

d. Somente a I está correta.

a. Requisitar ao cartório de registro civil.

b. Manejar habeas data.

c. Promover ação ordinária, com pedido de tutela de urgência.

Questão 23. *

Questão 24. *
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d. Ajuizar ação de produção antecipada de provas.

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

a. A Lei 11.448 de 2007 alterou a Lei 7.347 de 1985 para incluir a
Defensoria Pública no rol de legitimados para o exercício da ação civil
pública.

b. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou o tema em sede de
repercussão geral e entendeu que a Defensoria Pública tem
legitimidade para a propositura de ação civil pública em ordem a
promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos que sejam
titulares pessoas necessitadas.

c. Na atualidade não existe previsão legal expressa para a propositura
de ação civil pública pela Defensoria Pública. Tal legitimidade é
consequência de uma construção jurisprudencial que entende que a
Defensoria Pública pode promover ações coletivas na qualidade de
representante processual.

d. A propositura de ação civil pública pela Defensoria Pública
encontra previsão expressa no artigo 4, inciso VII, da Lei
Complementar 80 de 1994.

Questão 25. *
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a. Desigualdade de gênero e raça pode ser definida como a
assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância
social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais.

b. Ações afirmativas podem ser definidas como os programas e
medidas especiais adotados pelo Estado para a correção das
desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de
oportunidades. Tais medidas não podem ser adotadas pela iniciativa
privada.

c. Desigualdade racial é toda situação injustificada de diferenciação
de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas
pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica.

d. Discriminação racial ou étnico-racial consiste em toda distinção,
exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor,
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em
igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em
qualquer outro campo da vida pública ou privada.

Questão 26. *
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a. O modelo social que enxerga a deficiência como consequência da
interação de dois fatores: impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial + barreiras sociais. Se tal
interação impossibilitar a participação da pessoa com deficiência de
forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas, então haverá configuração de deficiência no caso
concreto.

b. O modelo da prescidência para o qual as pessoas com deficiência
nada têm a contribuir para a sociedade.

c. O modelo médico que entende que que as causas que se alegam
para justificar a deficiência são científicas, onde a diversidade
funcional está diretamente relacionada à saúde e à doença.

d. O modelo social que entende a deficiência como um evento
fortuito terrível que acomete alguns indivíduos.

Questão 27. *



28/07/2021 PROVA DE DIREITO - TIPO C - I PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS7L5uTGqIC65sEzXGx-kVQgRti28e-iyu51UtO25SEcIZFw/viewform 25/30

a. É obrigação apenas da família assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.

b. A obrigação alimentar prestada para o idoso não é solidária.

c. O Estatuto do Idoso regula os direitos os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

d. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é
permitida a fixação de limite máximo de idade, independentemente
da natureza do cargo.

PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS

Questão 28. *
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a. O Governador do estado não é obrigado a efetuar o repasse, sob a
forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos
recursos orçamentários destinados, pela lei orçamentária, à
Defensoria Pública Estadual.

b. A Defensoria Pública possui a prerrogativa da intimação pessoal
das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que
o prazo do recurso deve ser contado a partir do recebimento dos
autos com vista. A contagem do prazo não se dá com a mera entrada
dos autos no setor administrativo do órgão, sendo imprescindível a
aposição no processo do ciente por parte do membro.

c. Governador do Estado, ao encaminhar para a Assembleia
Legislativa o projeto de lei orçamentária, não pode reduzir a proposta
orçamentária elaborada pela Defensoria Pública e que esteja de
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d. É constitucional lei estadual que atribui ao Governador do Estado a
competência administrativa para nomear o Corregedor Geral da
Defensoria Pública.

Questão 29. *
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a. A expressão foi criada pelo Defensor Público Maurilio Casas Maia
como recurso didático para explicitar a legitimidade institucional da
Defensoria Pública na missão constitucional das pessoas em
situação de vulnerabilidade, que não se confunde com a missão do
Ministério Público de defesa da ordem jurídica.

b. Em setembro de 2019, a Segunda Seção do STJ, de modo unânime,
reconheceu a possibilidade de a Defensoria Pública da União assumir
a função de custos vulnerabilis em recurso repetitivo em favor dos
vulneráveis que tramitava naquela Corte.

c. Como expressão e instrumento do regime democrático, compete à
Defensoria Pública dar voz às pessoas em situação de
vulnerabilidade, para que seus anseios possam ser ouvidos e
considerados nas esferas de decisão.

d. Trata-se de instituto de criação jurisprudencial que objetiva
conceder legitimidade à Defensoria Pública para atuar como custos
legis de forma similar o Ministério Público, ou seja, na defesa da
ordem jurídica.

Questão 30. *
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a. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal.

b. Partindo do princípio de que a atuação da Defensoria Pública é
plural e multifacetada para garantir a proteção dos direitos
fundamentais do cidadão, o uso de práticas interdisciplinares de
atendimento na Defensoria Pública garante o acesso à justiça integral
aos usuários dos seus serviços.

c. A primeira onda renovatória de acesso à justiça não guarda
referência com a assistência jurídica aos pobres, mas somente com o
problema dos procedimentos judiciais, seus custos e seu tempo de
duração, procurando a formulação de propostas alternativas tais
como a prevalência da oralidade e a concentração dos ritos
processuais.

d. A Defensoria Pública é instituição multifacetada que assume
posições processuais dinâmicas, podendo atuar em nome próprio,
como representante da parte ou, ainda, como terceiro interveniente
interessado no cumprimento de seu fim institucional.

Questão 31. *



28/07/2021 PROVA DE DIREITO - TIPO C - I PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS7L5uTGqIC65sEzXGx-kVQgRti28e-iyu51UtO25SEcIZFw/viewform 29/30

a. Não é atribuição do Defensor Público Estadual certificar a
autenticidade de cópias de documentos necessários à instrução de
processo administrativo ou judicial, à vista da apresentação dos
originais.

b. A Defensoria Pública do Estado poderá atuar por intermédio de
núcleos ou núcleos especializados, dando-se prioridade, de todo
modo, às regiões com maiores índices de exclusão social e
adensamento populacional.

c. À Defensoria Pública do Estado caberá interpor recursos aos
Tribunais Superiores, quando cabíveis.

d. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública a informação
sobre localização e horário de funcionamento dos órgãos da
Defensoria Pública.

Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail
fornecido

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

reCAPTCHA

Questão 32. *

Enviar



28/07/2021 PROVA DE DIREITO - TIPO C - I PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE PÓS GRADUAÇÃO.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS7L5uTGqIC65sEzXGx-kVQgRti28e-iyu51UtO25SEcIZFw/viewform 30/30

reCAPTCHA
PrivacidadeTermos

Este formulário foi criado em Defensoria Publica do Estado de rondônia. Denunciar abuso

 Formulários

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfS7L5uTGqIC65sEzXGx-kVQgRti28e-iyu51UtO25SEcIZFw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS7L5uTGqIC65sEzXGx-kVQgRti28e-iyu51UtO25SEcIZFw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

