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E-mail *

PROVA DE DIREITO DO ESTÁGIO DE
GRADUAÇÃO DA DPERO
A prova inicia às 08h00 e termina às 9h00, do dia 14 de agosto de 2022, sendo 
considerado apenas o primeiro formulário enviado durante o tempo de realização da 
prova, �cando 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 desclassi�cado.
 
5.2.4 Uma cópia da prova será recebida no e-mail do candidato, que deverá con�rmar o 
envio da avaliação. Contudo, durante a realização da mesma, o candidato deverá imprimir 
em .pdf ou printar suas respostas, como forma de comprovação futura. 

centrodeestudos@defensoria.ro.def.br Alternar conta

*Obrigatório

Seu e-mail

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

Sua resposta

CPF *
Apenas números.

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpgAUXb0IyGQe6xo9nlE0bHDmlEi8W6PFdCVgAT4sTwnipgw/viewform&service=wise
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Constitucional e Direitos Humanos

a. O partido solicitou a declaração de constitucionalidade da referida investigação, o
que foi acatado pelo STF, considerando o direito fundamental da defesa da
sociedade, imprescindível nos dias atuais.

b. O partido solicitou a declaração de inconstitucionalidade da referida investigação;
porém, o STF julgou o pedido improcedente e declarou constitucional os atos do
Ministério da Justiça de produção ou compartilhamento de informações sobre a
vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, e as práticas cívicas de cidadãos,
servidores públicos federais, estaduais e municipais identi�cados como integrantes
de movimento político, professores universitários e quaisquer outros.

c. O partido solicitou que o STF declarasse que essa investigação viola os preceitos
fundamentais da liberdade de expressão, reunião, associação, inviolabilidade de
intimidade, vida privada e honra. O STF julgou o pedido procedente e declarou
inconstitucionais atos do Ministério da Justiça de produção ou compartilhamento
de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, e as práticas
cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais
identi�cados como integrantes de movimento político, professores universitários e
quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de
livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. Na hipótese, a utilização da
máquina estatal para a colheita de informações de servidores com postura política
contrária ao governo caracteriza desvio de �nalidade e afronta aos direitos

Sua resposta

Questão 1. *
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g
fundamentais da livre manifestação do pensamento, da privacidade, reunião e
associação, aos quais deve ser conferida máxima efetividade, pois essenciais ao
regime democrático, segundo o STF.

d. Embora o assunto seja assaz atual, a lide perdeu o objeto e o STF não decidiu
sobre o referido tema, que deverá ser apreciado em breve.

a. Embora seja uma nobre causa, agiu corretamente a Administração Pública, pois,
segundo entendimento do STF, em nosso ordenamento jurídico, a licença-
paternidade é de 05 dias, podendo ser prorrogada, totalizando, no máximo, 20 dias.

b. Agiu de forma incorreta a Administração Pública, segundo o entendimento do
STF, a luz do art. 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da
criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença
maternidade, prevista no art. 7o, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da
Lei no 8.112/90, estende-se ao pai genitor monoparental.

c. Embora seja uma nobre causa, agiu corretamente a Administração Pública, pois,
segundo entendimento do STF, em nosso ordenamento jurídico, a licença-
paternidade é de 05 dias, em regra, não cabendo prorrogações.

d. Agiu de forma incorreta a Administração Pública, segundo o entendimento do
STF, luz do art. 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança
com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença
maternidade, prevista no art. 7o, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da
Lei no 8.112/90, estende-se ao pai genitor monoparental. Contudo, o prazo de tal
licença não é 180 dias, mas sim 04 meses. Portanto, o pai terá 04 meses de licença,
neste caso concreto.

Questão 2. *
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a. A prerrogativa de requisição conferida aos membros da Defensoria Pública é
constitucional (conforme informativo nº 1045 do STF).

b. Segundo o STF, em decisão mais recente, já transitada em julgado, a Defensoria
Pública não detém a prerrogativa de requisitar, de quaisquer autoridades públicas e
de seus agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos,
documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à
sua atuação.

c. Por não ter autonomia, em recente decisão, o STF cassou os poderes
requisitórios da Defensoria Pública, embora o assunto ainda esteja em discussão.

d. Por ser comparada à advocacia pública, o STF cassou os poderes requisitórios da
Defensoria Pública, de forma de�nitiva.

a. Soberania Nacional.

b. Defesa do Consumidor.

c. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação.

d. Proteção à automação.

Questão 3. *

Questão 4. *
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a. A equiparação dos tratados ambientais aos tratados de direitos humanos, e
hierarquia supralegal.

b. Apesar de reconhecer sua essencialidade, não há equiparação dos tratados
ambientais aos tratados de direitos humanos.

c. Há equiparação dos tratados ambientais aos tratados de direitos humanos, com
status infralegal.

d. NDA.

Questão 5. *
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Direito Penal e Processo Penal

a. Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a consumação, não se executa por
circunstâncias alheias à vontade do agente.

b. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que
o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

c. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano
ou restituída a coisa, até o oferecimento da denúncia ou da queixa, por ato
voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

d. Não se pune a tentativa quando, por ine�cácia absoluta do meio ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível executar-se o crime.

a. Concurso Material

b. Concurso Formal

c. Crime Continuado

d. Concurso de circunstâncias agravantes

Questão 6. *

Questão 7. *
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a. O fato é típico e ilícito, porém encontra causa excludente da culpabilidade.

b. O fato é atípico.

c. O fato é típico e culpável, porém encontra causa excludente da ilicitude.

d. O fato é típico, ilícito e culpável.

Questão 8. *
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a. Apelação

b. Recurso em Sentido Estrito

c. Habeas Corpus

d. Embargos de Declaração

a. Ação penal pública incondicionada

b. Ação penal privada personalíssima

c. Ação penal pública condicionada à representação

d. Ação penal privada propriamente dita

Questão 9. *

Questão 10. *
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Direito Civil e Processo Civil

a. O negócio jurídico celebrado é válido, uma vez que, em razão de suas atividades
nas redes sociais, Arnaldo fora emancipado, não havendo qualquer vício a inquinar o
negócio jurídico.

b. O negócio jurídico celebrado é nulo de pleno direito, uma vez que, na forma da lei,
Arnaldo é absolutamente incapaz.

c. O negócio jurídico é anulável, porém o vício da incapacidade relativa de Arnaldo
somente pode ser invocado pelo próprio incapaz, nunca pela imobiliária, uma vez
que o regime das incapacidades visa proteger o incapaz.

d. O prazo prescricional para pleitear a anulação do negócio jurídico é de 5 anos,
contados do dia em que cessar a incapacidade.

Questão 11. *
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a. Não será herdeiro de Patrícia.

b. Será herdeiro de Patrícia com relação ao apartamento e meeiro com relação ao
sítio.

c. Não será herdeiro de Patrícia, mas terá direito à meação de todos os bens.

d. Não terá direito ao apartamento e será meeiro do sítio.

Questão 12. *
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a. A ocupação indevida de bem público con�gura mera detenção, de natureza
precária. Porém, pode o particular pleitear indenização por acessões e benfeitorias
realizadas.

b. A jurisprudência do STJ é pací�ca no sentido de reconhecer a usucapião do
domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída
en�teuse.

c. Para efeito de usucapião familiar, aquele que exercer, por 1 (um) ano
ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel
urbano de até 300 m2 cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro
que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á
o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

d. Aquele que possuir como sua área urbana de até 350m2, por três anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio, mesmo sendo proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Questão 13. *
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a. Tutela provisória de urgência cautelar incidental.

b. Tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente.

c. Tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente.

d. Tutela provisória de evidência.

a no foro do domicílio do Autor cujo juízo tem competência relativa

Questão 14. *

Questão 15. *
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a. no foro do domicílio do Autor, cujo juízo tem competência relativa.

b. no foro do domicílio do Réu, cujo juízo tem competência relativa.

c. o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição.

d. no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Direitos Difusos e Coletivos e Princípios Institucionais da Defensoria Pública

a. O conceito de “necessitado” para �ns de atendimento pela Defensoria Pública
deve abranger todo aquele que, por sua condição de vulnerabilidade, não tem
acesso aos recursos necessários para a defesa de seus direitos. A situação de
vulnerabilidade pode ter como causa razões de ordem econômica, social, cultural,
étnica, de idade, de gênero, de de�ciência, privação de liberdade, dentre outras.

b. A Lei 11.448 de 2007 alterou a Lei 7.347 de 1985 para incluir o Ministério Público
no rol de legitimados para o exercício da ação civil pública, entretanto, não incluiu a
Defensoria Pública enquanto legitimada. Na atualidade, tal legitimidade é
consequência de uma construção jurisprudencial que entende que a Defensoria
Pública pode promover ações coletivas na qualidade de representante processual.

c. 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.

d. São princípios institucionais da Defensoria Pública: a unidade, a indivisibilidade e
a independência funcional.

Questão 16. *
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a. O defensor público considera-se intimado na própria audiência, mas eventual
prazo para recurso só começará a transcorrer dois dias úteis após o ato, não sendo
necessário o envio dos autos para a repartição administrativa da Defensoria
Pública.

b. A despeito da presença do defensor público na audiência, ele somente será
considerado intimado mediante telefonema a ser dado pelo chefe do respectivo
cartório, não sendo necessário o envio dos autos para a repartição administrativa da
Defensoria Pública

c. É vedado ao membro da Defensoria Pública receber, a qualquer título e sob
qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de
suas atribuições.

d. É vedado ao membro da Defensoria Pública exercer a pro�ssão de professor em
instituições públicas e privadas

a. Barreira é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça a participação
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à
acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao
acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança. O Estatuto traz
um rol taxativo sobre as espécies de barreiras, no qual as barreiras atitudinais não
estão incluídas.

b. A de�ciência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se
e constituir união estável.

c A pessoa com de�ciência tem direito a receber tratamento prioritário na

Questão 17. *

Questão 18. *
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c. A pessoa com de�ciência tem direito a receber tratamento prioritário na
tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte
ou interessada, em todos os atos e diligências.

d. A pessoa com de�ciência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção
clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada.

a. O fornecedor do produto ou serviço não é solidariamente responsável pelos atos
de seus prepostos ou representantes autônomos. Nesses casos, a sua
responsabilidade é subsidiária.

b. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor têm índole ordem
pública e de interesse social, pois resguardam valores básicos e fundamentais da
ordem jurídica do Estado Social.

c. A publicidade enganosa por omissão é aquela que traz informações inverídicas
sobre dado essencial do produto ou serviço.

d. Os interesses ou direitos difusos são aqueles transindividuais, de natureza
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

a. A população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se autodeclaram
pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE), ou que adotam autode�nição análoga.

b. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à
preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a
proteção do Estado.

c. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para
prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o
benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da
Assistência Social – Loas.

d. A obrigação alimentar prestada em benefício do idoso não é solidária, devendo

Questão 19. *

Questão 20. *
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g ç p ,
seguir as mesmas regras da obrigação alimentar regulamentada pelo Código Civil
de 2002.

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

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.
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