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1. E-mail *

2.

3.

II PROCESSO SELETIVO  DE CADASTRO
RESERVA DE ESTÁGIO DE PÓS-
GRADUAÇÃO -  PROVA DE DIREITO -
TIPO II
ATENÇÃO!

A prova inicia às 8h00 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(a) candidato(a) que enviar a prova fora do horário previsto para realização estará 
automaticamente desclassi�cado;
Uma cópia da aprova será enviada para o e-mail do(a) candidato(a), que deverá 
con�rmar o recebimento da avaliação logo após a conclusão da prova. De modo a  
evitar futuros problemas, orientamos aos(às) inscritos(as) salvar em PDF ou 
"printar" suas respostas durante a realização da prova como forma de 
comprovação futura;
O gabarito preliminar será divulgado no dia 15/08/2022.

*Obrigatório

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

CPF *
Apenas números.
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Constitucional e Direitos Humanos

4.

Marcar apenas uma oval.

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 1. *
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5.

Marcar apenas uma oval.

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.

Questão 2. *
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6.

Marcar apenas uma oval.

a. Fazenda Brasil Verde.

b. Gomes Lund e outros.

c. Guerrilha do Araguaia.

d. Fazenda Nova Brasília.

Questão 3. *
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7.

Marcar apenas uma oval.

a. Irrenunciáveis, porque não se perdem com a passagem do tempo.

b. Imprescritíveis porque não é possível atribuir-lhes uma dimensão pecuniária para �ns
comerciais.

c. Regidos pela proibição do retrocesso (“efeito cliquet”) porque é vedado que se
diminua ou amesquinhe a proteção que já alcançaram.

d. Universais, por serem atribuídos a todos os seres humanos (ocidentais –
universalismo).

8.

Marcar apenas uma oval.

a. Não está prevista na CF/88, embora haja discussão no Senado Federal (tramitação
do PLS 135/22).

b. Não está prevista na CF/88, embora haja discussão no Câmara dos Deputados
(tramitação do PL 135/22).

c. É um direito previsto nas Constituições dos países do centro, como Finlândia, e há
discussões doutrinárias sérias para que ele seja positivado em nosso ordenamento jurídico.

d. Está prevista no art. 6º, parágrafo único, CF, que dispõe: “Todo brasileiro em situação
de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder
público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de
acesso serão determinados em lei, observada a legislação �scal e orçamentária

Direito Penal e Processo Penal

Questão 4. *

Questão 5. *
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9.

Marcar apenas uma oval.

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.

10.

Marcar apenas uma oval.

a. Concurso Material

b. Concurso Formal

c. Crime Continuado

d. Concurso de circunstâncias agravantes

Questão 6. *

Questão 7. *
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11.

Marcar apenas uma oval.

a. Apelação

b. Recurso em Sentido Estrito

c. Habeas Corpus

d. Embargos de Declaração

12.

Marcar apenas uma oval.

a. Dois dias para interposição e Cinco dias para as razões

b. Cinco dias para interposição e Cinco dias para razões

c. Cinco dias para interposição e Oito dias para razões

d. Cinco dias para interposição e Dois dias para razões

Leia o caso para responder as questões 8, 9 e 10. 
 
Questão 8.

*

Questão 9. *
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13.

Marcar apenas uma oval.

a. Recurso em Sentido Estrito

b. Agravo de Instrumento

c. Embargos de Declaração

d. Apelação

Direito Civil e Processo Civil

Questão 10. *
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14.

Marcar apenas uma oval.

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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15.

Marcar apenas uma oval.

a. anulação do negócio por erro substancial.

b. nulidade do negócio jurídico por vício de lesão.

c. anulação do negócio jurídico por estado de perigo.

d. anulação do negócio jurídico por coação.

Questão 12. *
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16.

Marcar apenas uma oval.

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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17.

Marcar apenas uma oval.

a. Mandado de Segurança, uma vez que a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita isenta o assistido da Defensoria Pública do pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios.

b. Apelação, a �m de que o Tribunal analise o mérito da causa.

c. Agravo de instrumento.

d. A decisão não comporta agravo de Instrumento, uma vez que tal recurso é regido
pelo princípio da tipicidade, o qual não contempla decisão que indefere gratuidade de
justiça.

Questão 14. *
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18.

Marcar apenas uma oval.

a. Tanto o Autor como o Réu possuem o prazo dobrado para as manifestações
processuais e as mesmas prerrogativas referentes à intimação pessoal dos seus
defensores.

b. Tendo em vista que o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade do Réu, Tiago, a
Defensoria Pública deverá renunciar à causa �cando obrigada, durante os 10 dias
subsequentes, a representar o Réu, desde que seja necessário para lhe evitar prejuízo.

c. Nenhuma das partes possui a prerrogativa de intimação pessoal de seus defensores
e nem prazo dobrado para as manifestações processuais.

d. Somente Pedro, o Autor, gozará do prazo em dobro para as suas manifestações
processuais, enquanto que ao Réu, Tiago, ainda que patrocinado pela Defensoria Pública, o
prazo será contado de forma simples.

Direitos Difusos e Coletivos e Princípios Institucionais da Defensoria Pública

Questão 15. *
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19.

Marcar apenas uma oval.

a. O custosvulnerabilis é um instituto de criação legal expressamente positivado na Lei
Complementar 80 de 1994 e 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.

b. Nos termos da Lei Complementar 80 de 1994, são objetivos da Defensoria Pública,
dentre outros, prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de
suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições.

c. A capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua
nomeação no cargo público.

d. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do
poder de requisição da Defensoria Pública por entender que tal prerrogativa constitui
verdadeira expressão do princípio da isonomia e instrumento de acesso à justiça, a
viabilizar a prestação de assistência jurídica integral e efetiva, não havendo que se falar em
violação ao texto constitucional.

20.

Marcar apenas uma oval.

a. Lei ordinária prescreverá normas gerais para a organização das Defensorias
Públicas Estaduais.

b. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado.

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

d. Não compete aos membros da Defensoria Pública exercer o controle externo da
atividade policial.

Questão 16. *

Questão 17. *
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21.

Marcar apenas uma oval.

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.

22.

Marcar apenas uma oval.

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
seguir as mesmas regras da obrigação alimentar regulamentada pelo Código Civil de
2002.

Questão 18. *

Questão 19. *
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23.

Marcar apenas uma oval.

a. A desigualdade de gênero e raça consiste na assimetria existente no âmbito da
sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos
sociais.

b. O Estatuto do Idoso prevê expressamente que os idosos vítimas de violência
doméstica podem se bene�ciar das medidas protetivas da Lei Maria da Penha,
independentemente do sexo, o que se justi�ca por meio do diálogo das fontes e de um
microssistema de proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade.

c. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário �nal. Não se equipara ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

d. Os índios são considerados em vias de integração quando vivem em grupos
desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos
eventuais com elementos da comunhão nacional.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Questão 20. *

 Formulários
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