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EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA 
 

Candidato: _____________________________________________________________ 

CPF:____________________________________ Inscrição: _____________ 

 
PROVA OBJETIVA – DIREITO 

 
ANTES DE FAZER A PROVA, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
1. Verifique se este caderno contém 20 (vinte) questões objetivas de múltipla 
escolha (“a” a “e”), numeradas de 1 a 20; caso esteja incompleto, solicite ao 
fiscal da sala que forneça outro caderno de questões. 
2. Não será permitida consulta nem o uso de qualquer material,  a não ser a 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
3. Para cada questão objetiva existe apenas uma alternativa correta. Se for 
marcada mais de uma, a questão será anulada. 
4. Cada alternativa deverá ser marcada na folha de respostas que você recebeu e,  
ao final, ser entregue ao fiscal da sala. 
5. Verifique se estão corretos os dados constantes na folha de respostas.  
6. Esta prova, juntamente com a subjetiva, terá duração de 4 (quatro) horas, já 
incluído o tempo de preencher as folhas de respostas.  
7. Somente será permitido levar este caderno de questões a partir das 11h (onze 
horas).  
8. A não observância das determinações constantes deste caderno ou da folha de 
respostas acarretará a anulação da sua prova. 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES (datas prováveis) 

 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO DA PROVA OBJETIVA__________________08/05/2019 

RECURSOS DO GABARITO DA PROVA OBJETIVA________________09 e 10/05/2019 

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA E RESULTADO PROVISÓRIO DA 

PROVA DISCURSIVA____________________________________________22/05/2019 

RECURSOS DA PROVA DISCURSIVA E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 

HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM 

NEGROS__________________________________________________23 e 24/05/2019 

RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCEDIMENTO DE 

HETEROIDENTIFICAÇÃO________________________________________31/05/2019 

RECURSOS CONTRA O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE 

HETEROIDENTIFICAÇÃO____________________________________03 e 04/06/2019 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL/HOMOLOGAÇÃO_______________10/06/2019 
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LEIA ATENTAMENTE AS QUESTÕES ABAIXO E RESPONDA. EXISTE APENAS UMA 
ALTERNATIVA CORRETA PARA CADA ENUNCIADO. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

1. De acordo com o entendimento doutrinário, o princípio da tutela administrativa é considerado: 

a) princípio da administração direta que aponta para a absoluta necessidade de ser expressamente 

consignada na Lei a atividade a ser exercida de forma descentralizada. 

b) princípio da administração indireta, segundo o qual toda pessoa integrante da Administração 

Indireta é submetida a controle pela Administração Direta da pessoa política a que é vinculada. 

c) princípio da administração indireta, segundo o qual todas as entidades da Administração Indireta, 

de qualquer dos Poderes só podem ser instituídos por Lei. 

d) um princípio aplicado à Administração Direta, estranho à Administração Indireta. 

e) princípio referente à necessidade de tutelar os interesses dos administrados. 

 

2. A invalidação ou anulação do ato administrativo pode ser conceituada como: 

a) a forma de desfazimento do ato administrativo, por razões de conveniência e oportunidade, e que 

pode ser realizada tanto pelo Poder Judiciário como pela Administração Pública. 

b) a forma de desfazimento do ato administrativo, por razões de conveniência e oportunidade, e que 

apenas pode ser realizada pela Administração Pública. 

c) a forma de correção do ato administrativo, a partir da efetivação de correções. 

d) a forma de desfazimento do ato administrativo, em virtude da existência de vício de legalidade, e 

que apenas pode ser realizada pelo Poder Judiciário. 

e) a forma de desfazimento do ato administrativo, em virtude da existência de vício de legalidade, e 

que pode ser realizada tanto pelo Poder Judiciário como pela Administração Pública. 

 

3. No âmbito da evolução da responsabilidade do Estado, a teoria consagrada pela clássica doutrina, 

segundo a qual o lesado não precisaria identificar o agente estatal causador do dano denomina-se: 

a) teoria da responsabilidade com culpa. 

b) teoria do risco integral. 

c) teoria do risco administrativo. 

d) teoria da culpa administrativa. 

e) teoria da culpa subjetiva. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

4. Luiz é proprietário de uma grande fazenda localizada na zona rural do Estado Pará. Lá, cultiva café 

de excelente qualidade – e com grande produtividade – para fins de exportação. Porém, uma 

fiscalização realizada por agentes do Ministério do Trabalho e do Emprego constatou a exploração de 

mão de obra escrava. Independentemente das sanções previstas em lei, caso  tal prática seja 

devidamente comprovada, de forma definitiva, pelos órgãos jurisdicionais competentes, a Constituição 

Federal dispõe que: 

a) a propriedade deve ser objeto de desapropriação, respeitado o direito à justa e prévia indenização 

a que faz jus o proprietário. 

b) a propriedade deve ser objeto de expropriação, sem qualquer indenização, e, no caso em tela, 
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destinada à reforma agrária. 

c) o direito de propriedade de Luiz deve ser respeitado, tendo em vista serem as terras em comento 

produtivas. 

d) o direito da propriedade de Luiz deve ser respeitado, pois a expropriação é instituto cabível 

somente nos casos de cultura ilegal de plantas psicotrópicas. 

e) a propriedade deve ser objeto de expropriação, sendo esta a única sanção passível de ser 

aplicada. 

 

5. No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF), 

assinale a opção correta. 

a) O princípio da construção de uma sociedade livre, justa e solidária está contemplado na CF de 

forma implícita. 

b) Em decorrência do princípio da defesa da paz e da resolução pacífica dos conflitos, o Brasil é 

proibido de participar de qualquer guerra externa, devendo-se posicionar como país neutro em conflitos 

bélicos. 

c) Conforme o princípio da democracia representativa, explicitamente previsto na CF, todo o poder 

emana do povo, e seu exercício ocorre exclusivamente por meio dos representantes eleitos. 

d) A concessão de asilo político não é um princípio fundamental da Républica brasileira.  

e) A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade 

de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da 

República brasileira. 

 

6. A Emenda Constitucional nº 80/2014 reforçou e ampliou de forma significativa o regime jurídico-

constitucional da Defensoria Pública, destacando-se a consagração normativa expressa: 

a) da iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, § 2º, da Constituição Federal de 1988. 

b) do direito fundamental à assistência jurídica. 

c) da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. 

d) dos princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. 

e) da autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas Estaduais. 
 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 

7. Dos benefícios previdenciários, assinale a alternativa que apresenta aquele que será devido, nas 

mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não 

receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio doença, de aposentadoria ou de 

abono de permanência. 

a) Auxilio-acidente. 

b) salário-maternidade. 

c) salário-família 

d) Auxílio-reclusão. 

e) Auxílio-doença. 
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8. São condições para a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da 

Constituição Federal: 

a) Trinta anos de contribuição, se homem, e vinte anos de contribuição, se mulher 

b) Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em dez 

anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades 

em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

c) Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em 

cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal. 

d) Trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e vinte anos de contribuição, se mulher. 

e) Trinta anos de contribuição, para ambos os sexos. 

 

9. Marque o item correto: 

a) é possível acumular o benefício assistencial (BPC-LOAS) com o benefício previdenciário de 

auxílio-doença; 

b) O STF entendeu que, de acordo com a atual ordem jurídica, é legítimo o instituto da 

desaposentação; 

c) Segundo o STJ, instituído o benefício previdenciário por erro de interpretação da administração 

pública, o beneficiário de boa-fé terá que devolver ao erário os valores recebidos indevidamente, tal 

como ocorre na hipótese de revogação da tutela antecipada; 

d) A previdência social, de regra, exige o pagamento de contribuições para que o cidadão seja 

considerado como segurado apto a usufruir dos respectivos benefícios. Por outro lado, a saúde e a 

assistência social serão prestadas a todos os cidadão que delas necessitarem, independentemente de 

contribuições. 

e) A assistência social exige o pagamento de contribuições para que o cidadão seja considerado 

como segurado apto a usufruir dos respectivos benefícios. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
10. A respeito dos juizados especiais cíveis no âmbito da justiça federal, assinale a opção correta. 

a) Contra as sentenças proferidas pelos juizados especiais federais em desfavor da fazenda pública 

da União deve haver o reexame necessário. 

b) A opção pelo procedimento dos juizados especiais federais importa em renúncia tácita ao valor que 

exceder aos sessenta salários mínimos previstos em lei. 

c) O STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a impetração de mandado de segurança com 

a finalidade de promover o controle de competência dos juizados especiais federais. 

d) A produção de prova pericial não é admitida nos juizados especiais federais, cuja competência 

está restrita a causas de menor complexidade. 

e) Contra as sentenças proferidas pelos juizados especiais federais em desfavor da fazenda pública 

da União, cabe apelação no prazo de 15 dias. 

 

11. No campo do Direito Processual Civil, no capítulo referente à tutela provisória, a doutrina e 

jurisprudência tem entendido o seguinte: 

a) nos termos do Código de Processo Civil, a tutela provisória requerida em caráter incidental 
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depende do pagamento de custas. 

b) a tutela de urgência de natureza antecipada pode ser concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, desde que o requerente se responsabilize por eventuais perdas 

e danos. 

c) com a vigência do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar não 

pode ser efetivada mediante arresto e sequestro. 

d) para concessão da tutela de urgência, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. 

e) A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência, mas não em evidência. 

 

 

DIREITO CIVIL 

 

12. No que diz respeito à personalidade civil, marque a resposta correta: 

a) Segundo o Código Civil, “a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 

norma”. Contudo, o STF entendeu que é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente 

a obras biográficas literárias ou audiovisuais. 

b) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, exceto os absolutamente incapazes. 

c) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, exceto os relativamente incapazes. 

d) Cessará, para os menores, a incapacidade pela aprovação em concurso público. 

e) Em todos os casos, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 

podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

 

13. Sobre a responsabilidade civil, marque a questão correta: 

a) Se houver negativação indevida do nome de um cidadão por instituição financeira, em razão fraude 

praticada por terceiro, o Banco não terá responsabilidade pelo ilícito, sob pena de admissão da 

responsabilidade pelo risco integral, rejeitada no âmbito cível. 

b) No dano moral in re ipsa, a vítima não precisa comprovar o ato ilícito, que é presumido. 

c) A responsabilidade civil é independente da criminal, mas é possível questionar sobre a existência 

do fato, ou sobre quem seja o seu autor, ainda que tais questões se acharem decididas no juízo 

criminal. 

d) A pessoa jurídica não pode sofrer dano moral. 

e) A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que violada sua honra objetiva. 

 

 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 
 

14. Danilo Piauí foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do fato descrito no art. 171, § 3°, do 

Código Penal, conduta conhecida como estelionato previdenciário. Recebida a denúncia e ordenada a 

sua citação, não é ele encontrado no endereço indicado na peça inicial e que constava do inquérito 

policial. É certificada no mandado a circunstância de que ele lá não mais reside há mais de três meses, 

sendo ignorado pelo atual morador e vizinhos seu atual paradeiro. Nesta hipótese, é correta a decisão 

que: 

a) Diante da circunstância de haver o réu modificado seu endereço sem comunicar ao juízo, decreta a 

revelia e encaminha os autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação, 
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conferindo-se ao processo regular prosseguimento. 

b) Determina que se esgotem os meios possíveis para localização do acusado. Não sendo possível 

esta, ordena a citação por edital e, caso não compareça devidamente assistido, decreta a revelia com 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. 

c) Determina a citação por edital, com prazo de quinze dias. Caso não compareça o réu devidamente 

assistido, de imediato decreta a revelia e suspende o processo e o curso do prazo prescricional, com 

possibilidade, em virtude disto, de decretação de sua prisão preventiva. 

d) determina que se esgotem os meios possíveis para localização do acusado. Não sendo possível 

esta, ordena a citação por edital e, caso não compareça devidamente assistido, decreta a revelia e 

encaminha os autos à Defensoria Pública a fim de que seja ofertada resposta à acusação, conferindo-

se ao processo regular prosseguimento. 

e) determina que se esgotem os meios possíveis para localização do acusado. Não sendo possível 

esta, ordena a citação por edital e, caso não compareça devidamente assistido, decreta a revelia e 

nomeia defensor dativo a fim de que seja ofertada resposta à acusação, conferindo-se ao processo 

regular prosseguimento. 

 

15. Acerca dos princípios e garantias fundamentais aplicáveis ao processo penal, o princípio: 

a) Da ampla defesa assegura ao réu a indisponibilidade ao direito de defesa técnica, que pode ser 

exercida por defensor privado ou público. Entretanto, quando a defesa técnica for realizada por 

Defensor Público, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. 

b) Do duplo grau de jurisdição, expressamente previsto na Constituição Federal, assegura a todos os 

acusados a revisão da sentença condenatória. 

c) Da presunção de inocência impõe um dever de tratamento ao réu, que deve ser considerado 

inocente durante a instrução do processo. Porém, após o advento de uma sentença condenatória e 

enquanto tramitar(em) o(s) recurso(s), esta presunção passa a ser de culpabilidade. 

d) Da publicidade, inserto no art. 93, IX, da Constituição Federal, estabelece que todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, não se admitindo qualquer limitação por lei 

ordinária, a fim de não prejudicar o interesse público à informação. 

e) Da obrigatoriedade, segundo o qual a autoridade policial deve instaurar o inquérito policial, mas ao 

órgão Ministério Público é facultado promover a ação penal quando da ocorrência da prática de crime 

que se apure mediante ação penal pública. 

 

16. Sobre nulidades no processo penal, marque a alternativa correta: 

a) A citação por hora certa, no processo penal, foi reconhecida como inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, tendo em vista a violação ao direito de autodefesa. 

b) A ausência de contraditório e ampla defesa, no inquérito policial, enseja nulidade que repercutirá 

na validade da ação penal dele decorrente. 

c) A falta de defesa técnica somente gerará a nulidade do processo se houver prova do prejuízo para 

o réu, nos termos sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. 

d) Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, 

ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 

e) Suborno do juiz não é caso de nulidade prevista em lei, embora seja reconhecido pela 

jurisprudência. 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
 

17. Não compete à Defensoria Pública da União: 

(a) promover ação civil pública 

(b) promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos; 

(c) atuar na preservação e reparação dos direitos das pessoas vítimas de tortura 

(d) atuar nos Juizados Especiais criados pela lei 9.099/95. 

(e) prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus. 

 

18. De acordo com artigo 44 da Lei Complementar 80/94 são prerrogativas dos membros da Defensoria 

Pública da União, exceto: 

a) receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em 

qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se- lhes em dobro todos os 

prazos, exceto os que tramitarem com prioridade. 

b) ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais. 

c) comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando esses se acharem 

presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos policiais, 

prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento. 

d) requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, 

diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao 

exercício de suas atribuições. 

e)  usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública; 

 

19. O Defensor Público Federal poderá: 

a) requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias vistorias, 

diligencias processos, documentos informações, esclarecimentos, perícias providências necessárias ao 

exercício aos exercícios de suas atribuições. 

b) representar a parte, em feito administrativo ou judicial, bastando para tanto a apresentação de 

mandato. 

c) comunica-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando esses se acharem 

presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos policiais, 

prisionais e de internação coletiva, desde que haja prévio agendamento. 

d) sempre ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias. 

e) manifestarse em autos administrativos ou judiciais, sempre por meio de petição. 

 

20. Entre os objetivos e fundamentos de atuação da Defensoria Pública, previstos na legislação federal, 

encontra-se: 

a) A primazia da dignidade da pessoa humana; 

b) A garantia do desenvolvimento nacional; 

c) A afirmação dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

d) O repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

e) construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

 


