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DDeeffeennssoorriiaa  PPúúbblliiccaa  ddaa  UUnniiããoo  ––  22ºº  CCaatteeggoorriiaa  

 
Caderno de Questões 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Data: 19/05/2019  
Número de questões: 20 (vinte) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde com o curso 

que você está matriculado, caso não seja, solicite a substituição 
para o fiscal da sala. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de rasura 
a resposta será anulada. Preencher a folha pintando toda a 
bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e uma Folha de 
Resposta com seu nome e CPF para transcrever as respostas da 
prova. Confira se os dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em qualquer hipótese, 
devendo o candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e 
preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma 
alternativa marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras 
ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 2h00 min, não 
havendo, por qualquer motivo, prorrogação em virtude de 
afastamento de candidato da sala. 

7. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao 
fiscal de sala, o seu caderno de repostas da questão discursiva e a 
folha de respostas das questões objetivas. 

8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material, não 
sendo permitida, durante sua realização, a comunicação entre os 
candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 

celular, walkman, smartphones, tablets, iPod®, agenda eletrônica, 
palmtop, notebook, receptor, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, 

gravador, pager etc.), livros, anotações ou qualquer tipo de objeto 
ou material semelhante. 

9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

processo o candidato que, durante a realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de 
quaisquer das provas; 

*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos 
examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes ou 
candidatos; 
*Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo 
de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 
CIEE no dia 20/05/2019.  

11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório será 

no dia 22/05/2019, por meio de requerimento totalmente 
preenchido e encaminhado para o e-mail: 
seleção.dpu@cieepr.org.br. O arquivo do requerimento está 

disponível para download no Portal do CIEE. 
12. Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão, a 

pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
13. Serão elaboradas listas de classificação, em ordem decrescente de 

pontos obtidos. 

14. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no 
processo seletivo, valendo, para esse fim, as listas de classificação 
divulgadas no sítio do CIEE na internet. 

15. O resultado definitivo será divulgado no dia 24/06/2019, para os 
estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na 
internet. 

16. O processo seletivo terá validade de 06 meses, contado a partir da 
data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado a 
critério da DPU. 

17. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a 
publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a 
este processo seletivo, os quais serão afixados no sítio do Centro 

de Integração Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta instituição. 

18. A participação no processo seletivo implica na concordância com 

todas as normas e condições contidas no Edital de Seleção e 
respectivo Termo Aditivo. 

 

Boa Prova!  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

http://www.ciee.org.br/
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DEFENSORIA PÚBLICA 
 

1. Quanto à Defensoria Pública, de acordo 
com a Lei Complementar n° 80/94, analise 
as seguintes proposições. 

 

I. A primazia da dignidade da pessoa 
humana constitui um princípio 
institucional da Defensoria Pública.  

II. A afirmação do Estado Democrático de 
Direito representa uma função 
institucional da Defensoria Pública.  

III. As funções institucionais da Defensoria 
Pública serão exercidas inclusive 
contra as Pessoas Jurídicas de Direito 
Público.  

 

Está(ão) correta(s) 
 

(A) I, II e III.  
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas.  
(D) I e II, apenas. 
 

 

2. São garantias dos membros da Defensoria 
Pública da União: 
 

I. Estabilidade.  
II. Independência funcional no 

desempenho de suas atribuições.  
III. Não ser preso, senão por ordem 

judicial escrita, salvo em flagrante, caso 
em que a autoridade fará imediata 
comunicação ao Defensor Público-
Geral.  

IV. Declarar-se suspeito ou impedido, nos 
termos da lei.  

 

Está(ão) correta(s) 
 

(A) I, apenas.  
(B) I, II, III e IV.  
(C) II e IV, apenas.  
(D) I e II, apenas.  
 

 

3. Acerca do que é vedado aos membros da 
Defensoria Pública da União, analise as 
seguintes proposições. 
 

I. Ao membro da Defensoria Pública da 
União é vedado exercer a advocacia 
fora das atribuições institucionais. 

II. Exercer o comércio ou participar de 
sociedade comercial, ainda que como 
cotista ou acionista.  

III. Exercer atividade político-partidária, 
enquanto atuar junto à justiça eleitoral. 

 

Está(ão) correta(s) 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas.  
(D) I, apenas.  
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

4. Quanto aos direitos e deveres individuais 
estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa correta.  
 

(A) É assegurado o direito de petição aos 
poderes públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder mediante o pagamento de taxas.  

(B) São invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. 

(C) A pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, ainda que trabalhada 
pela família, será objeto de penhora 
para pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva. 

(D) A lei penal não retroagirá, ainda que 
para beneficiar o réu.  

 
 

5. São direitos sociais indicados no caput do 
artigo 6° da Constituição Federal de 1988, 
EXCETO 
 

(A) alimentação. 
(B) segurança. 
(C) assistência aos desamparados. 
(D) proteção às populações indígenas. 
 

 

6. Sobre os direitos políticos, analise as 
seguintes afirmações. 
 

I. O alistamento eleitoral e o voto são 
obrigatórios para os maiores de 16 
anos.  

II. O domicílio eleitoral na circunscrição é 
uma das condições de elegibilidade. 

III. Os estrangeiros podem se alistar como 
eleitores.  
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Está(ão) correta(s) 
 

(A) I e II, apenas.  
(B) II, apenas 
(C) I, II e III.  
(D) I e III, apenas.  
 

 

7. A respeito da nacionalidade, observe as 
seguintes proposições. 
 

I. São brasileiros natos os nascidos no 
estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que os dois, 
obrigatoriamente, estejam a serviço da 
República Federativa do Brasil.  

II. O cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal é privativo de 
brasileiro nato. 

III. Será declarada a perda da 
nacionalidade do brasileiro que tiver 
cancelada sua naturalização, por 
sentença judicial, em virtude de 
atividade nociva ao interesse nacional.  

 

Está(ão) correta(s) 
 

(A) II e III, apenas.  
(B) I, II e III.  
(C) I, apenas.  
(D) I e II, apenas.  
 

 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

8. Segundo o artigo 194 da Constituição 
Federal de 1988, analise quais destes 
elencados abaixo são objetivos que devem 
basear a organização da seguridade social.  

 

I. Irredutibilidade do valor dos benefícios.  
II. Unicidade da base de financiamento.  
III. Universalidade da cobertura e do 

atendimento.  
IV. Equidade na forma de participação no 

custeio.  
 

Está(ão) correta(s) 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e IV.  
(C) I, III e IV.  
(D) II e III.  
 
 
 

9. Sobre a Seguridade Social, observe as 
seguintes afirmações. 
 

I. Será financiada por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, nos termos 
da lei.  

II. O financiamento da seguridade social 
será feito mediante recursos 
provenientes apenas da União e dos 
Estados.  

III. A pessoa jurídica em débito com o 
sistema da seguridade social, como 
estabelecido em lei, não ficará 
impedida de contratar com o Poder 
Público nem dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios.  

 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I.  
(B) III.  
(C) II e III.  
(D) II. 
 

 

10. De acordo com a Lei 8.213/91, o Regime 
de Previdência Social compreende as 
seguintes prestações, EXCETO 
 

(A) abono de permanência em serviço. 
(B) salário-família. 
(C) auxílio-doença. 
(D) aposentadoria especial. 
 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

11. Acerca dos princípios da Administração 
Pública, assinale a alternativa cuja 
definição corresponda devidamente ao 
princípio em destaque.  
 

(A) Princípio da moralidade: vedação à 
promoção pessoal dos agentes 
públicos.  

(B) Princípio da legalidade: atuação em 
conformidade com os interesses 
públicos.  

(C) Princípio da eficiência: exigência de 
que a atividade administrativa seja 
exercida com perfeição, presteza, 
rendimento funcional, com maior 
produtividade e menor custo.  

(D) Princípio da motivação: impõe ao 
gestor público o dever de motivar sua 
equipe.  
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12. Sobre os poderes administrativos, analise 

as seguintes proposições. 
 

I. A edição de um decreto pelo chefe do 
executivo é um exemplo do poder 
disciplinar.  

II. A finalidade do poder hierárquico é 
apurar as infrações funcionais e aplicar 
as penalidades cabíveis.  

III. O poder de polícia consiste em limitar o 
exercício dos direitos individuais em 
benefício do interesse público.  

 

Está(ão) correta(s) 
 

(A) I, II e III.  
(B) III, apenas.  
(C) I e II, apenas.  
(D) II, apenas.  
 

 

DIREITO CIVIL 
 

13. Sobre a compra e venda, prevista no 
Código Civil, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É válido o contrato de compra e venda, 
ainda que se deixe ao arbítrio exclusivo 
de uma das partes a fixação do preço.  

(B) Não sendo a venda a crédito, o 
vendedor não é obrigado a entregar a 
coisa antes de receber o preço. 

(C) A compra e venda não pode ter por 
objeto coisa atual ou futura. 

(D) Tutores, curadores, testamenteiros e 
administradores podem comprar em 
hasta pública os bens confiados à sua 
guarda ou administração.  

 
 

14. Acerca da fiança, prevista no Código Civil, 
assinale a alternativa correta.  
 

(A) Ainda que o fiador se torne insolvente 
ou incapaz, não poderá o credor exigir 
que seja substituído. 

(B) As dívidas futuras não podem ser 
objeto de fiança.  

(C) A fiança dar-se-á por escrito e admite 
interpretação extensiva.  

(D) O fiador demandado pelo pagamento 
da dívida tem direito a exigir, até a 
contestação da lide, que sejam primeiro 
executados os bens do devedor. 

 
 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

15. A respeito do mandado de segurança, de 
acordo com a Lei n° 12.016/09, observe as 
seguintes afirmações.  
 

I. Cabe mandado de segurança contra os 
atos de gestão comercial praticados 
pelos administradores de empresas 
públicas, de sociedade de economia 
mista e de concessionárias de serviço 
público.  

II. Quando o direito ameaçado ou violado 
couber a várias pessoas, qualquer 
delas poderá requerer o mandado de 
segurança.  

III. Não se concederá mandado de 
segurança quando se tratar de decisão 
judicial transitada em julgado.  

 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) II e III.  
(B) I e III. 
(C) II.  
(D) III.  
 

 

16. De acordo com a Lei n° 7.347/85, a Ação 
Civil Pública poderá ser proposta quando 
houver danos morais e patrimoniais 
causados 
 

I. por infração da ordem econômica.  
II. por infração às normas constitucionais.  
III. ao consumidor.  
IV. à ordem urbanística.  
 

Estão corretas apenas: 
 

(A) I e II.  
(B) II e IV.  
(C) I, III e IV.  
(D) III e IV.  
 

 

DIREITO PENAL 

 
17. Sobre a aplicação da lei penal, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) É possível haver punição por fato que 
lei posterior deixa de considerar crime.  

(B) Considera-se praticado o crime no 
momento de seu resultado.  
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(C) A lei excepcional ou temporária, 
embora decorrido o período de sua 
duração ou cessadas as circunstâncias 
que a determinaram, aplica-se ao fato 
praticado durante sua vigência. 

(D) Considera-se praticado o crime apenas 
no lugar onde ocorreu a ação em sua 
totalidade.  

 
 
18. Acerca das penas privativas de liberdade, 

assinale a alternativa correta.  
 

(A) A limitação de fim de semana e 
feriados é um exemplo de pena 
restritiva de direito.  

(B) A prestação de serviços à comunidade 
ou a entidades públicas é aplicável às 
condenações superiores a um ano de 
privação da liberdade.     

(C) A proibição de frequentar determinados 
lugares é um exemplo de interdição 
temporária de direitos.  

(D) As penas restritivas de direitos são 
autônomas e substituem as privativas 
de liberdade apenas quando o réu não 
for reincidente em crime doloso. 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

19. O princípio ________________ impede que 
o juiz julgue com o conhecimento que, 
eventualmente, possa ter além das provas 
que constam nos autos.  

 

 Assinale a alternativa cujo princípio 
apontado preenche devidamente a lacuna. 
 

(A) da legalidade 
(B) da oficialidade 
(C) do juiz natural 
(D) do livre convencimento 
 

 

 

20. Sobre a sentença no Código de Processo 
Penal, analise as seguintes proposições. 
 

I. Qualquer das partes poderá, no prazo 
de 5 dias, pedir ao juiz que declare a 
sentença, sempre que nela houver 
obscuridade, ambiguidade, contradição 
ou omissão. 

II. O juiz, sem modificar a descrição do 
fato contida na denúncia ou queixa, 
poderá atribuir-lhe definição jurídica 
diversa, ainda que, em consequência, 
tenha de aplicar pena mais grave.     

III. Nos crimes de ação pública, o juiz 
poderá proferir sentença condenatória, 
ainda que o Ministério Público tenha 
opinado pela absolvição, bem como 
reconhecer agravantes, embora 
nenhuma tenha sido alegada. 

 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

(A) I e III.  
(B) II.  
(C) I.  
(D) II e III.  
 

 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Discorra sobre a importância do princípio da 
verdade real no âmbito do processo penal. 
 
 


