
 

 

Processo Seletivo para Estagiários – Direito                                                                                                        1 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE   -   DIREITO 

QUESTÕES 

 

 

01) Consoante o Art. 4º da Constituição 
Federal, a República Federativa do Brasil 

rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: 

 

A) a plenitude de defesa, o sigilo das votações; 
a soberania dos veredictos; a competência 

para o julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida. 

B) independência nacional; prevalência dos 

direitos humanos, autodeterminação dos 

povos; não-intervenção; igualdade entre os 
Estados; defesa da paz; solução pacífica dos 

conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade; concessão de asilo político. 

C) a plenitude de defesa, independência 
nacional; prevalência dos direitos humanos, o 

sigilo das votações; a soberania dos 

veredictos. 

D) nenhuma alternativa correta. 

 

02) Sobre as regras estabelecidas na 
Constituição Federal acerca da 

Administração pública é correto afirmar 

que: 

 

A) os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.  

B) o prazo de validade dos concursos públicos 

será de três anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 

C) a investidura em cargo e emprego público, 

inclusive em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração, depende, no 

mínimo, de processo seletivo simplificado.  

D) é vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, nas hipóteses de 
dois cargos das áreas da educação, saúde e 

segurança pública.  

 

03) À luz do regramento constitucional 

correlato, avalie as assertivas que seguem. 

 
I - as associações não poderão ser 

compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 

atividades judicialmente suspensas. 

II - Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre assistência jurídica e Defensoria 

Pública. 

III - São Poderes da União, dependentes entre 

si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

IV - A Constituição Federal assegura às 
Defensorias Públicas estaduais autonomia 

funcional e administrativa. 

 

Estão corretas as seguintes assertivas: 

 
A) II e III. 

B) I e III. 

D) III e IV. 

C) II e IV. 

 

04) A Constituição Federal veda aos 
Defensores Públicos: 

 

A) o exercício do magistério. 

B) a filiação a partidos políticos. 

C) o exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais. 

D) a participação em sociedade comercial ou 

associação civil. 

 

05) Marlon, chefe de determinada 

repartição pública, ao aplicar penalidade ao 
servidor Milton, equivocou-se, e aplicou 

pena de advertência, ao invés da pena de 

suspensão. No caso narrado, há: 

 

A) mera irregularidade, inexistindo qualquer 
vício no ato administrativo.  

B) vício de finalidade do ato administrativo. 

C) vício relativo ao objeto do ato 

administrativo. 

D) vício de motivo do ato administrativo. 

 
06) Sobre os bens públicos, é correto 

afirmar: 

 

A) A afetação é a atribuição de uma 

destinação a um bem. 
B) A Administração pode alienar qualquer bem 

de uso comum ou de uso especial, mesmo que 

afetados. 

C) A afetação não pode ser feita por ato 

administrativo, só por lei. 

D) Os bens dominiais, ou dominicais, são 
bens afetados, porque têm uma destinação. 

 

07) A exigência de que o administrador 

público, no desempenho de suas atividades, 

deve atuar sempre com ética, honestidade 
e boa-fé, refere-se ao dever de: 

 

A) eficiência. 

B) moralidade. 
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C) probidade. 

D) legalidade. 

 

08) As limitações administrativas: 
 

A) conferem sempre direito à indenização. 

B) têm efeito geral e, em regra, não geram 

direito à indenização. 

C) só podem ser instituídas por sentença. 
D) têm caráter individualizado sobre 

determinado imóvel. 

 

09) Em relação à Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, marque a 

alternativa correta: 
 

A) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 

caso de acordo com a analogia, os costumes e 

os princípios gerais de direito. 

B) A lei começa a vigorar em todo o País trinta 
dias depois de oficialmente publicada, salvo 

disposição contrária. 

C) É cabível escusa de cumprir lei, alegando 

que não a conhece.  

D) As correções a texto de lei já em vigor não 

se consideram lei nova. 
 

10) Conforme o Código Civil, marque a 

alternativa correta: 

 

A) Considera coação a ameaça do exercício 
normal de um direito bem como o simples 

temor reverencial. 

B) O negócio jurídico nulo é suscetível de 

confirmação e convalesce pelo decurso do 

tempo. 

C) A validade do negócio jurídico requer 
agente capaz; objeto lícito, possível 

determinado ou determinável; forma prescrita 

ou não defesa em lei. 

D) É nulo o negócio jurídico por vício 

resultante de dolo, coação e estado de perigo. 
 

11) De acordo com o Código Civil, a 

pretensão para haver prestações 

alimentares, a partir da data em que se 

vencerem, prescreve em: 

 
A) 01 ano. 

B) 03 anos. 

C) 02 anos. 

D) 04 anos. 

 
12) Conforme o Código Civil, não é 

considerado direito real: 

 

A) A propriedade. 

B) O usufruto. 

C) A Hipoteca. 

D) A locação. 

 
13) Segundo o Código Civil, marque a 

alternativa correta: 

 

A) A sucessão dar-se-á somente por lei. 

B) A sucessão abre-se no lugar do último 
domicílio do falecido. 

C) Aberta a sucessão, a herança não se 

transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos 

e testamentários. 

D) Havendo herdeiros necessários, o testador 

só poderá dispor de um quarto da herança. 
 

14) Conforme o Novo Código de Processo 

Civil, marque a alternativa incorreta: 

 

A) O processo começa por iniciativa das partes 
e se desenvolve por impulso oficial, salvo as 

exceções previstas em lei. 

B) O Estado promoverá, sempre que possível, 

a solução consensual dos conflitos. 

C) Não é permitida a arbitragem, na forma da 

lei. 
D) A conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial. 
 

15) De acordo com o Novo Código de 

Processo Civil, a curatela especial será 

exercida pela(o): 

 

A) Ministério Público. 
B) Fazenda Pública. 

C) Poder Judiciário. 

D) Defensoria Pública. 

 

16) Segundo o Novo Código de Processo 
Civil, marque a alternativa correta: 

 

A) Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural. 

B) O pedido de gratuidade da justiça somente 
pode ser formulado na petição inicial. 

C) O direito à gratuidade da justiça não é 

pessoal, estendendo-se automaticamente a 

litisconsorte ou a sucessor do beneficiário. 

D) Somente a pessoa natural brasileira, com 
insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. 
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17) Segundo o Novo Código de Processo 

Civil, incumbe ao réu, na contestação, 

antes de discutir o mérito, alegar: 
 

I - Inexistência ou nulidade de citação. 

II - Incompetência absoluta e relativa. 

III - Coisa julgada. 

IV - Inépcia da petição inicial. 
 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) I, III e IV, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 
D) I, II, III e IV. 

 

18) De conformidade com o Novo Código de 

Processo Civil, são títulos executivos 

extrajudiciais, exceto: 
 

A) Documento particular assinado por uma 

testemunha. 

B) Letra de câmbio. 

C) Cheque. 

D) Instrumento de transação referendado pela 
Defensoria Pública. 

 

19 – Em atenção às normas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sobre a prática de ato infracional, marque a 
opção correta. 

 

A) A internação constitui medida privativa da 

liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, sendo 
expressamente vedada pelo ECA qualquer 

atividade laboral ou educacional fora da 

entidade. 

B) À criança (pessoa de até doze anos de idade 

incompletos) que cometa ato infracional 
somente podem ser aplicadas as medidas 

socioeducativas de advertência e obrigação de 

reparar o dano. 

C) Para a imposição judicial, ao adolescente, 

da medida socioeducativa de advertência e da 

medida de proteção de matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino, não se exige a existência de prova 

suficiente da autoria do ato infracional. 

D) Ao adolescente que responde por ato 

infracional é assegurada a garantia processual 
de, a qualquer momento, quando solicitar, ser 

ouvido pelo juiz, pelo promotor de justiça e 

pelo seu defensor, em audiência designada no 

prazo máximo de vinte e quatro horas. 

 

20 - Assinale a alternativa correta de 

acordo com o Estatuto do Idoso. 

 
A) Constitui crime tipificado no Estatuto do 

Idoso desdenhar, humilhar, menosprezar ou 

discriminar a pessoa idosa, por qualquer 

motivo, sendo a pena aumentada de metade 

caso a vítima se encontre sob os cuidados ou 
responsabilidade do agente. 

B) A obrigação de prestar alimentos ao idoso é 

subsidiária, devendo recair em seus parentes 

mais próximos em grau. 

C) É dever do Estado e da sociedade assegurar 

à pessoa idosa o direito à liberdade, que 
compreende, entre outros aspectos, a prática 

de esportes e de diversões, respeitadas as 

peculiaridades e condições em decorrência da 

idade. 

D) O profissional de saúde que deixe de 
comunicar à autoridade competente os casos 

de crime contra o idoso de que tem 

conhecimento incorre em infração penal 

tipificada no Estatuto do Idoso. 

 

21) Em atenção aos princípios básicos de 
direito penal, qual a opção correta? 

 

A) Constituem funções do princípio da 

lesividade, proibir a incriminação de atitudes 

internas, de condutas que não excedam a do 
próprio autor do fato, de simples estados e 

condições existenciais e de condutas 

moralmente desviadas que não afetem 

qualquer bem jurídico. 

B) Os princípios da legalidade e da 

irretroatividade da lei penal são aplicáveis à 
pena cominada pelo legislador, aplicada pelo 

juiz e executada pela administração, não 

sendo, todavia, esses princípios extensíveis às 

medidas de segurança, dotadas de escopo 

curativo e não punitivo. 
C) O princípio da intervenção mínima não está 

previsto expressamente no texto 

constitucional nem pode dele ser inferido. 

D) O princípio da humanidade proíbe a 

instituição de penas cruéis, como a de morte e 

a de prisão perpétua, mas não a de trabalhos 
forçados. 

 

22) A respeito da ação penal, assinale a 

opção correta. 

 
A) Admite-se a incidência da perempção na 

ação penal privada subsidiária da pública se o 

ofendido não promover a queixa no prazo de 

seis meses, atingindo a prescrição, também, o 
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direito do titular originário da persecução 

penal. 

B) O início da ação penal não coincide com o 

oferecimento da peça inicial acusatória 
pública ou queixa crime. 

C) Admite-se, na ação pena pública 

incondicionada, que a peça inaugural 

acusatória possa conter imputação alternativa 

em relação aos fatos, sendo vedada, de forma 
expressa pelo CPP, a alternatividade em 

relação à autoria. 

D) No processo penal condenatório a 

instauração da instância, com a propositura 

da ação penal, é ato complexo. 

 
23) Com relação às provas no processo 

penal, marque a opção correta. 

 

A) A confissão tem como pressupostos de 

validade a capacidade do réu e a 
espontaneidade do ato produzido diante da 

autoridade competente, sendo assim admitida 

em relação a qualquer fato prejudicial ao réu. 

B) O depoimento da vítima é expressamente 

citado como meio de prova no CPP e, apesar 

de não ser formalmente testemunha, a vítima 
é computada no número legal fixado para o rol 

de testemunhas. 

C) O CPP admite, de forma expressa, que o 

interrogatório possa ser renovado a qualquer 

tempo, de ofício ou a pedido fundamentado de 
qualquer das partes, com a possibilidade de 

ser o réu ouvido diretamente pelo tribunal. 

D) É considerado como meio de prova direta o 

reconhecimento de pessoas por intermédio de 

fotografias, e sua validade, disciplinada no 

CPP, está condicionada à presença de 
autoridade policial ou judiciária, devendo ser 

observado o procedimento de colocar a 

fotografia da pessoa a ser reconhecida ao lado 

de outras fotografias de pessoas que com ela 

tiverem qualquer semelhança. 
 

24) Qual a opção correta, no que tange à 

remição penal, de acordo com a LEP. 

 

A) A remição, de acordo com preceito expresso 

na LEP, será declarada mensalmente pelo juiz 
da execução, com base nos registros do 

condenado acerca dos dias trabalhados e(ou) 

de estudo, ouvidos o MP e a defesa. 

B) Os presos custodiados em decorrência do 

cumprimento de medida cautelar privativa de 
liberdade poderão remir, por trabalho ou por 

estudo, parte do tempo da execução provisória 

da pena. 

C) O sentenciado que sofrer acidente no 

trabalho e, consequentemente, ficar 

impossibilitado de prosseguir trabalhando e 

estudando continuará a se beneficiar com a 
remição apenas pelo trabalho. 

D) A LEP veda, de forma expressa, a 

cumulação de horas diárias de trabalho e de 

estudo para idêntica finalidade de remição, 

definindo, no mínimo, três dias por semana 
para estudo e o restante para o trabalho, de 

forma a se compatibilizarem. 

 

25) Considerando os crimes de furto e com 

base no que dispõe o CP, bem como no 

entendimento doutrinário e dos tribunais 
superiores, podemos dizer que a alternativa 

correta é: 

 

A) No caso de furto qualificado, a incidência 

do privilégio fica condicionada à natureza 
objetiva da qualificadora, como, por exemplo, 

o uso de chave falsa. 

B) O princípio da insignificância não se aplica 

ao furto qualificado em face do desvalor do 

resultado. 

C) A causa especial de aumento de pena 
decorrente de furto praticado durante o 

repouso noturno é aplicável somente às 

hipóteses de furto simples. 

D) A reincidência não impede o 

reconhecimento do denominado furto 
privilegiado, por ser essa circunstância de 

natureza objetiva. 

 

26) Analise a situação abaixo: 

 

Benvindo e Xexéu resolveram subtrair 
importância em dinheiro de um veículo 

coletivo de passageiros, com uso de 

simulacro de arma de fogo, ameaçaram o 

cobrador do ônibus, tomando-lhe pequena 

importância em espécie. Na mesma 
conduta subtraíram dinheiro e celulares de 

dois passageiros e do próprio cobrador. Eles 

cometeram crime de: 

 

A) furto qualificado em concurso material de 

crimes. 
B) roubo majorado em concurso de crimes. 

C) roubo qualificado pelo uso de arma de fogo. 

D) roubo simples em concurso material de 

crimes. 

 
27) Suponha que um mesmo acusado tenha 

sido pronunciado pelo 1º Tribunal do Júri 

da Comarca de Aracaju/SE, em razão da 

prática do crime previsto no art. 121, § 2º, 
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inciso IV do Código Penal e condenado, em 

outro processo, à pena de 3 meses pelo 

crime do art. 129, caput, do Código Penal, 

por sentença do Juizado Especial Criminal 
da Comarca de Aracaju/SE, por fatos sem 

qualquer conexão. Neste caso, o Defensor 

Público poderá utilizar-se, para cada uma 

das situações, respectivamente: 

 
A) Recurso em Sentido Estrito e Recurso de 

Apelação. 

B) Recurso em Sentido Estrito e Recurso 

Inominado. 

C) Protesto por novo júri e Recurso 

Inominado. 
D) Recurso de Apelação em ambas as 

situações. 

 

28) Bernardo, réu preso, é pronunciado pela 

prática do crime do art. 121, § 2º, inciso I, 
do Código Penal. Um mês antes da 

realização do plenário e já observados 

todos os atos processuais e prazos 

respectivos, seu advogado peticiona nos 

autos renunciando ao mandato, 

oportunidade em que o Juiz nomeia, de 
plano, a Defensoria Pública para assistir 

aos interesses do réu. Ao receber o 

processo, à luz da jurisprudência dos 

tribunais superiores e das disposições do 

Código de Processo Penal, o Defensor 
Público deverá: 

 

A) requerer a intimação do antigo advogado 

para ciência da data da sessão plenária. 

B) tomar ciência da data do julgamento e 

aguardar a sessão plenária. 
C) requerer a intimação de Bernardo para 

indicar as provas que pretende produzir em 

plenário, na forma do art. 422 do CPP. 

D) requerer a intimação de Bernardo para 

ciência da renúncia e consequente 
oportunização de prazo para indicação de 

outro advogado ou pleitear a assistência da 

Defensoria Pública para a defesa. 

 

29) Sobre a unidade e a indivisibilidade, 

princípios institucionais da Defensoria 
Pública do Estado, é correto afirmar: 

 

A) conferem ao Defensor Público a garantia de 

agir segundo suas próprias convicções e a 

partir de seus conhecimentos técnicos.  
B) asseguram aos destinatários do serviço a 

impossibilidade de alteração do Defensor 

Público no curso do processo.  

C) fixam as atribuições do Defensor Público, 

que não podem ser alteradas posteriormente.  

D) permitem aos Defensores Públicos 

substituírem-se uns aos outros, sem prejuízo 
para a atuação institucional ou para a 

regularidade processual. 

 

30) O direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita, previsto 
constitucionalmente e instrumentalizado 

pela Defensoria Pública, compreende a: 

 

A) atuação processual do Defensor Público do 

Estado até o segundo grau de jurisdição. 

B) função institucional da Defensoria Pública 
para propositura de ação penal privada. 

C) impossibilidade de denegação do 

atendimento do cidadão, tendo em vista a 

universalidade do serviço prestado. 

D) indispensabilidade de esgotamento das vias 
recursais pelo Defensor Público. 


