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PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
DATA DE APLICAÇÃO DA PROVA: 04 DE FEVEREIRO DE 2019 
LOCAL: FÓRUM DE SIMÃO DIAS/SE 
 
DEFENSORA PÚBLICA RESPONSÁVEL: CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA 

 
 
 

Leia com atenção as seguintes instruções antes de iniciar a prova: 

 

 a prova é individual; 

 as questões são de escolha múltipla, mas somente uma opção é correta;  

 
DESLIGUE SEU CELULAR; 

 somente será considerado como marcação válida na grade de respostas 
a questão que apresentar apenas uma marcação conforme o exemplo 
abaixo; 

1

2

A B C D E

A B C D E  
 

 confira o número de questões (1 a 20); 

 não é permitido nenhum outro tipo de consulta externa (cola), tão 
pouco o uso de calculadora, celulares ou qualquer aparelho eletrônico (a 
observância de um destes fatos eliminará o candidato do processo 
seletivo). 
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DIREITO CIVIL: 
 
1) Roberta celebrou contrato de 
venda de seu apartamento dos 
sonhos para Tiago em 10 de 
novembro de 2016. No ano passado, 
foi o comprador pego de surpresa 
com a cobrança de cotas dominiais 

referentes aos meses de abril e maio 
de 2016. Diante desta situação, 
Tiago revoltou-se porque os débitos 
não foram contraídos por ele, mas 
sim pela na pretérita condômina.  
 
Acerca do contexto fático acima, qual 
a alternativa correta: 

 
A) Poderá o condomínio cobrar 
integralmente tanto de Roberta 
quanto Tiago, considerando a 
solidariedade existente entre 
ambos. 
B) O pagamento deve ser dividido 
entre Roberta e Tiago, pois se trata 
de obrigação divisível, a qual 
comporta fracionamento entre os 
sujeitos, sem que tivesse ocorrido o 
pagamento anteriormente. 
C) Não cabe dívida nenhuma 
porque o condomínio não poderia 
ter autorizado a venda sem que 
tivesse ocorrido o pagamento 
antecipadamente. 
D) O devedor é Tiago, pois como a 
obrigação recai sobre a coisa, o 
sujeito passivo é o titular do direito 
real, no caso, o comprador da 
unidade condominial. 
E) Não houve conflito obrigacional 
entre os sujeitos. 

 
2) O direito de superfície:  
 

I - é direito pessoal sobre coisa 
alheia, porém oponível erga omnes.  
 

II - deve ser constituído mediante 
escritura pública, devidamente 
registrada no Cartório de Registro 
de Imóveis. 
 
III - não autoriza obra no subsolo, 

salvo se for inerente ao objeto da 
concessão.  
 
IV - sua concessão será 
necessariamente onerosa, podendo 
as partes estipular o pagamento de 
uma só vez ou parceladamente.  
 
V - pode transferir-se a terceiro e, 
por morte do superficiário, aos 
seus herdeiros. 

 
Está correto o que se afirma 
APENAS em 
 
A) II, III e V. 
B) I, II, IV e V. 
C) III, IV e V.  
D) I, II e V. 
E) I, III e IV. 

 
3) O reconhecimento voluntário da 
paternidade ou da maternidade 
socioafetiva  
 

A) pode ser feita judicial ou 
extrajudicialmente e, neste caso, 
somente pode ser feito 
unilateralmente e não poderá 
implicar no reconhecimento de 
mais de dois pais ou de duas 
mães. 
B) pode ser feito judicial ou 
extrajudicialmente, unilateral ou 
bilateralmente, sem qualquer 
restrição quanto ao número de 
pais ou de mães reconhecidos no 
registro. 
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C) se trata de processo de 
jurisdição necessária e, portanto, 
deve ser feito por meio de ação de 
judicial de investigação de 
paternidade ou de ação de adoção. 
D) pode ser feita judicial ou 
extrajudicialmente e, neste caso, 
pode ser feito unilateral ou 
bilateralmente, desde que não 

implique no reconhecimento de 
mais de dois pais ou de duas 
mães. 
E) uma vez realizado judicialmente 
por meio de devido processo legal, 
obsta a discussão judicial a 
respeito da realidade biológica. 

 
4) No direito das obrigações, a 
novação 
 

A) exige a inequívoca intenção de 
novar, mas ela pode ser expressa 
ou tácita. 
B) somente se configura caso se 
refira a todos os elementos da 
obrigação anterior, pois inexiste 
novação parcial. 
C) é presumida diante da 
modificação unilateral da forma de 
cumprimento da obrigação 
originalmente estatuída. 
D) pode ser utilizada licitamente 
como meio de validar obrigações 
nulas ou extintas. 
E) da obrigação principal não tem 
reflexos sobre as obrigações 
acessórias, tal como a fiança.  

 
5) Sobre o Direito de Família, é 
correto afirmar que  

 
A) a família natural é aquela 
formada pelos pais, qualquer deles, 
seus descendentes e os avós. 
B) segundo entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

na ação de investigação de 
paternidade, a ausência do réu ao 
exame de DNA leva à procedência 
da ação mesmo na ausência de 
indícios de provas da paternidade 
alegada.  
C)  

cabe a prisão civil do 
devedor de alimentos 
gravídicos deferidos em 
caráter de antecipação de 
tutela. 

D)  
a maioridade extingue 
automaticamente o direito 
dos filhos de percepção dos 
alimentos pelos pais porque 
são devidos com base na 
relação de parentesco. 

E)  
o dever de prestar alimentos 
é recíproco, devendo recair 
sobre o parente com maior 
poder aquisitivo.  

 
 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

 
6) Amélia, em demanda de 
direito de vizinhança, ajuizou 
ação de obrigação de fazer no 
foro da comarca de São Luís. 
Citada, a ré Berenice recordou-se 
que firmou contrato que o foro 

para tratar judicialmente de 
qualquer litígio seria o da 
comarca da cidade de Alcântara, 
e comunicou o fato à sua 
advogada.  
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Sobre o procedimento a ser 
adotado pela advogada, segundo o 
caso narrado, assinale a afirmativa 
correta: 
 
A)  

A patrona deverá arguir a 
incompetência de foro 
anteriormente à audiência 

de conciliação ou de 
mediação. 

B)  
A advogada deverá alegar a 
incompetência a qualquer 
momento processual. 

C) 
A patrona apenas poderá 
alegar a incompetência de 
foro como preliminar da 
contestação. 

D) 
A defesa possui o ônus de 
apresentar exceção de 
suspeição, em petição 
separada, no prazo de 
resposta. 

E) 
A advogada tem a 
incumbência de ajuizar 
reconvenção, em petição 
separada, no prazo de 
resposta. 

 
7) O prazo para os Procuradores 
da União, dos Estados e dos 
Municípios interporem recurso 
especial para o Superior Tribunal 

de Justiça é de:  
 
A) 60 dias. 
B) 30 dias. 
C) 20 dias. 
D)10 dias. 
E) 15 dias 

 
8) Preencha corretamente a 
lacuna:  

 
É cabível o recurso de 
_________________contra qualquer 
decisão judicial, para eliminar 
contradição ou suprir omissão de 
ponto ou questão sobre o qual 
devia se pronunciar o julgador: 
 
A) Agravo interno. 

B) Agravo de instrumento  
C) Embargos de divergência.  
D) Embargos de declaração 
E) Recurso Especial 

 
8) João Paulo, menor de 16 anos 
de idade, passou no vestibular de 
Direito da Universidade Federal 
da Bahia, e seus pais, 
preocupados com a sua 
manutenção, adquiriram dois 
apartamentos em Salvador, 
registrando-os em nome do filho, 
para, com o resultado dos 
alugueres, sustentarem as 
despesas mensais do estudante. 
Um dos apartamentos foi 
alugado a Francisco, figurando 
como locador o pai de João 
Paulo. O locatário, após cinco 
meses, deixou de pagar os 
aluguéis, despesas do 
condomínio e do IPTU. O pai de 
João Paulo ajuizou uma ação de 
despejo, cumulada com a 
cobrança dos alugueres e taxas, 
com um pedido de tutela 
antecipada. O juiz da causa 

determinou a oitiva do 
Ministério Público. 

 
Considerando a situação 
hipotética, é correto afirmar que 
 
A) o Ministério Público não 
intervirá no feito porque o menor, 
apesar de proprietário do imóvel, 
não é parte do processo.  
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B) o Ministério Público não 
intervirá no processo porque o 
menor tem 16 anos e está assistido 
pelo genitor.  
C) o Ministério Público não 
intervirá no processo porque se 
trata de direito patrimonial 
disponível.  
D) o Ministério Público intervirá no 

feito porque a representação feita 
pelo genitor impede qualquer 
futura alegação de nulidade.  
E)  

o Ministério Público 
intervirá no feito, sob pena 
de nulidade ou 
anulabilidade. 

 
9) Sobre a reclamação 
constitucional, é correto afirmar 
que 
  
A) é um recurso em uma ação 
especial. 
B) é admissível após o trânsito em 
julgado da decisão. 
C) o Ministério Público pode propor 
para garantir a autoridade de uma 
decisão. 
D) sendo ou não autor da 
reclamação, o Ministério Público 
não intervirá no feito. 

E) a reclamação pode ser proposta 
perante qualquer tribunal, e seu 
julgamento compete a uma 
instância superior. 

 
10) Estabelece o Código de 
Processo Civil: 

 
não se proferirá decisão contra uma 
das partes sem que ela seja 
previamente ouvida (art. 9°, caput);  
o juiz não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em 
fundamento a respeito do qual não 
se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre 
a qual deva decidir de ofício (art. 
10°).  

 
Tais normas atendem ao princípio  
 
A) Contraditório. 
B) Inércia. 
C) Primazia do mérito. 
D)Motivação das decisões judiciais.  
E) Inafastabilidade da jurisdição. 
 

 

 

DIREITO PENAL 
 

11) Lesão corporal de natureza 

grave é aquela da qual resulta 
 
A) deformidade permanente. 
B) incapacidade permanente para 
o trabalho. 
C) violência doméstica. 
D) feminicídio. 
E) aceleração de part 

 

12) NÃO há crime quando o 

agente pratica o fato 
 
A) em decorrência da paixão. 
B) sob violenta emoção. 
C) em estado de embriaguez 
involuntária. 
D)em estado de necessidade. 
E)por erro sobre a ilicitude do fato. 
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13) Bruna é atacada a tiros 
desferidos por arma de fogo por 
Otávio, que não logra acertar os 
dois primeiros tiros. Antes de 
desfechar o terceiro tiro, Bruna 
saca de arma que carrega em sua 
bolsa com autorização legal e 
vem a atingir Otávio, que veio a 
óbito. Nesse caso, pode ser 

assentado que ficou 
caracterizado, nos termos do 
Código Penal, por parte de 
Bruna: 
 
A) exercício regular de direito 
B) estado de necessidade 
C) arrependimento eficaz 
D) legitima defesa 
E) legitima defesa putativa 
 
14) Em relação à aplicação da lei 
penal, assinale a opção correta. 
 
A) A lei penal não admite a 
extraterritorialidade. 

B) A falta de cominação legal não 
inviabiliza a aplicação de pena. 
C) A lei penal não retroage quando 
uma conduta deixa de ser 
considerada crime. 
D) A lei penal retroage quando 
uma conduta passa a ser 
considerada crime pelo 
ordenamento jurídico. 

E)A lei temporária continua 
aplicável a fato praticado em sua 
vigência, ainda que decorrido o seu 
período de duração. 
 
15) O único tipo de crime que se 
consuma com a ocorrência do 
resultado naturalístico é o crime 
 
A) material. 
B) de mera conduta. 
C) formal. 
D) omissivo próprio. 
E)habitual. 
 

 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

16) Sobre os aspectos 
processuais da Lei Maria da 
Penha é correto afirmar que 
 
A) a prática de contravenção penal, 
ainda que no âmbito de violência 
doméstica, não é motivo idôneo 

para justificar a prisão preventiva 
do réu. 
B) nos casos de lesão corporal 
culposa praticada contra mulher 
em âmbito doméstico, a ação penal 
será pública condicionada. 
C) segundo reiteradas decisões do 
Superior Tribunal de Justiça, a 
suspensão condicional do processo 
e a transação penal se aplicam às 

contravenções penais praticadas 
no âmbito da Lei Maria da Penha. 
D) nas ações penais públicas 
condicionadas à representação da 
ofendida, só será admitida a 
renúncia à representação perante o 
juiz, em audiência especialmente 

designada com tal finalidade, antes 
do oferecimento da denúncia. 
E) a ofendida deverá estar 
acompanhada de advogado ou 
defensor público para requerer a 
concessão de medidas protetivas. 

 
17) Acerca dos recursos no 
processo penal, é correto afirmar 
que 
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A) o prazo para o Ministério 
Público e Defensoria Pública 
oporem embargos infringentes será 
de 10 dias, a contar da intimação 
pessoal do respectivo profissional. 
B) a Defensoria Pública e o 
Ministério Público possuem prazo 
em dobro para interpor recurso de 
apelação criminal, contado a partir 

da entrada do processo na 
respectiva repartição. 
C) constitui nulidade a falta de 
intimação do denunciado para 
oferecer contrarrazões ao recurso 
interposto da rejeição da denúncia, 
não a suprindo a nomeação de 
defensor dativo. 
D) da decisão que pronunciar o réu 
caberá apelação. 
E) segundo entendimento 
dominante dos Tribunais 
Superiores, a apresentação tardia 
das razões implica em 
intempestividade do recurso, ainda 
que interposto dentro do prazo 
legal. 
18) Sobre a prisão domiciliar 
para mulheres gestantes e com 
filhos com até 12 anos de idade, 
o Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do Habeas Corpus 
coletivo nº 143641, decidiu 
expressamente que 
 
A) diante da ausência de previsão 
legal, é incabível o habeas 
corpus coletivo. 

B) os juízes competentes devem 
proceder a análise da substituição 
da prisão preventiva pela 
domiciliar de ofício, sendo 
dispensável pedido realizado por 
advogado ou defensor público. 
C) caso haja dúvida acerca da 
situação de guardiã da mulher 
presa, deve o juiz mantê-la 
encarcerada até que laudo social 

seja realizado, no prazo de até 60 
dias. 
D) é vedada a substituição da 
prisão preventiva pela prisão 
domiciliar apenas quando o crime 
cometido pela mulher presa tiver 
sido praticado mediante violência 
ou grave ameaça, contra seus 
descendentes ou parentes até o 

terceiro grau, ou em situações 
excepcionalíssimas devidamente 
fundamentadas pelo juiz. 
E) é vedada a substituição da 
prisão preventiva pela domiciliar 
quando a mulher presa for 
reincidente. 
 
19) A fiança 
 
A) pode ser arbitrada, pelo juiz, 
nos crimes de roubo com utilização 
de faca. 
B) pode ser arbitrada, pelo juiz, 
nos crimes de posse de arma de 
fogo de uso restrito. 
C) tem como limite temporal de 
cabimento a prolação da sentença 
de primeira instância. 
D) quando do seu quebramento 
injustificado, importará na perda 
de todo o seu valor, cabendo ao 
juiz decidir sobre a imposição de 
outras medidas cautelares ou, se 
for o caso, a decretação da prisão 
preventiva. 
E) poderá ser concedida pela 
autoridade policial, mas limitada 

aos casos de infração cuja pena 
privativa de liberdade máxima não 
seja superior a dois anos. 
 
20) Assinale a alternativa 
correta. 
 
A) Aos Deputados Federais e 
Estaduais é assegurada a oitiva em 
seus respetivos gabinetes, 
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comunicando-os previamente a 
data e horário designado pelo juiz 
para realização do ato. 
B) A testemunha pode trazer em 
audiência seu depoimento por 
escrito para que seja juntado aos 
autos. 
C) Contraditada a testemunha por 
ser ela suspeita ou indigna de fé, o 

juiz deve realizar a prova acerca 
dessa alegação, por intermédio de 
outras testemunhas trazidas pela 
parte que a contraditou e, deferida 
a contradita, deverá exclui-la do 
rol, permitindo à parte contrária a 

substituição da testemunha 
contraditada. 
D) A expedição de carta precatória 
para oitiva de testemunha arrolada 
não suspenderá a instrução 
criminal e, após o decurso do prazo 
nela assinalado, será permitido o 
julgamento do processo. 
E) Aos menores de dezesseis anos 

e o ascendente ou descendente, o 
afim em linha reta, o cônjuge, o 
irmão e o pai, a mãe do acusado 
não será deferido o compromisso 
de dizer a verdade. 
 
 

 


