
 
 

 
 

  



 
 

 
 

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL 
01) Gustavo, genitor de Felipe, devia pensão alimentícia por obrigação 

devidamente constituída em título executivo judicial. Por ter deixado de 
adimplir o valor determinado, foi ajuizado cumprimento de sentença 
pelo rito da prisão civil. Thiago foi intimado para pagamento, mas não o 
fez. O prazo se escoou em julho de 2020, no transcorrer da pandemia de 
Covid-19. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.  

(A) Poderá ser requerida e decretada a prisão civil do genitor, em regime 

fechado, pois o direito alimentar da criança é superior, não sendo relevante 

o momento pandêmico. 

(B) Dado o momento pandêmico, o título executivo não pode ser exigido, 

havendo, inclusive, a suspensão da obrigação alimentar do genitor perante o 

filho. 

(C) O procedimento poderá ter seguimento. Contudo, durante a pandemia de 

Covid-19, inviável a decretação da prisão civil do devedor, mesmo na 

modalidade de prisão domiciliar. 

(D) Por ausência de lei em sentido estrito ou regulamentação exarada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, caberá ao Magistrado decidir entre a prisão 

em regime fechado, a prisão em regime domiciliar ou a suspensão do feito. 

(E) Durante a pandemia de Covid-19, deve-se assegurar prisão domiciliar aos 

presos em decorrência de dívidas alimentícias. 

 

02) Nos termos da Lei nº 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico 
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no 
período da pandemia do coronavírus, considerando o prazo exarado no 
texto legal, assinale a alternativa incorreta: 

(A) Não devem ser concedidas liminares para desocupação de imóvel urbano 

nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII 

e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

(B) Suspenderam-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou 

mobiliária, nas diversas espécies de usucapião. 



 
 

 
 

(C)  Diante da impossibilidade de realização de Assembleia Condominial, a 

prestação de contas pelo síndico restou suspensa. 

(D)  O prazo para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 teve seu 

termo inicial dilatado. 

(E)  Não foram considerados fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 

317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação 

cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. 

 

03)  Após namorarem um tempo, Thiago e Lara decidiram morar juntos e 
passaram a viver em união estável. Em 2018, após cinco anos de 
relacionamento, decidiram adquirir uma cadela, para a qual deram o 
nome de Nina. Em 2021, o casal percebeu que o amor entre eles havia 
acabado. Decidiram, então, colocar fim à relação. Thiago foi morar em 
um outro apartamento, e Lara continuou no antigo lar do, agora, ex-
casal. Nina ficou morando com Lara. Os bens foram juridicamente 
divididos, mas o casal não tratou da guarda de Nina. Depois de um mês 
separado, Thiago, sentindo saudades incomensuráveis de Nina, pediu 
para visitar a cadela toda semana. Lara rejeitou a proposta, alegando 
que isso não seria emocionalmente saudável. Thiago não se conformou 
e ajuizou ação contra Lara, pedindo a regulamentação de visitas ao 
animal de estimação. A partir da situação exposta, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  Por Nina ser um semovente, não há qualquer respaldo no pedido. 

(B)  Thiago, por conta de disposição legal recentemente promulgada e vigente, 

tem direito não apenas às visitas, mas também a exigir a guarda 

compartilhada. 

(C)  Imagine que Lara apresentou comprovante de que ela foi a compradora da 

cadela, conforme registro do canil onde nasceu Nina. Desse modo, já que a 

cachorra é de propriedade de Lara, Thiago não poderá exercer o direito de 

visitas. 



 
 

 
 

(D) Thiago terá seu pleito acolhido e poderá visitar a cadela Nina, pois, na 

dissolução de entidade familiar, é possível o reconhecimento do direito de 

visita a animal de estimação adquirido na constância da união, desde que 

demonstrada a relação de afeto com o animal.  

(E) Thiago terá seu pleito acolhido e poderá visitar a cadela Nina, pois, no 

ordenamento jurídico brasileiro, pode-se dizer que o animal tem status 

jurídico de pessoa, havendo analogia à guarda e à visitação determinadas a 

eventual prole. 

 

04)  João e José dividiam cela com outros 20 detentos, sendo que, pelas 
normativas legais, apenas 4 deveriam ocupar esse mesmo espaço 
salutarmente. Tal realidade gerava situações insalubres de higiene, bem 
como impedia que todos os presos dormissem ao mesmo tempo, por 
falta de espaço físico. A situação relatada perdurou por meses, tendo 
João mencionado expressamente às autoridades que “a situação 
estava insuportável”. Diante da situação disposta, assinale a alternativa 
incorreta. 

(A) Imagine que, por conta da falta de espaço, inicia-se uma briga, na qual João 

é morto pelos demais detentos. Nesse caso, a morte do detento gera 

responsabilidade civil objetiva para o Estado em decorrência da sua omissão 

específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto. 

(B) O Estado poderá ser dispensado de indenizar civilmente por morte de 

detento se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de 

evitar a ocorrência do dano. 

(C) Imagina que José, não mais suportando as condições do cárcere, comete 

suicídio com um objeto perfurocortante que ingressou irregularmente no 

presídio. Aqui, o Estado responderá civilmente pela morte de José. 

(D) Se, cumprida a pena, João ingressar com ação de indenização por danos 

morais contra o Estado, a ação deverá ser julgada procedente.  

(E) No caso de ação de indenização por danos morais, o Estado poderá 

defender-se com a aplicação da teoria da reserva do possível. 



 
 

 
 

 

05)  Sobre a repercussão da violência doméstica no âmbito civil, assinale a 
alternativa incorreta.  

(A) A violência doméstica pode causar danos aos direitos de personalidade da 

mulher, causando-lhe dores emocionais indeléveis, capazes, inclusive, de 

lhes conduzir a quadros clínicos gravíssimos. 

(B) Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juiz 

poderá determinar, após intimação pessoal do réu, a proibição temporária 

para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade em comum; a suspensão das procurações conferidas pela 

ofendida ao agressor; e a prestação caução provisória, mediante depósito 

judicial, por perdas e danos materiais. 

(C) A violência doméstica sistemática contra a mulher pode causar dano 

existencial, pacífico de reparação específica, em decorrência dos danos 

causados aos direitos de personalidade da vítima. 

(D) A indenização por dano decorrente de violência doméstica serviria de 

compensação psicológica à ofendida, além de possuir caráter preventivo e 

educativo. 

(E) Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, determinar o encaminhamento da ofendida ao 

órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o 

ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 

casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. 

 

06)  Sobre onerosidade excessiva e dever de renegociação, assinale a 
alternativa correta.  

(A) A onerosidade excessiva é uma manifestação do princípio do equilíbrio 

econômico dos contratos, que também se associa ao instituto da lesão. 

(B) Onerosidade excessiva é sinônimo da teoria da imprevisão, adotada no 

Código Civil em vigor. 



 
 

 
 

(C) O ideal de equilíbrio econômico não desafia a força obrigatória dos contratos. 

(D) O Código Civil consagra explicitamente o chamado “dever de renegociar”.  

(E) A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal não é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada. 

 

07)  Sobre a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a jurisprudência 
dos Tribunais Superiores, assinale a alternativa correta.  

(A) O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) pode ser aplicado para 

situações que ocorreram antes de sua entrada em vigor. 

(B) É obrigatória, por parte dos provedores de conexão e de aplicação, a guarda 

e a apresentação dos dados relacionados à porta lógica de origem 

associadas aos endereços IPs. 

(C) A “exposição pornográfica não consentida”, da qual a “pornografia de 

vingança” (revenge porn) é uma espécie, constitui uma grave lesão aos 

direitos de personalidade da pessoa exposta indevidamente, além de 

configurar uma grave forma de violência de gênero que deve ser combatida 

de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis. Todavia, o fato de o 

rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante afasta os danos 

morais. 

(D) É juridicamente impossível obrigar os provedores de aplicação ao 

fornecimento de IPs e de dados cadastrais de usuários que acessaram perfil 

de rede social em um determinado período de tempo.  

(E) O provedor tem o dever de propiciar meios para que se possa identificar cada 

um dos usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação 

uma autoria certa e determinada. Mas para cumprir essa obrigação, não é 

suficiente que o provedor guarde e forneça apenas o número IP 

correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte. 

 



 
 

 
 

08) “Ela lembra que, ao voltar ao hospital, conforme a orientação que havia 
recebido, ouviu reprimendas em tom inquisidor: “Por que não veio mais 
cedo?”, “Queria forçar um parto normal?”, “Quem manda no 
procedimento sou eu”. Sozinha, foi encaminhada à sala de cirurgia para, 
segundo um dos profissionais que a receberam, “arcar com as 
consequências” de suas escolhas. A equipe médica tentou empurrar a 
barriga de Eva, com a manobra de Kristeller. A manobra, tradicional, 
mas hoje muito questionada, consiste em dar empurrões para ajudar na 
saída do bebê. Sem explicar nada, uma enfermeira deitou sobre a 
barriga de Eva. Como a paciente reagiu, amarraram suas mãos. O bebê 
não sobreviveu. Disseram que a morte ocorreu por a mãe ter “forçado” 
o parto” (https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/vitimas-da-
violencia-obstetrica-o-lado-invisivel-do-parto.html. Acessado em 
06/03/2021). 

Considerando o relato acima e o tema da violência obstétrica, assinale 
a alternativa correta. 

(A) Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, da rede própria ou 

conveniada, estão obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 

(um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato. 

(B) Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso 

às informações baseadas em evidências e serem incluídas na tomada de 

decisões. Isso não significa, contudo, que os profissionais que as atendem 

deverão estabelecer uma relação de confiança com elas, perguntando-lhes 

sobre seus desejos e expectativas, ou que devam estar conscientes da 

importância de sua atitude, do tom de voz e das próprias palavras usadas. 

Isso porque, na prática, a exigência inviabilizaria a própria realização do 

parto. 

(C) A pandemia por coronavírus restringiu substancialmente os direitos da 

parturiente, do ponto de vista legal. 

(D) A gravidez e o parto são eventos meramente biológicos, e não sociais, que 

integram a vivência reprodutiva de homens e mulheres. 



 
 

 
 

(E) A violência obstétrica pode gerar dever indenizatório por danos materiais ou 

mesmo estéticos, mas é tecnicamente inviável o arbitramento de danos 

morais nesses casos. 

 

09)  Sobre as relações de consumo, assinale a alternativa incorreta.  

(A) A fixação de preços, em regra, é mera liberalidade do fornecedor. Entretanto, 

em casos como o enfrentado na pandemia por Covid-19, não se pode aceitar 

o aumento indiscriminado do preço. Assim, o fornecedor não pode elevar o 

preço dos produtos para aproveitar-se da situação de calamidade e auferir 

maiores vantagens e lucros em razão disso. 

(B) O acesso aos serviços de telecomunicações, incluindo internet e telefonia 

fixa e móvel, é considerado um serviço essencial; assim, se existir falha na 

prestação do serviço, o consumidor não poderá ser cobrado de nenhum valor 

para a visita de um técnico. 

(C) O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 

contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 

Contudo, a regra não se aplica à hipótese de entrega domiciliar (delivery) de 

produtos perecíveis ou de consumo imediato, e de medicamentos no 

transcorrer da pandemia. 

(D) Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e 

de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de 

calamidade pública devido à pandemia por Covid-19, o prestador de serviços 

ou a sociedade empresária serão obrigados a reembolsar os valores pagos 

pelo consumidor, mesmo que assegurem a remarcação dos serviços, das 

reservas e dos eventos adiados. 

(E) Em caso de cobrança judicial indevida, é possível aplicar a sanção prevista 

no art. 940 do Código Civil (repetição em dobro) mesmo no caso de relação 

de consumo. 

 



 
 

 
 

10) Acerca do tema de contratos bancários e direito do consumidor, 
assinale a alternativa incorreta.  

(A) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), mesmo que não expressamente pactuada. 

(B) Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros 

moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês. 

(C) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade. 

(D) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção 

ao crédito por até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da 

prescrição da execução.  

(E) Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação 

do devedor antes de proceder à inscrição. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TUTELA COLETIVA 
11) Assinale a afirmativa correta a respeito do agravo de instrumento, nos 

termos do Código de Processo Civil, do entendimento dos Tribunais 
Superiores e dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis. 

(A) Após a publicação do acórdão em que se fixou a tese de que "o rol do art. 

1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de 

agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade 

do julgamento da questão no recurso de apelação", tornou-se inadmissível a 

impetração de mandado de segurança para impugnar decisões 

interlocutórias, até mesmo excepcionalmente. 

(B) Apesar do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, o STJ tem 

entendido que não cabe agravo de instrumento de todas as decisões 

interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial. 



 
 

 
 

(C) Apesar do previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, o STJ 

entendeu que não cabe agravo de instrumento de todas as decisões 

interlocutórias proferidas no processo de falência. 

(D) Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, 

apreciando pedido de concessão integral da gratuidade da justiça, defere a 

redução percentual ou o parcelamento de despesas processuais. 

(E) Não cabe sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento 

interposto contra decisão que versa sobre efeito suspensivo em embargos à 

execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença.  

 

12) Sobre o tema das provas, inclusive o seu regime jurídico no Código de 
Processo Civil e o entendimento dos Tribunais Superiores, julgue os 
seguintes itens. 

I. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos, caso estejam especificados no Código de Processo 

Civil, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa 

e influir eficazmente na convicção do juiz. 
II. Diferentemente do Código de Processo Civil de 1973, o Código de 2015 

prevê a possibilidade de o juiz utilizar “prova emprestada”. 
III.  A inversão do ônus probatório leva consigo o custeio da carga invertida, não 

como dever, mas como simples faculdade, sujeita às consequências 

processuais advindas da não produção da prova. 
IV. A despeito da falta de previsão expressa do Código de Processo Civil nesse 

sentido, a testemunha arrolada pela Defensoria Pública deve ser intimada 

pela via judicial, como consequência do regime jurídico a que se sujeita a 

instituição. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas estão corretas.  

B) Apenas a I, a II e a III estão corretas.  

C) Apenas a II está correta.  

D) Apenas a II e a III estão corretas.  



 
 

 
 

E) Apenas a III está correta.  

 

13) A partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do disposto 
no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta a respeito da 
inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 

(A) O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes não exige, necessariamente, o requerimento da 

parte, de modo que o juiz pode promovê-lo de ofício.  

(B) Havendo o requerimento da parte de inclusão do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes, o juiz tem obrigação legal determinar a 

negativação do nome do devedor. 

(C) O requerimento da inclusão do nome da parte executada em cadastros de 

inadimplentes não pode ser indeferido pelo juiz tão somente sob o 

fundamento de que a parte exequente possui meios técnicos e expertise 

necessária para promover, por si mesma, a inscrição direta junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. 

(D) A inscrição será cancelada em 15 (quinze) dias úteis se for efetuado o 

pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por 

qualquer outro motivo. 

(E) A requerimento da parte ou de ofício, o juiz pode determinar a inclusão do 

nome do executado em cadastros de inadimplentes.  

 

14) Sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, assinale a 
assertiva incorreta. 

(A) A conduta de não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 

(B) A conduta de praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito 

litigioso constitui ato atentatório à dignidade da justiça.  



 
 

 
 

(C) Em caso de ato atentatório à dignidade da justiça, o juiz deve aplicar ao 

responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade 

da conduta. 

(D) Aos membros da Defensoria Pública não se aplica a multa de até 20% do 

valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, devendo eventual 

responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou 

corregedoria, ao qual o juiz oficiará. 

(E) O Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível o agravo de 

instrumento contra decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça, sob o fundamento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de 

taxatividade mitigada.  

 

15) A técnica de ampliação do colegiado com a participação de outros 
julgadores deve ser aplicada se constatada a divergência no resultado 
de:  

(A) Ação rescisória julgada improcedente. 

(B) Julgamento proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. 

(C) Incidente de assunção de competência. 

(D) Ação rescisória julgada procedente. 

(E) Incidente de resolução de demandas repetitivas. 

 

16) Sobre a gratuidade da justiça, à luz do Código de Processo Civil, 
assinale a alternativa incorreta: 

(A) As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Defensoria 

Pública serão pagas ao final pelo vencido. 

(B) Quando a perícia for determinada de ofício, a remuneração do perito deve 

ser rateada. 

(C) A gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou 

registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer 



 
 

 
 

outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 

continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 

(D) A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário 

pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de 

sua sucumbência; e nem afasta o dever de pagar, ao final, as multas 

processuais impostas. 

(E) Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos públicos, caso 

em que apenas excepcionalmente se recorrerá aos recursos do fundo de 

custeio da Defensoria Pública. 

 

17) Assinale a alternativa correta a respeito da sistemática de julgamento 
dos recursos repetitivos e do agravo em recurso especial ou 
extraordinário: 

(A) A seleção dos recursos representativos de controvérsia, para fins de 

afetação, é feita pelos próprios Ministros dos Tribunais Superiores, e não 

pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Tribunal local, que se limitará a 

apreciar sua admissibilidade de encaminhá-los à instância superior, se for o 

caso. 

(B) A afetação de recurso especial ao rito dos recursos repetitivos 

não impõe, necessariamente, a suspensão dos processos em curso no 

STJ. 

(C) Cabe agravo em recurso especial contra decisão do Presidente ou do Vice-

presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso especial com base em 

entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos. 

(D) Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, 

o agravante deverá interpor um único agravo, caso em que os autos serão 

remetidos primeiro ao Superior Tribunal de Justiça. 

(E) A petição do agravo em recurso especial ou extraordinário será dirigida ao 

Presidente ou ao Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça ou do 

Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 



 
 

 
 

 

18) Sobre o microssistema processual coletivo brasileiro, assinale a 
alternativa incorreta. 

(A) Na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, em caso 

de procedência do pedido, a condenação será genérica. 

(B) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado organização sindical, 

entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e 

certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma 

dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, mediante 

autorização especial.  

(C) O mandado de injunção coletivo pode ser promovido pela Defensoria 

Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a 

promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos 

dos necessitados, conforme previsão legal expressa. 

(D) O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante 

que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. 

(E) O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a 

título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração 

da segurança coletiva. 

 

19) Diversas são as classificações relacionadas aos direitos coletivos em 
sentido amplo, o que influencia claramente o manejo dos instrumentos 
processuais relacionados a eles. Sobre o assunto, identifique a 
alternativa incorreta. 



 
 

 
 

(A) Dizem-se interesses ou direitos coletivos os 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. 

(B) A “tutela coletiva de direitos” não se confunde com a “tutela de direitos 

coletivos”, já que a primeira classificação abrange a tutela de direitos 

individuais, a rigor. 

(C) Litígios coletivos globais são de baixa conflituosidade, pois afetam a 

sociedade de modo geral, mas repercutem minimamente sobre os direitos 

dos indivíduos que compõem essa sociedade, os quais se interessam pouco 

pela busca de soluções para o problema coletivo. 

(D) Uma das características marcantes dos litígios coletivos de difusão irradiada 

é a sua baixa complexidade, que é resultado lógico justamente do fato de 

serem de difusão irradiada. 

(E) Pode-se apontar como exemplos de litígios de difusão local os litígios 

coletivos relacionados a minorias sociais, como as raciais e as de gênero. 

 

20) A respeito da legitimidade da Defensoria Pública nas ações coletivas, à 
luz da legislação em vigor e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, 
julgue os itens seguintes. 

I. A Defensoria Pública é parte legítima para o ajuizamento de ação civil pública, 

mas não para a tomada de compromisso de ajustamento de conduta dos 

interessados. 

II. No âmbito da tutela de direitos do consumidor, a legitimidade da Defensoria 

Pública pode ser extraída também do art. 82, III, do CDC, que prevê como 

legitimados os órgãos da Administração Pública destinados à defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores. 

III.  A Defensoria Pública tem legitimidade para a impetração de habeas corpus 

coletivo, por analogia à Lei de Ação Civil Pública. 

IV. Conforme alteração legislativa recente, a Defensoria Pública tem 

legitimidade expressa para a impetração de mandado de segurança coletivo. 



 
 

 
 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas estão corretas.  

B) Apenas a I, a II e a III estão corretas.  

C) Apenas a II está correta.  

D) Apenas a II e a III estão corretas.  

E) Apenas a III está correta.  

 

PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA1 
21)  Sobre a independência funcional, pode-se afirmar que: 

I. A discordância pessoal do Defensor Público em relação ao mérito da causa 

não pode gerar a negativa de tutela dos interesses do juridicamente necessitado. 

II. Não é possível a uniformização de entendimentos dentro da Defensoria 

Pública. 

III. Caso o Defensor Público natural, ao analisar o caso concreto, entenda pelo 

não enquadramento nas hipóteses de atuação institucional da Defensoria 

Pública, deverá dar imediata ciência do fato ao Defensor Público Geral, que 

poderá concluir ser equivocada a recusa e, portanto, determinar, 

fundamentadamente, que o Defensor Público natural atue naquele caso. 

IV. Ocorrendo a substituição dos membros da Defensoria Pública no curso do 

processo, o sucessor é obrigado a adotar a mesma linha de pensamento seguida 

pelo substituído. 

V. Nenhum juiz ou tribunal poderá determinar que o Defensor Público atue em 

favor de alguma parte que esteja processualmente desprovida de capacidade 

postulatória nos autos. 

É/são corretas/as a/s seguinte/s alternativa/s: 

(A) I e V; 

 
1 Referências bibliográficas: 
● ROGER, Franklyn. Princípios institucionais da Defensoria Pública / Franklyn Roger, Diogo 

Esteves. – 2 ed. – rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017; 
● https://www.conjur.com.br/2015-fev-24/caio-paiva-defensoria-publica-hipossuficiencia-

juridica. 



 
 

 
 

(B) I e III; 

(C) IV e V; 

(D) III e IV; 

(E) Apenas a I. 

 

22)  Acerca da prerrogativa da intimação pessoal, assinale a alternativa 
correta: 

(A) O Código de Processo Civil de 2015 ampliou a extensão subjetiva da 

prerrogativa da intimação pessoal, determinando que a regra também seja 

aplicada aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito. 

(B) O Defensor Público terá direito à prerrogativa de intimação pessoal quando 

figurar como parte em processo administrativo disciplinar instaurado no 

âmbito interno da Defensoria Pública. 

(C) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem considerado dispensável 

a intimação pessoal da Defensoria Pública e do Ministério Público nos 

Juizados Especiais Criminais, sendo suficiente a intimação realizada pela 

imprensa oficial. 

(D) A contagem dos prazos processuais apenas se inicia com a efetiva aposição 

do ciente no processo, data em que se consolida a intimação pessoal do 

Defensor Público. 

(E) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de norma de caráter 

especial, a Lei Complementar nº 80/1994 deve preponderar sobre a Lei nº 

11.419/2006, não podendo ser considerada admissível a presunção de 

intimação da Defensoria Pública depois de decorrido o prazo de 10 dias. 

 

23) São alterações realizadas pela Emenda Constitucional n.º 80/2014: 

I. Inseriu os princípios institucionais no ordenamento jurídico brasileiro. 

II. Tornou constitucional a previsão de que a Defensoria Pública é caracterizada 

como expressão e instrumento do regime democrático. 

III. Estabeleceu que a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, 

atendendo às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento 

populacional. 



 
 

 
 

IV. Tornou constitucional a previsão de que a Defensoria Pública é considerada 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. 

V. Estabeleceu que, no prazo de 10 (dez) anos, a União, os Estados e o Distrito 

Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades 

jurisdicionais. 

É/são correta/s a/s seguinte/s assertiva/s: 

(A) Apenas a I. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) Apenas a V. 

 

24) Em uma ação judicial em que foi pleiteado o fornecimento de 
equipamento médico, o Magistrado intimou a Defensoria Pública para que 
demonstrasse, por meio de relatório médico e fisioterápico do paciente, a 
insuficiência do equipamento fornecido pelo Estado e a necessidade do 
material indicado. Então, a Defensoria Pública pleiteou a intimação pessoal 
do assistido. Porém, o Magistrado considerou que a Defensoria Pública 
não atendeu à decisão judicial e, por isso, julgou improcedente o pleito. 

Diante do caso concreto acima, marque a alternativa correta: 
(A) O Magistrado procedeu de forma correta ao intimar a Defensoria Pública, já 

que ela é mandatária do assistido.  

(B) O Magistrado procedeu de forma incorreta, pois o chamado para a prática do 

ato processual deveria ter sido realizado por meio da intimação pessoal da 

própria parte, com fundamento regra positivada no Código de Processo Civil 

de 2015. 

(C) Pertence ao membro da Defensoria Pública a atribuição legal para avaliar a 

necessidade de realização da intimação pessoal do assistido, embora o 

requerimento de intimação pessoal formulado pelo Defensor Público possa 

ser indeferido pelo Magistrado. 

(D) A determinação do Magistrado para que se proceda à intimação pessoal da 

parte depende de requerimento expresso da Defensoria Pública, e, caso não 



 
 

 
 

seja formulado tal requerimento, a não realização do ato ocasionará 

consequências processuais para o assistido. 

(E) A contagem dos prazos para a prática de ato processual que dependa de 

providência ou informação que apenas possa ser realizada ou prestada pela 

própria parte começa a fluir com o requerimento do Defensor Público. 

 

25) Assinale a alternativa correta: 
(A) São garantias dos membros da Defensoria Pública: (i) independência 

funcional; (ii) inamovibilidade; (iii) irredutibilidade de vencimentos; e (iv) 

vitaliciedade. 

(B) É função institucional da Defensoria Pública manifestar-se em autos 

administrativos ou judiciais por meio de cota. 

(C) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a autonomia funcional. 

(D) É prerrogativa do Defensor Público a busca da solução extrajudicial de 

conflitos mediante emprego de métodos alternativos. 

(E) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

26) O cônjuge de vítima de delito de homicídio, empresário bem 
sucedido, é admitido como assistente de acusação e solicita a atuação da 
Defensoria Pública como sua representante jurídica. Nesse caso, o 
Defensor Público deverá: 
(A) recusar o patrocínio, caso em que o assistido não poderá ter sua pretensão 

revista pelo Defensor Público-Geral. 

(B) deferir o patrocínio, mas não caberá ao Defensor Público orientar a vítima 

sobre a possibilidade de implementação de práticas restaurativas. 

(C) recusar o patrocínio, pois não há hipossuficiência econômica. 

(D) recusar o patrocínio, haja vista a impossibilidade de atuação do órgão na 

função acusatória. 

(E) deferir o patrocínio, com direito à atuação de Defensores Públicos distintos 

caso a Defensoria Pública também atue na defesa do réu. 

 



 
 

 
 

27) Quanto à disciplina do Conselho Superior na Lei Complementar 
80/94, assinale a alternativa correta: 
(A) É presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá voto de qualidade em 

matéria disciplinar. 

(B) A sua composição deve incluir obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, 

o Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-Geral e o Ouvidor-Geral, como 

membros natos. 

(C) Os seus membros são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, vedada a 

reeleição. 

(D) O Ouvidor-Geral poderá ser destituído por proposta do Defensor Público-

Geral, pelo voto de dois terços do Conselho Superior, antes do término do 

mandato. 

(E) Caberá ao Conselho Superior decidir sobre matéria disciplinar e os conflitos 

de atribuições entre membros da Defensoria Pública e, em grau de recurso, 

sobre a fixação ou a alteração de atribuições dos órgãos de atuação da 

Defensoria Pública. 

 

28) Editada a Lei Complementar n.º 132/2009, algumas de suas previsões 
foram objeto de veto presidencial. Leia os seguintes itens e marque a 
alternativa que reúne as previsões vetadas pela Presidência da República 
na ocasião: 

I. Previsão que revogava o §2º do art. 71 da Lei Complementar n.º 80/94 (“Os 

candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 

comprovarão o registro até a posse no cargo de Defensor Público”). 

II. Previsão que permitia a convocação de audiências públicas para discutir 

matérias relacionadas às funções institucionais. 

III. Previsão que permitia atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou 

servidores do quadro de apoio. 

IV. Previsão que permitia a recusa e a renúncia à promoção à carreira. 

V. Previsão que indicava como direito do assistido a informação sobre a 

tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, 

perícias e outras providências necessárias à defesa de seus interesses. 



 
 

 
 

(A) Apenas a I. 

(B) I e IV. 

(C) I, III e V. 

(D) II, III e IV. 

(E) Apenas a V. 

 
29) Assinale a alternativa incorreta a respeito da função institucional da 
Defensoria Pública de prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos 
necessitados. 
(A) Com o Código de Processo Civil de 2015, a legitimidade extraordinária da 

Defensoria Pública ganha mais duas novas vertentes, através da 

possibilidade de instauração do incidente de resolução de demandas 

repetitivas e do incidente de assunção de competência. 

(B) A Lei nº 11.448/2007 incluiu o inciso II no art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, 

consolidando expressamente a legitimidade da Defensoria Pública para a 

tutela coletiva. 

(C) Não há legitimidade expressa em lei para a Defensoria Pública impetrar 

mandado de segurança e mandado de injunção, ou para ajuizar ação de 

improbidade administrativa.  

(D) A Emenda Constitucional nº 80/2014 incrementou a disciplina da tutela 

coletiva da Defensoria Pública. 

(E) Antes da edição da Lei Complementar nº 80/1994, o Código de Defesa do 

Consumidor já contemplava a possibilidade de serem manejados pelos 

órgãos da Administração Pública direta ou indireta os instrumentos de tutela 

coletiva em favor dos consumidores. 

 

30) Acerca da disciplina da curadoria especial e da ação de curatela, 
considere: 

I. Cabe, prioritariamente, ao Ministério Público representar e defender os 

interesses do indivíduo alegadamente incapaz no processo de interdição; 

apenas quando o Parquet figurar como autor da ação interditória, a 

representação do incapaz passará a ser exercida de forma subsidiária pela 

curadoria especial. 



 
 

 
 

II. A Defensoria Pública não pode atuar como parte na ação de curatela, mas 

apenas como assistente do indivíduo alegadamente incapaz. 

III. Como curadora especial, a Defensoria Pública deverá atuar 

independentemente da manifestação de vontade do potencial incapaz, desde 

que seja projetada para a tutela efetiva de sua dignidade e de seus direitos. 

IV. As disposições gerais relativas ao procedimento de jurisdição voluntária 

conferem expressamente à Defensoria Pública legitimidade extraordinária para 

a propositura da ação de curatela. 

V. A curadoria especial constitui instituto de direito processual, sendo voltada 

para o processo e dotada de finalidade específica que, uma vez exaurida, esgota 

automaticamente a função do curador; já a tutela e a curatela, previstas no 

Código Civil, constituem figura de direito material, sendo direcionadas à regência 

de pessoas e bens. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) II e III. 

B) I, III e IV. 

C) II, III e V. 

D) IV e V. 

E) I, III e V. 

 

DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA 
31) Assinale a alternativa CORRETA:  

(A) A Criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar e lógico-dedutiva. 

(B) A Política Criminal é uma disciplina que oferece aos poderes públicos as 

opções científicas concretas mais adequadas para controle do crime, 

servindo como ponte eficaz entre o Direito Penal e a Criminologia. Entre nós, 

é frequente e visível o alinhamento da atividade legiferante com as 

conclusões alcançadas no campo da criminologia (em especial, a gestada 

sob os modelos sociológicos do conflito). 

(C) O Direito Penal, diferentemente da Criminologia, valora, ordena e orienta a 

realidade, com o apoio de uma série de critérios axiológicos. 



 
 

 
 

(D) A política criminal se realiza por meio da atividade legiferante e da atuação 

do Poder Executivo, não sendo possível se falar em sua realização pelo 

Poder Judiciário. 

(E) O Direito Penal tem um método jurídico-dogmático e indutivo. 

 

32) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A)  A criminalização secundária opera de modo seletivo, alcançando, em regra, 

os atos mais burdos ou grosseiros, bem como pessoas cujas características 

pessoais se enquadram nos estereótipos criminais e cuja educação só lhes 

permite realizar ações ilícitas toscas e, por conseguinte, de fácil detecção. 

(B) Das estratégias para eliminação da seletividade do sistema penal, destaca-

se, como especialmente promissor, o desenvolvimento de uma cultura de 

apego absoluto aos direitos e garantias constitucionais. 

(C)  A seletividade inerente à criminalização secundária engloba, 

excepcionalmente, pessoas que, em posição praticamente invulnerável ao 

poder punitivo, levaram a pior em uma luta de poder hegemônico, advindo 

daí uma “falta de cobertura” e, consequentemente, uma vulnerabilidade. 

(D)  Há uma paralela distribuição seletiva da vitimização secundária de acordo 

com a vulnerabilidade do delito. É dizer: também no que concerne à 

vitimização, são as classes subalternas as mais vulneráveis. Importante 

observar, ainda, que a vulnerabilidade à vitimização não é só de classe, mas 

também de sexo, etária e racial. 

(E) As agências policiais latino-americanas, nos setores aos quais incumbe a pior 

parte do controle social penal, recrutam seus operadores nas mesmas 

camadas sociais com maior incidência das seleções criminalizante e 

vitimizante. Trata-se, aqui, da denominada “seleção policizante”.  

         

33) Sobre Princípios Penais, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) O princípio da bagatela imprópria se relaciona com a noção, desenvolvida 

por Jakobs, de culpabilidade como “responsabilidade penal”. 



 
 

 
 

(B) A jurisprudência dos Tribunais Superiores se encaminha no sentido de que 

que a previsão de crimes em tratados internacionais não viola o princípio da 

legalidade penal. 

(C)  Exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade é o importante 

julgado do STJ em que foi declarada a inconstitucionalidade do preceito 

secundário do artigo 273, §1º-B, V, do CP (crime de falsificação, corrupção, 

adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 

medicinais), aplicando-se a pena prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 

(tráfico ilícito de entorpecentes), inclusive com possibilidade de incidência do 

redutor de seu §4º. 

(D)  Segundo enunciado sumular do STJ, aplica-se o princípio da insignificância 

a crimes perpetrados contra a Administração Pública. 

(E) De acordo com o princípio da fragmentariedade, o Direito Penal deve atuar, 

apenas, quando o conflito não puder ser solucionado pelos demais ramos do 

direito.  
         

34) Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a culpabilidade. É certo, 

contudo, que, de acordo com a Lei de Drogas, é isento de pena o agente 

que, em razão da dependência, era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer 

que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender 

o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

(B) A teoria psicológica da culpabilidade, segundo a formulação causalista 

(clássica), consagra a exigibilidade de conduta diversa como um de seus 

componentes (da culpabilidade). 

(C) A coação física irresistível exclui a culpabilidade. 

(D) O cumprimento de ordem manifestamente ilegal de superior hierárquico 

exclui a culpabilidade. 

(E) A emoção e a paixão não projetam quaisquer efeitos sobre a culpabilidade 

nem sobre a dosimetria da pena. 



 
 

 
 

35) Sobre as teorias que tratam das finalidades da pena, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

(A) As teorias absolutas (cujo modelo é Kant) tendem a retribuir para garantir 

externamente a eticidade quando uma ação objetivamente a contradiga, 

inflingindo um sofrimento equivalente ao injustamente produzido (talião. 

(B) A prevenção geral negativa (cujos modelos são Feuerbach e Romagnosi) 

constitui, em todas suas expressões, uma moderação da exemplarização. 

Tal finalidade gira em torno da ideia de dissuasão, angariada por uma coação 

psicológica exercida sobre a sociedade. 

(C) Sob a função de prevenção geral positiva, a criminalização estaria 

fundamentada em seu efeito positivo sobre os não-criminalizados, não para 

dissuadi-los pela intimidação, e sim como valor simbólico produtor de 

consenso e, portanto, reforçador de sua confiança no sistema social em 

geral. 

(D) O abolicionismo penal, por suas conclusões a respeito das finalidades da 

pena, se situa como teoria legitimadora da pena. 

(E) O fracasso das ideologias “re” deu lugar a uma preponderância prática de 

prevenção especial negativa, a qual se realiza, em nossos dias, mediante o 

emparedamento e a neutralização dos indesejáveis selecionados pelas 

agências de criminalização secundária. 

  

36) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que comportamento da vítima 

é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente 

neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar 

a pena-base, devendo, portanto, ser afastado o incremento da pena pela 

referida vetorial. 

(B) É pacífico, no âmbito do STJ, o entendimento de que o fato de a reincidência 

ser específica pode, legitimamente, ensejar aumento da pena em fração 

superior a 1/6. 



 
 

 
 

(C) Para fins de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e 

políticos. 

(D) A pena de reclusão se diferencia da de detenção ante o fato de que aquela, 

diferentemente desta, pode ter seu cumprimento iniciado em regime inicial 

fechado. 

(E) A perpetração de novo delito após condenação definitiva pela prática de 

contravenção penal não ensejará reincidência. 

 

37) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O “error in persona” não isenta de pena, considerando-se, neste caso, as 

condições e qualidades da pessoa que se desejava atingir. 

(B) O erro de tipo permissivo exclui o crime, caso inevitável, autorizando a 

punição por crime culposo, caso evitável. Erige-se, neste cenário, a 

excepcional possibilidade de punição por tentativa de crime culposo, caso 

não se consume o resultado delitivo. 

(C) A teoria adotada por parte expressiva da doutrina e, inclusive, consagrada 

no item 19 da Exposição de Motivos do Código Penal é a teoria extremada 

da culpabilidade, segundo a qual se admite que a discriminante putativa 

ocorra mediante erro de tipo (erro de tipo permissivo) e erro de proibição 

(erro de proibição indireto). 

(D) A aberratio ictus é modalidade de erro acidental. 

(E) No “error in persona”, há uma confusão subjetiva quanto à vítima pretendida. 

Já na aberratio ictus, o agente erra na execução do delito, atingindo pessoa 

diversa da pretendida. 

 

38) Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) João mora com seu tio, Mauro, um pacato comerciante de 50 anos, de quem 

resolve surrupiar valores guardados em cofre. Mauro, após alguns meses, 

percebe que o dinheiro havia sido subtraído e é informado, pela sua esposa, 

de que João foi o responsável pela subtração. Após um ano, por conta de 



 
 

 
 

uma discussão acalorada com seu sobrinho, Mauro decide ir à Delegacia de 

Polícia, quando então é informado de que nada poderia ser feito, ante o 

implemento da decadência. A informação passada pelos funcionários da 

Delegacia está correta. 

(B) De acordo com remansosa jurisprudência do STJ, é possível a incidência da 

figura do furto privilegiado mesmo quando se cuida de delito qualificado. 

Assim, pode-se ter um furto privilegiado qualificado pelo abuso de confiança. 

(C) Em relação ao delito de latrocínio, ocorrendo a morte, ainda que tentada a 

subtração, verifica-se a consumação. 

(D) É assente na jurisprudência do STJ o descabimento da continuidade delitiva 

entre os delitos de roubo e extorsão. 

(E) De acordo com a jurisprudência do STJ, o crime de corrupção de menores, 

previsto no artigo 244-B do ECA, é formal. 

 

39) Assinale a alternativa INCORRETA 

(A) O STJ, recentemente, voltou a esposar o entendimento de que a 

consumação do delito de furto exige posse mansa e pacífica da res furtiva. 

(B) De acordo com o STJ, bons antecedentes não podem ser considerados 

como atenuante inominada. 

(C) Para aferição do “pequeno valor da coisa”, requisito da incidência da figura 

do furto privilegiado, leva-se em consideração o valor do salário-mínimo na 

data da prática do crime. 

(D) De acordo com o STJ, a causa de aumento do “repouso noturno” é aplicável 

ao furto qualificado. 

(E) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que atenuante da confissão 

espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência. 

  

40) Assinale a alternativa INCORRETA: 



 
 

 
 

(A) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á 

aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese 

de ter sido previsível o resultado mais grave. 

(B) No delito de roubo, a grave ameaça exercida com arma de fogo de uso 

restrito ou proibido ensejará a imposição do dobro da pena cominada ao 

delito. 

(C) O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser 

superior a 30 (trinta) anos. 

(D) Maria resolveu furtar produtos de um supermercado, tendo sido, sem que o 

soubesse, vigiada do início ao final da ação (que foi evitada, já nos caixas do 

referido estabelecimento, pelos seguranças do local). Maria, de acordo com 

a jurisprudência do STJ, não poderá beneficiar-se da figura do crime 

impossível pela ineficácia absoluta do meio.   

(E) A alteração do sistema de medição, mediante fraude, para que aponte 

resultado menor do que o real consumo de energia elétrica configura 

estelionato. 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

41) Julgue os itens a seguir: 

I. O reconhecimento por meio de exibição de fotografia do suspeito pode ser 

considerado uma prova inominada. 

II. De acordo com recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do 

Habeas Corpus nº 598.886/SC, a inobservância do procedimento de 

reconhecimento fotográfico na fase policial não impede que o reconhecimento 

sirva como prova na ação penal, desde que devidamente confirmado em juízo 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 

III. De acordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, quando houver 

necessidade de fazer-se o reconhecimento, a pessoa, cujo reconhecimento se 

pretender, será colocada, se possível, ao lado de, no mínimo, três pessoas que 

com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o 

reconhecimento a apontá-la. 



 
 

 
 

IV. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela 

autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas 

testemunhas presenciais. 

V. Segundo decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do 

Habeas Corpus nº 598.886/SC, considerando os riscos de um reconhecimento 

falho, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do Código de 

Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não 

poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o 

reconhecimento em juízo.  

É/são correta/s a/s seguintes/ assertivas: 

(A) Apenas a I.  

(B) I, II e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) III e IV.  

(E) Apenas a V. 

 

42) Sobre o acordo de não persecução penal, introduzido no Código de 
Processo Penal pela Lei nº 13.964/2020 (“Lei Anticrime”), assinale a 
alternativa correta.  

(A) O art. 28-A do CPP prevê requisitos positivos e negativos para a propositura 

do acordo de não persecução penal. Assim, será cabível a propositura do 

acordo quando o investigado confessar formal e circunstancialmente a 

prática de crime que tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à 

pessoa e que tenha pena mínima igual ou inferior a quatro anos.  

(B) O art. 28-A do CPP prevê requisitos positivos e negativos para a propositura 

do acordo de não persecução penal. Assim, não será viável a propositura do 

acordo de não persecução penal quando cabível a transação penal ou a 

suspensão condicional do processo.    



 
 

 
 

(C) O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será 

firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado, por seu 

defensor e pela autoridade judicial.  

(D)  Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz 

devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução 

perante o juízo de execução penal. 

(E) A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não 

constarão de certidão de antecedentes criminais do investigado em nenhuma 

hipótese.   

 

43) Sobre o tema da inviolabilidade domiciliar, julgue as seguintes 
assertivas em verdadeiras (V) ou falsas (F): 

I. O asilo inviolável é direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e 

ao direito à intimidade. 

II. A Constituição Federal prevê, em numerus clausus, as seguintes exceções ao 

direito fundamental à inviolabilidade do domicílio: (i) se o morador consentir; 

(ii) durante o dia, em flagrante delito; (iii) em caso de desastre; (iv) para prestar 

socorro; (v) por determinação judicial. 

III. Em julgamento paradigmático sobre o tema da inviolabilidade do asilo 

individual (Habeas Corpus de nº 598.051/SP), o Superior Tribunal de Justiça 

fez referência expressa a um caso argentino julgado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

IV. A violação a regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no 

domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da 

medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de 

causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do agente 

público que tenha realizado a diligência. 

V. Apesar de algumas importantes conquistas obtidas para a defesa de direitos 

fundamentais, o Habeas Corpus de nº 598.051/SP ainda persistiu na ideia 

amplamente consolidada na jurisprudência de validade e credibilidade das 

palavras dos policiais. Assim, a prova da legalidade e da voluntariedade do 



 
 

 
 

consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso 

de dúvida, ao cidadão.  

Assinale a alternativa que traduz a sequência correta sobre o julgamento dos 

itens anteriores:  

(A) V – F – V – V – F  

(B) V - V – V – V – F  

(C) F – V - V – V – F  

(D) V – F – V – F – V  

(E) V – V – F – V – V  

 

44) Sobre o Habeas Corpus, sua previsão normativa e sua leitura pela 
jurisprudência, assinale a alternativa incorreta:  

(A) No julgamento do habeas corpus, a decisão será tomada por maioria de 

votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, 

proferirá voto de desempate. Caso contrário, prevalecerá a decisão mais 

favorável ao paciente.  

(B) O habeas corpus é meio adequado à impugnação de medidas cautelares de 

natureza criminal diversas da prisão. 

(C) O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor 

ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. 

(D) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, os 

habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais dos 

Estados.  

(E) Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 

impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 

tribunal superior, indefere a liminar. 

 
 

45) Sobre a prisão domiciliar, assinale a alternativa CORRETA:  



 
 

 
 

(A) É dado ao magistrado substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar 

quando a pessoa presa for imprescindível aos cuidados especiais de criança 

com idade igual ou inferior a 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.  

(B) A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou 

responsável por crianças ou pessoas com deficiência poderá ser substituída 

por prisão domiciliar, desde que avaliadas as suas circunstâncias pessoais 

pela autoridade judicial.  

(C) A prisão domiciliar, por sua própria natureza, é incompatível com as noções 

básicas de cumprimento de pena. Assim, o tempo em que o indivíduo ficou 

em prisão domiciliar não pode ser detraído do tempo total de pena.  

(D) A prisão preventiva poderá ser substituída por prisão domiciliar quando o 

homem tiver filho de 12 (doze) anos de idade incompletos.  

(E) A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar poderá ser efetuada 

sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas 

à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  

 

46)  Leia atentamente as assertivas a seguir, avaliando-as em verdadeiras 
(V) ou falsas (F): 

I. O art. 564 do Código de Processo Penal, a partir de um rol taxativo, 

apresenta uma lista de atos processuais suscetíveis de serem anulados. 

II. A incompetência, a suspeição e o suborno do juiz são hipóteses legais de 

nulidade. Todas elas traduzem hipóteses de nulidade absoluta. 

III. O estudo dos atos processuais defeituosos compreende, inclusive, a 

categoria de “atos inexistentes”. Dentre eles, poderíamos, 

exemplificativamente, citar a sentença sem dispositivo e a falta de citação do 

réu para ver-se processar. 

IV. É nulo o interrogatório travestido de entrevista realizado pela autoridade 

policial com o investigado, durante a busca e apreensão em sua residência, 

sem assistência de advogado e sem a comunicação de seus direitos. 

V. É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia 

intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. 



 
 

 
 

(A) F – V – F – F – F  

(B) F – F – F – V – V  

(C) V – F – F – V – V  

(D) F – F – V – V – V  

(E) V – V – F – V – V  

 

47) Leia com atenção as afirmações e assinale a opção incorreta.  

(A) Na sistemática processual penal brasileira, nenhum acusado, ainda que 

esteja ausente ou foragido, será processado ou julgado sem a presença de 

um defensor. 

(B) De acordo com a redação expressa do Código de Processo Penal, o acusado 

que não atender à intimação para o interrogatório poderá ser conduzido 

coercitivamente à presença da respectiva autoridade.    

(C) De acordo com o Código de Processo Penal, o feito seguirá sem a presença 

do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar 

de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço. A doutrina, ao ler a previsão 

normativa, diverge, no entanto, sobre a existência da figura da revelia no 

processo penal.  

(D) A alteração promovida pela Lei nº 13.245/2016 no Estatuto da OAB garante 

à defesa técnica o direito de assistir os investigados durante a apuração de 

infrações, inclusive nos depoimentos e interrogatório, podendo apresentar 

razões e quesitos. Com isso, a alteração legislativa impôs um dever à 

autoridade policial de intimar previamente o advogado ou defensor para os 

atos de investigação. 

(E) É direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício 

do direito de defesa, e a inobservância desse direito pode ser atacada, dentre 

outros instrumentos, pela Reclamação feita diretamente ao Supremo 

Tribunal Federal.   



 
 

 
 

 

 
48) Sobre o tema dos RECURSOS, sua previsão normativa e leitura 

jurisprudencial, escolha a alternativa correta.  

(A) Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, já 

se posicionaram sobre a ausência de reformatio in pejus, quando o Tribunal, 

em recurso exclusivo da defesa e mantendo a pena íntegra, complementa a 

sentença para acrescentar fatos que repercutem negativamente na 

dosimetria da pena.  

(B) A depender do teor do questionamento levantado, de sua relevância e 

possibilidade de alteração significativa do direito material envolvido, entende 

a jurisprudência que os pedidos de reconsideração, por analogia à 

sistemática recursal, têm o condão de suspender prazos. 

(C) Como regra geral, os recursos recebem a marca da voluntariedade. De forma 

excepcional, no entanto, existem os chamados “recursos de ofício”. A 

decisão que indefere o pedido de reabilitação criminal é um exemplo dessas 

hipóteses de “reexame necessário”.  

(D) É cabível recurso em sentido estrito da decisão que indefere o pedido de 

reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, 

mas não da decisão que reconhece a prescrição ou que declara extinta a 

punibilidade do réu.  

(E) Mesmo em se tratando de hipótese legal de cabimento de apelação, é 

possível o manejo de recurso em sentido estrito, desde que a insurgência 

recaia sobre apenas uma parte da decisão atacada. 

 
 

49) Sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade e seus aspectos processuais, 
marque a opção correta.  

(A) A Lei nº 13.869/2019 não tratou de todos os aspectos anteriormente 

previstos na Lei nº 4.898/1965, motivo pelo qual essa última não foi 

revogada.  



 
 

 
 

(B) A Lei nº 13.869/2019 define os crimes de abuso de autoridade, e todos eles 

desafiam ação penal pública incondicionada, o que não exclui a possibilidade 

de propositura de ação penal privada subsidiária da pública.   

(C) A Lei nº 13.869/2019 define alguns efeitos da condenação., dentre eles o de 

tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o 

juiz, independentemente de requerimento do ofendido, fixar na sentença um 

valor indenizatório mínimo.  

(D) A Lei nº 13.869/2019 não fez referência a um prazo específico para a 

propositura de ação penal privada subsidiária da pública.  

(E) A Lei nº 13.869/2019 promoveu alterações em outros diplomas legislativos. 

No tocante às mudanças na lei que trata das prisões temporárias, constou 

expressamente a determinação de que, decorrido o prazo contido no 

mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, 

mediante ordem expressa da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso 

em liberdade.   

 
50)  Considere as seguintes assertivas acerca do procedimento dos crimes 

dolosos contra a vida e escolha, dentre elas, a opção correta:  

(A) O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da 

existência do crime e de sua autoria ou participação.    

(B) O legislador, em total equivalência ao disposto para o rito comum, 

determinou, na primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, 

que, após a apresentação da resposta escrita à acusação, seja o Ministério 

Público ouvido sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias.   

(C) O assistente de acusação somente será admitido se tiver requerido sua 

habilitação até 5 (cinco) dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. 

(D) A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, 

ao defensor, seja ele constituído ou nomeado, e ao Ministério Público. 

(E) A mera presunção de parcialidade dos jurados do Tribunal do Júri em razão 

da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é, de acordo com decisão do 



 
 

 
 

Superior Tribunal de Justiça, suficiente para o desaforamento do julgamento 

para outra comarca. 

   
DIREITO DAS EXECUÇÕES PENAIS 

51) Considere as seguintes hipóteses. 

I. Rogério foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão. Durante o 
período de prova do livramento condicional, foi condenado, em decisão 
transitada em julgado, a mais 5 anos de reclusão pela prática de crime 
doloso cometido antes do período de prova. 

II. Fernando foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão. Durante o 
período de prova do livramento condicional, foi condenado, em decisão 
transitada em julgado, a mais 5 anos de reclusão pela prática de crime 
doloso cometido durante o período de prova. 

É correto afirmar que: 

(A) Fernando poderá obter novo livramento condicional, abarcando a primeira 

pena, cujo requisito temporal será recalculado com base na soma das duas 

penas em sua integralidade. 

(B) No caso de Fernando, mesmo que a comunicação da prática do crime 

praticado durante o período de prova se dê após o cumprimento do período de 

prova, o livramento condicional será revogado. 

(C) O período de prova cumprido por Rogério não será computado como tempo 

de cumprimento de pena. 

(D) Fernando não perderá dias remidos e ou verá interrompido o lapso temporal 

para a progressão de regime como consequência da prática de novo crime. 

(E) A revogação do livramento condicional de Rogério é facultativa. 

 
52) João, reincidente (crime anterior de associação para o tráfico de 
drogas), foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, 
caput, da Lei n.º 11.343/2006) em regime inicial fechado. Diante disso, 
assinale a alternativa correta quanto ao lapso temporal para a progressão 
de regime e para o livramento condicional. 



 
 

 
 

(A) João terá que cumprir 60% da pena para progredir ao regime semiaberto; e 

poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas após o 

cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.  

(B) João terá que cumprir 40% da pena para progredir ao regime semiaberto; e 

poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas após o 

cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.  

(C) João terá que cumprir 60% da pena para progredir ao regime semiaberto; 

mas não poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas. 

(D) João terá que cumprir 40% da pena para progredir ao regime semiaberto; 

mas não poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas. 

(E) João terá que cumprir 70% da pena para progredir ao regime semiaberto; e 

poderá obter o livramento condicional pelo crime de tráfico de drogas após o 

cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.  

 
53) Quanto à disciplina dos órgãos da execução penal na LEP, pode-se 
afirmar que: 

I. O Conselho Penitenciário é composto, no mínimo, por 1 (um) representante de 

associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado, 1 (um) Defensor Público e 

1 (um) assistente social. 

II. O Patronato destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. 

III. Incumbe ao Conselho da Comunidade visitar, pelo menos mensalmente, os 

estabelecimentos penais existentes na comarca. 

IV. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 

13 (treze) membros designados através de ato do Ministério da Justiça. 

V. O órgão da Defensoria Pública visitará mensalmente os estabelecimentos 

penais. 

É/são correta/s a/s seguinte/s assertiva/s: 

(A) Apenas a I. 

(B) III e IV. 

(C) I, II e III. 



 
 

 
 

(D) II, III e IV. 

(E) Apenas a V. 

 

54) Assinale a alternativa incorreta quanto às Regras das Nações Unidas 
para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de 
liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok): 

(A) A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais 

exigidos para satisfazer as necessidades de higiene específicas das mulheres, 

em particular as mulheres grávidas, que estejam em amamentação ou 

menstruação. 

(B) As mulheres presas deverão ser devidamente consultadas a respeito de 

quem, exceto seus familiares, pode visitá-las. 

(C) Determina o desenvolvimento de outros métodos de inspeção, tais como 

escâneres, para substituir revistas íntimas e revistas corporais invasivas. 

(D) Decisões para autorizar os filhos a permanecerem com suas mães na prisão 

deverão ser fundamentadas no melhor interesse da criança. 

(E) Deverão ser desenvolvidas opções de medidas e alternativas à prisão 

preventiva e à pena especificamente voltadas às mulheres infratoras, 

considerando o histórico de vitimização de diversas mulheres e suas 

responsabilidades maternas. 

 

55) Sobre os recentes julgados dos Tribunais Superiores que trabalharam 
temas da execução penal, assinale a alternativa incorreta. 

(A) O juízo das execuções penais pode reconhecer a reincidência para fins de 

concessão ou não de progressão de regime, caso da sentença condenatória não 

tenha constado expressamente que o réu é reincidente. 

(B) A mulher gestante que integrou associação criminosa não poderá progredir 

de regime após o cumprimento de 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior. 



 
 

 
 

(C) Não é necessária a realização de processo administrativo disciplinar para 

aplicação de falta grave, desde que haja audiência de justificação realizada com 

a participação da defesa e do Ministério Público. 

(D) O tempo excedido na frequência escolar ao limite legal de 12 horas, a cada 

3 dias, deve ser considerado para fins de remição da pena. 

(E) É ilegal a sanção administrativa que impede definitivamente o direito do preso 

de receber visitas. 

 

56) Sobre a identificação do perfil genético e o armazenamento de dados 
de pessoas condenadas, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Viola o princípio da legalidade o reconhecimento de falta grave ao apenado 

que recusar a extração de seu DNA, tendo em vista a ausência de previsão legal 

de consequência jurídica em caso de recusa. 

(B) Em caso de concessão de livramento condicional a pessoas condenadas por 

crime de estupro, serão cadastradas informações a respeito do local de moradia 

e de atividade laboral desenvolvida. 

(C) Para parte relevante da doutrina, viola o princípio da não obrigatoriedade de 

autoincriminação a identificação de perfil genético contra a vontade do preso. 

(D) Não é pacífica no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da 

inclusão e da manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos 

ou por crimes hediondos em banco de dados estatal. 

(E)  Impor a identificação do perfil genético a determinadas classes de crimes 

significa considerar a gravidade abstrata dos delitos como fundamento idôneo 

para a restrição de direitos fundamentais. 

 

57) A respeito dos institutos da anistia, da graça e do indulto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O indulto é concedido pelo Presidente da República, sendo vedada a 

delegação dessa atribuição.  



 
 

 
 

(B) A anistia afasta todos os efeitos criminais da condenação, permanecendo 

íntegros os efeitos civis. 

(C) O indulto é individual e depende de pedido do sentenciado, enquanto a 

anistia é coletiva.  

(D)  A graça costuma ser concedida antes ou depois do trânsito em julgado da 

ação penal. 

(E) A prática de falta grave interrompe o prazo para fim de indulto. 

 

58) A respeito do regime disciplinar diferenciado, podemos afirmar que: 

I. Todas as entrevistas com o preso serão monitoradas em instalações 

equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa 

autorização judicial em contrário. 

II. Existindo indícios de que o preso exerça liderança em organização criminosa, 

associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 

(dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será 

obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. 

III. Viola as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos, 

que vedam o confinamento solitário. 

IV. Poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo 

indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a 

segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 

V. Há possibilidade de visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, 

exclusivamente por pessoa da família, com duração de 2 (duas) horas. 

É/são correta/s a/s seguinte/s assertiva/s: 

(A) Apenas a IV. 

(B) II e IV. 

(C) I, III e V. 

(D) II, III e IV. 

(E) Apenas a V. 



 
 

 
 

 
 

59) Quanto às autorizações de saída, assinale a alternativa correta: 

(A) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto 

poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem 

vigilância direta, para participação em atividades que concorram para o retorno 

ao convívio social. 

(B) Não terá direito à permissão de saída o condenado que cumpre pena por 

praticar crime hediondo com resultado morte. 

(C) A saída temporária depende, dentre outros requisitos, do cumprimento 

mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um 

quarto), se reincidente – lapsos temporais que são interrompidos com a prática 

de falta grave. 

(D) São permitidas apenas cinco saídas temporárias anuais, dentro do limite de 

sete dias cada. 

(E) Deve ser reconhecida, excepcionalmente, a possibilidade de fixação de 

calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único, não se lhe 

permitindo delegar à autoridade prisional a escolha das datas específicas. 

 

60) Acerca dos princípios da execução penal, considere: 

I. O princípio do numerus clausus atesta que, a cada nova entrada de uma 

pessoa no âmbito do sistema carcerário, deve necessariamente corresponder ao 

menos a uma saída. 

II. O princípio da secularização assevera que os efeitos da condenação penal 

devem se circunscrever estritamente aos gravames legais ou judiciais, não 

sendo legítimas quaisquer outras sanções ou restrições ao condenado ou 

internado. 

III. O princípio da transcendência mínima pressupõe que a pena criminal sempre 

afeta pessoas diversas do apenado. 



 
 

 
 

IV. O princípio da less elegibility visa legitimar o discurso punitivista de que o 

tratamento das pessoas presas deve ser necessariamente pior do que as 

condições de vida da classe trabalhadora em meio livre. 

V. O princípio da não marginalização dispõe que a sanção penal e sua execução 

não podem trazer consigo a finalidade de regulação moral dos sujeitos. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) II e III. 

B) I, III e IV. 

C) II, III e V. 

D) IV e V. 

E) I, III e V. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
61) O movimento conhecido como "Neoconstitucionalismo" identifica uma 

série de transformações ocorridas no Estado e no Direito Constitucional 
nas últimas décadas. Sobre o movimento, é INCORRETO afirmar que: 

(A) Segundo a doutrina, tem, como marco filosófico, o pós-positivismo; como 

marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, após a 2ª 

Guerra Mundial, e, no caso brasileiro, a redemocratização institucionalizada 

pela Constituição de 1988. 

(B) Trouxe o advento de uma cultura pós-positivista, na qual se supera o 

formalismo jurídico de outrora, afastando-se Direito e Moral, a fim de garantir 

os direitos fundamentais de forma ampla e igualitária. 

(C) Pauta-se pela noção de que a solução dos problemas não se encontra pré-

pronta no sistema jurídico. Ela precisará ser construída argumentativamente 

pelo juiz, a quem caberá formular juízos de valor e optar por uma das 

soluções comportadas pelo ordenamento. 

(D) Reforça a centralidade da jurisdição constitucional, na qual as Cortes 

Constitucionais exercem, primordialmente, os papéis contramajoritário e 

representativo. 



 
 

 
 

(E) Pode ser identificado como um conjunto de novas percepções e de novas 

práticas, que incluem o reconhecimento de força normativa à Constituição 

(inclusive, e sobretudo, aos princípios constitucionais), a expansão da 

jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da 

interpretação constitucional, envolvendo novas categorias, como os 

princípios, as colisões de direitos fundamentais, a ponderação e a 

argumentação. 

 

62)  A respeito da “judicialização da saúde”, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) redimensionou o tratamento dado ao tema quando, em 2010, no 
Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175, tratou dos 
medicamentos não incorporados ao SUS. De lá para cá, muito se evoluiu 
nesse tema, com recentes decisões tanto do STF quanto do Superior do 
Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto. Nesse contexto, é correto 
afirmar, seguindo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que: 

(A) Os entes federativos podem ser compelidos judicialmente a fornecer uma 

prestação de saúde que não esteja incorporada ao SUS e/ou selecionada 

nas listas públicas, programas ou protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

quando demonstrado que ela é adequada para o tratamento e a recuperação 

da saúde do paciente. 

(B) Havendo falha na prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e 

econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário 

pode criar a política pública, substituindo a vontade administrativa, diante da 

inação do Poder Público. 

(C) Os medicamentos off-label podem ser exigidos do Poder Público; contudo, 

em tais casos, deverá a ação ser proposta em face da União em litisconsórcio 

passivo com a ANVISA. 

(D) Somente pode ser exigido do Poder Público o fornecimento de 

medicamentos registrados na ANVISA para os fins autorizados pela referida 

agência reguladora. 

(E) Exige-se que o laudo médico, prescrevendo o medicamento não incorporado 

ao SUS, seja emitido por médico da rede pública de saúde. 



 
 

 
 

 

63)  O SUS (Sistema Único de Saúde) vem sendo celebrado durante a 
pandemia do COVID-19, que tem demonstrado a necessidade e a 
urgência de investimentos em um sistema público de saúde. Sobre o 
tema, analise as assertivas abaixo, assinalando a correta.  

(A) Criado pela Constituição Federal de 1988 e disciplinado pela Lei Federal nº 

8.080/90, o SUS manteve os princípios do sistema predecessor, gerido pelo 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, 

em especial o acesso amplo, universal e igualitário aos serviços de saúde. 

(B) Em sua redação originária, a Constituição Federal de 1988 limitava a 

transferência dos serviços de saúde tipicamente estatais aos particulares, o 

que foi alterado pela Emenda Constitucional nº 29/2000, que flexibilizou o 

acesso dos particulares à assistência à saúde. 

(C) A Lei n. 8.080/90 minucia os mandamentos constitucionais, reforçando a 

descentralização dos serviços e ações de saúde aos Estados e reservando 

à União a atuação em casos de maior complexidade.  

(D) A Constituição Federal veda a destinação de recursos públicos para auxílios 

ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, bem como proíbe 

a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

(E) O art. 19-P da Lei n. 8.080/90 trouxe a possibilidade de dispensação de 

medicamentos na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, mas 

vedou a dispensação de medicamento ou tratamento experimental ou de uso 

não autorizado pela ANS. 

 

64)  A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa 
incorreta, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF): 

(A) Não há usurpação da competência do Supremo quando o controle de 

constitucionalidade, no plano estadual, é realizado ante norma de 

reprodução obrigatória na Contribuição Estadual. 



 
 

 
 

(B) O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade 

recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 

(C) Posterior revogação da norma impugnada, independentemente da existência 

ou não de efeitos residuais e concretos, prejudica o andamento da ação 

direta de inconstitucionalidade.  

(D) Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito 

normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente 

prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e 

desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo 

constitucional estadual tipicamente estadual.  

(E) O Defensor Público Geral, de acordo com a Constituição Estadual do Rio de 

Janeiro, possui competência para propor representação de 

inconstitucionalidade. Em caso de recurso da decisão, prevalece a 

prerrogativa institucional do prazo em dobro, por aplicação analógica do art. 

188 do CPC. 

 

65)  Dona Lúcia, assistida da Defensoria Pública, com 57 anos de idade, 
decidiu comemorar o aniversário de 65 anos de seu marido, Ernesto, 
com uma viagem para a praia. No trajeto, um carro da polícia, em 
perseguição, perdeu o controle e acabou por colidir com o veículo do 
casal, causando a morte de Ernesto. Dona Lúcia processou o Estado do 
Rio de Janeiro e obteve decisão com trânsito em julgado, condenando 
a parte ré a pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização 
por morte. Executado o valor, foi expedido precatório para o pagamento. 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta, de acordo com a 
Constituição Federal e a Jurisprudência do STF. 

I. Considerando que Dona Lúcia fez 60 anos somente após a expedição do 

precatório, ela não fará jus à preferência destinada aos maiores de 60 anos. 

II. Tendo em vista que o débito decorre de indenização por morte, ele tem 

natureza alimentar e deve ser pago com prioridade sobre os demais débitos; 

assim, mesmo se Dona Lúcia ceder o seu precatório, como a sua natureza 

alimentar não se altera, ele ainda deverá ser pago de forma preferencial. 



 
 

 
 

III. Considere que Dona Lúcia não faça jus à preferência por conta da idade 

e que acabe falecendo após a expedição do precatório, deixando o valor 

como herança à sua irmã, Genoveva, de 65 anos. Nesse caso, Genoveva 

poderá valer-se da preferência até o valor equivalente ao triplo fixado em lei 

para RPV, admitindo-se o fracionamento para tal finalidade. 

IV. Durante a execução do valor devido, ainda que haja parcela 

incontroversa, a expedição de precatório deverá aguardar o trânsito em 

julgado de eventual impugnação, pois não é permitida a expedição de 

precatório parcial. 

(A) Todas as alternativas são incorretas. 

(B) Apenas a II é correta. 

(C) A II e a III são corretas. 

(D) A I e a III são corretas.  

(E) A II e a IV são corretas. 

 

66)  A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa 
correta:  

(A) O STF possui entendimento consolidado de que a ação por danos causados 

por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de 

direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a 

ação o autor do ato, ainda que em litisconsórcio. 

(B) Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a 

responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime 

praticado por pessoa foragida do sistema prisional, sendo descabida a 

discussão de nexo causal. 

(C)  Considerando a natureza jurídica da atividade exercida, de acordo com o 

STF, os tabeliães e registradores oficiais têm responsabilidade objetiva pelos 

atos que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros. 

(D)  O STF decidiu que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte 

de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico 



 
 

 
 

de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal (RE 

841526/RS). Assim, em caso de suicídio, esse nexo é afastado. 

(E) O prazo prescricional para ações que discutem tortura policial, havendo 

inquérito policial arquivado, conta da data do fato. Caso tenha sido ajuizada 

ação penal contra os autores do crime, o termo inicial da prescrição será o 

trânsito em julgado da sentença penal. 

 

67)  A Lei nº 8.742/93 dispõe sobre a organização da Assistência Social, 
dando concretude à previsão constitucional sobre o tema. Ela é 
complementada pela Resolução nº 109 do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS). Nesse contexto, assinale a alternativa 
correta: 

(A)  De acordo com a norma, garante-se 1 (um) salário-mínimo de benefício 

mensal à pessoa com deficiência e ao maior de 70 anos que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família. 

(B) Segundo a Resolução nº 109, inserem-se nos Serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade: o Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e o Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua. 

(C)  O benefício de prestação continuada, previsto na LOAS, não pode ser 

acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão 

especial de natureza indenizatória.  

(D) Para fins de percepção do benefício de prestação continuada, de acordo com 

a Lei nº 8.742/93, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior 

a 1/2 salário-mínimo.  

(E) Caso o idoso que perceba o benefício assistencial da LOAS esteja em 

instituições de longa permanência, perderá o direito ao benefício de 

prestação continuada. 



 
 

 
 

 

68)  No tocante aos bens públicos, é correto afirmar: 

(A) Como regra, as terras devolutas são bens da União. 

(B) A concessão de direito real de uso, prevista na Medida Provisória nº 2.220/01, 

garante àquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por dez 

anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros 

quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidade 

urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, desde que não 

seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano 

ou rural. 

(C)  Embora a Medida Provisória nº 2.220/01 não tenha previsto a concessão de 

direito real de uso de forma coletiva, a jurisprudência vem aceitando tal 

modalidade do instituto. 

(D)  A não-onerabilidade dos bens públicos, expressa na Constituição Federal, é 

a regra que impede que eles sejam usucapidos ou penhorados,  

(E) Como regra, são alienáveis somente os bens dominicais. No entanto, é 

possível a desafetação tanto de bens de uso comum do povo quanto de bens 

de uso especial, o que viabiliza a sua alienação. 

 

69) No que tange aos atos administrativos, assinale a alternativa correta.  

(A) O atributo da imperatividade ou coercibilidade do ato administrativo é aquele 

que permite que a Administração aja concretamente, usando a força física, 

se preciso for, para desconstituir situação violadora da ordem jurídica. 

(B) Os atos administrativos compostos são formados pela conjugação de 

vontades de mais de um órgão ou agente. A manifestação do último órgão 

ou agente é elemento de existência de referido ato, ou seja, somente após 

ela, o ato torna-se perfeito, ingressando no mundo jurídico. 

(C) A doutrina permite a convalidação de atos administrativos com defeitos na 

forma e objeto, sendo os demais impassíveis de convalidação. 



 
 

 
 

(D) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento 

legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda 

que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for 

conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, 

econômica, jurídica ou territorial. 

(E) Segundo a doutrina, o silêncio administrativo pode ser considerado um ato 

administrativo. 

 

70)  Os remédios constitucionais são importantes meios de garantir direitos 
de forma mais ampla, sendo cotidianamente utilizados pela Defensoria 
Pública, diante de seu papel constitucional trazido pelo art. 134 da CF. 
A esse respeito, assinale a alternativa correta:  

(A) Diversas vozes defendem a legitimidade da Defensoria Pública para impetrar 

mandado de segurança coletivo. Porém, a letra seca Constituição Federal 

atribui tal competência apenas a partidos políticos com representação no 

Congresso Nacional e organizações sindicais, entidades de classe ou 

associações de âmbito nacional. 

(B) Não se admite mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial 

da qual caiba recurso ou já transitada em julgado;. 

(C) Na ação popular, ao contrário do verificado nas Ações Civis Públicas, não há 

a possibilidade de as pessoas jurídicas de direito público ou de direito 

privado, cujo ato seja objeto de impugnação, atuarem ao lado do autor da 

ação. 

(D) O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a 

título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração 

da segurança coletiva.  

(E) No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após 

a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, 

que deverá se pronunciar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 



 
 

 
 

DIREITOS HUMANOS 
71) Atualmente, no ordenamento interno, são tratados com hierarquia 

constitucional, na forma do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal:  

(A) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e seus Protocolos 

Facultativos. 

(B) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

seu Protocolo Facultativo e o Tratado de Marraqueche, firmado para Facilitar 

o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou 

com Outras Dificuldades. 

(C) A Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Protocolo de San 

Salvador. 

(D) A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes e o Tratado de Marraqueche, firmado para 

Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência 

Visual ou com Outras Dificuldades. 

(E) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

a Convenção sobre os Direitos da Criança. 

 

72)  No que se refere à teoria da margem de apreciação, assinale a 
alternativa correta:  

(A) Trata-se de uma teoria que vai de encontro à lógica do princípio da 

subsidiariedade. 

(B) A teoria da margem de apreciação possui contornos extremamente 

delimitados, sendo possível inferir, desde logo, os casos que serão ou não 

apreciados pelo órgão internacional, prescindindo de uma análise casuística. 

(C) A adoção da teoria da margem de apreciação reduz a discricionariedade do 

Estado na regulamentação dos direitos e garantias previstos pelas 

convenções internacionais. 

(D) É uma teoria concebida no sistema europeu, mas rejeitada pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.  



 
 

 
 

(E) A adoção da teoria da margem de apreciação reforça a competência do 

órgão internacional. 

 

73)  No que se refere à atuação da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, assinale a alternativa correta.  

(A) Ao final do procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, caso a petição não tenha sido rejeitada preliminarmente, quanto 

ao mérito, será emitido um relatório/informe, de caráter público e de 

implementação pelo Estado no prazo de três meses. 

(B) Caso a petição seja admitida pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, o Estado demandado será notificado para, em um prazo razoável, 

manifestar-se sobre a demanda apresentada, presumindo-se a veracidade 

dos fatos alegados pelo peticionário, caso não apresente sua manifestação 

e desde que, de outros elementos de convicção, não resulte conclusão 

diversa. 

(C) Caso o Estado não cumpra o primeiro relatório/informe, a remessa do caso 

à Corte Interamericana de Direitos Humanos será automática, ressalvada 

decisão da maioria simples dos membros da Comissão em sentido oposto. 

(D) O segundo relatório/informe, a ser elaborado pela Comissão, sobretudo, nos 

casos em que o Estado demandado não tenha reconhecido a competência 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é de caráter confidencial e 

não poderá ser objeto de modificação em nenhuma hipótese.  

(E) De acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os informes da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos possuem o caráter de 

recomendações, sendo, portanto, despidos de força vinculante. 

 

74)  Relativamente à teoria da etapa prematura (ou “etapa temprana”), 
julgue as seguintes assertivas. 

I. Trata-se de teoria que foi adotada no Caso Gilson Nogueira de Carvalho vs. 

Brasil. 



 
 

 
 

II. Cuida-se de uma teoria que tem fundamento no princípio da necessidade de 

esgotamento dos recursos internos. 

III, De acordo com essa teoria, as violações a direitos humanos ocorridas nos 

estágios iniciais de um procedimento não podem ser apreciadas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, já que há possibilidade de sua correção 

em momento posterior. 

IV. Trata-se de uma teoria que propõe uma separação do procedimento 

interamericano em duas etapas: i) a etapa prematura, destinada a verificar a 

verossimilhança das alegações do peticionário, com o escopo de barrar petições 

manifestamente inadmissíveis; e ii) a etapa definitiva, destinada à análise do 

mérito. 

V. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos a adotou no Caso Brewer 

Carías vs. Venezuela. 

São corretas as seguintes assertivas: 

(A) I e II. 

(B) III e IV. 

(C) I, III e V. 

(D) III e V.  

(E) II e III. 

 

75)  No que tange aos mecanismos de proteção dos direitos humanos, 
assinale a alternativa correta.  

(A) É possível a classificação dos mecanismos em (i) convencionais e (ii) 

extraconvencionais, constituindo exemplo de mecanismo extraconvencional 

o Comitê de Direitos Humanos. 

(B) A revisão periódica universal é instituto extraconvencional, desenvolvido no 

âmbito do Conselho de Direitos Humanos a partir da Resolução n. 5/1, 

aprovada em 18/6/2007; tem como uma de suas principais vantagens o fato 

de monitorar todos os Estados-membros da ONU; e, ao seu final, resulta em 

determinações vinculantes para o Estado averiguado. 



 
 

 
 

(C) No Brasil, por meio da Lei n. 12.986/2014, o Conselho de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana foi transformado em Conselho Nacional dos Direitos 

Humanos, o qual atende todas as características estabelecidas pelos 

Princípios de Paris para sua configuração como uma Instituição Nacional de 

Direitos Humanos. 

(D) A previsão de que brasileiros natos não serão extraditados (CF, art. 5º, LI) 

impede que o Brasil atue em cooperação com o Tribunal Penal Internacional, 

mediante o instituto da entrega (ou surrender), ainda que o pedido recaia 

sobre brasileiros natos.  

(E) O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, órgão previsto pelo 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, 

possui competência não só para apreciar relatórios encaminhados pelos 

Estados-parte sobre a situação de tais direitos em seu território, como, ainda, 

para examinar petições individuais, conforme Protocolo Facultativo não 

ratificado pelo Brasil. 

 
76)  No que se refere ao tratamento conferido à tortura, assinale a 

alternativa correta, considerando a legislação nacional e internacional.  

(A) De acordo com a Lei n. 12.847/2013 (Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura), constitui princípio do sistema nacional de tortura, entre 

outros, o respeito integral aos direitos humanos. 

(B) A tortura, conforme previsão constitucional, é insuscetível de indulto. 

(C) De acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, 

a insegurança do estabelecimento carcerário ou penitenciário podem 

justificar a tortura. 

(D) Segundo a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos Degradantes 

ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, para a configuração da 

tortura, da ONU, o particular que atua isoladamente não pode ser 

considerado sujeito ativo da tortura, sendo indispensável, para tanto, que 

atue por instigação, com o consentimento ou aquiescência de um funcionário 

público ou outra pessoa no exercício de funções públicas.  



 
 

 
 

(E) Os membros do Subcomitê de Prevenção Contra a Tortura serão eleitos para 

mandato de seis anos e poderão ser reeleitos uma vez, caso suas 

candidaturas sejam novamente apresentadas. 

 

77)  Assinale a alternativa correta acerca do direito à saúde, considerando 
a normativa interna e internacional: 

(A) O direito é saúde é consagrado expressamente pelo Protocolo de San 

Salvador, sendo passível, por meio de previsão expressa, de tutela pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. 

(B) De acordo com o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, são 

elementos do direito à saúde a disponibilidade, a acessibilidade, a 

aceitabilidade e a qualidade. 

(C) A Constituição Federal proíbe, de modo absoluto, participação direta ou 

indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(D) Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a 

concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 

está condicionada à demonstração (1) da imprescindibilidade do 

medicamento, (2) da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, (3) da 

demonstração da incapacidade de arcar com o custo do medicamento, sendo 

desnecessário o registro do medicamento na ANVISA. 

(E) Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, as 

ações que visem ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA 

poderão ser propostas na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, tendo em 

vista que o direito à saúde é de responsabilidade solidária entre os entes da 

Federação. 

 

78)  Sobre o controle de convencionalidade, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Na análise dos casos que lhe são submetidos, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos sempre efetuou um exame de compatibilidade entre a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos e legislação interna. No 



 
 

 
 

entanto, o caso Almonacid Arellano e outros vs. Chile representa o primeiro 

precedente em que a expressão “controle de convencionalidade” foi 

empregada pela Corte Interamericana. 

(B)  Não é possível submeter ao controle de convencionalidade uma norma 

constitucional, tendo em vista o princípio da supremacia da Constituição. 

(C)  O caso Gelman vs. Uruguai representa um importante avanço na 

sedimentação da doutrina do controle de convencionalidade. Até então, 

conforme decidido no caso Cabrera García y Montiel Flores (sentença de 

26/11/2010), o controle de convencionalidade deveria ser exercido por todos 

os órgãos estatais incumbidos da administração da justiça, não se 

restringindo aos juízes. Porém, no caso Gelman vs. Uruguai, a Corte 

Interamericana passou a definir que o controle de convencionalidade é 

função e tarefa de qualquer autoridade pública, e não apenas do Poder 

Judiciário. 

(D)  O controle de convencionalidade pode ser exercido pela Corte 

Interamericana tanto no âmbito de sua competência contenciosa quanto de 

sua competência consultiva. 

(E)  A partir da noção de res interpretata, a jurisprudência da Corte 

Interamericana vincula não apenas o Estado demandado, mas todos os 

Estados que tenham ratificado a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. 

 

79)  Considere as seguintes assertivas: 

I. O Decreto n. 7.053/2009 institui a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento, tendo como princípios, entre outros, o acesso amplo, 

simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas 

públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, 

segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. 



 
 

 
 

II. De acordo com o Decreto n. 7.053/2009, os serviços de acolhimento 

temporário serão regulamentados nacionalmente pelas instâncias de pactuação 

e deliberação do Sistema Único de Saúde. 

III. Conforme previsão do Decreto n. 7.053/2009, a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua será implementada de forma centralizada pela 

União. 

IV. O Caso Cosme Rosa Genevova e outros vs. Brasil, julgado pelo Comitê de 

Direitos Humanos da ONU, se relaciona com o assassinato de 26 pessoas – 

incluindo pessoas cuja idade é inferior a 18 anos – durante operações efetuadas 

pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na Favela Nova Brasília, no período de 

18/10/1994 a 8/5/1995. 

V. Na ADPF n. 635, em sede de Medida Cautelar, o Supremo Tribunal Federal 

determinou a suspensão de operações policiais em comunidades do Rio de 

Janeiro, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia da Covid-19, salvo em casos absolutamente excepcionais, que devem 

ser devidamente justificadas pela autoridade competente e comunicadas ao 

Ministério Público estadual, órgão responsável pelo controle externo da atividade 

policial. 

Estão corretas as seguintes assertivas: 

(A) I e V. 

(B) II, III e IV. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

(E) Apenas a V. 

 

80)  Relativamente ao direito à diversidade sexual e sua proteção, assinale 
a alternativa correta.  

(A) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a substituição 

do prenome e do sexo no registro civil não está condicionada à realização 



 
 

 
 

cirurgia de transgenitalização, ou à realização de tratamentos hormonais ou 

patologizantes. 

(B) Segundo o Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da 

legalidade, previsto na Constituição e nos principais diplomas internacionais 

de proteção dos direitos humanos, a mora do Congresso Nacional para 

incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da 

comunidade LGBT não pode ser suplantada por decisão judicial. 

(C) No entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos adota um conceito fechado 

de família. Dessa forma, as relações homoafetivas não são protegidas por 

esse tratado. 

(D) Na visão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os procedimentos 

relacionados à modificação de nome, adequação de imagem e retificação do 

gênero estabelecidos nos registros públicos gozam de proteção da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Todavia, para a 

implementação desses direitos em âmbito interno, é indispensável a 

regulamentação legal.  

(E) Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos confere proteção apenas às situações de orientação 

sexual, não estendendo sua proteção à identidade de gênero. 

 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

81) A superlotação de unidades de internação de adolescentes é um 
problema que afeta diversos Estados brasileiros. No ano passado, o 
STF, no HC nº 143988, definiu critérios para o enfrentamento da 
superlotação de tais unidades. Agora, imagine que você, defensor(a) 
público(a) do estado do Rio de Janeiro, possui atribuição para atuar na 
execução de medidas socioeducativas, e a unidade de internação da 
sua comarca está superlotada. De acordo com os critérios adotados 
pelo STF, assinale a alternativa incorreta relativamente à medida a ser 
pleiteada. 



 
 

 
 

(A) Prioritariamente, na ausência de vagas, deve-se incluir o adolescente em 

programa de meio aberto, salvo em caso de ato infracional cometido 

mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. 

(B) Deve ser adotado o princípio do numerus clausus como estratégia de gestão. 

(C) Deve-se realizar a reavaliação dos adolescentes internados exclusivamente 

em razão da reiteração em infrações cometidas sem violência ou grave 

ameaça à pessoa. 

(D) Os adolescentes sobressalentes devem ser transferidos para outras 

unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior ao limite 

projetado do estabelecimento, contanto que em localidade próxima à 

residência dos seus familiares.  

(E) O magistrado pode, alternativa e justificadamente, adotar outras diretrizes 

que entenda adequadas e condizentes com os postulados constitucionais e 

demais instrumentos normativos. 

 

82)  Em relação à política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, observe os 
seguintes itens: 

I. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às 

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 

opressão. 

II. Políticas sociais básicas 

III. Municipalização do atendimento 

IV. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e 

sobre prevenção da violência 

V. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Assinale a alternativa que elenca linhas de ação da política de 

atendimento. 

(A) Apenas I e II. 

(B) II, IV e V. 



 
 

 
 

(C) I, III e V. 

(D) Apenas II e IV. 

(E) I, II e V.  

 

83)  Sobre o Conselho Tutelar, assinale a alternativa correta.  

(A) Para a candidatura ao Conselho Tutelar, é requisito a idade mínima de 

dezoito anos. 

(B) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público 

relevante e não será remunerado. 

(C) É atribuição do conselheiro tutelar aplicar, dentre outras, as medidas de 

matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental, inclusão em programa de acolhimento familiar e inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos. 

(D) A competência do Conselho Tutelar será determinada pelo domicílio dos pais 

ou responsável, ou, à falta destes, pelo lugar onde se encontra a criança ou 

o adolescente. 

(E) O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data 

unificada em todo o território nacional, a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 

domingo do mês de outubro do ano anterior ao da eleição presidencial. 

 

84)  Sobre a proteção da criança e do adolescente no âmbito internacional, 
assinale a alternativa correta.  

(A) De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, criança 

é todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, em qualquer 

hipótese. 

(B) A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU possui dois protocolos 

facultativos, sendo um deles relativo ao envolvimento de crianças em 

conflitos armados e o outro referente à venda de crianças, à prostituição e à 

pornografia infantil. 



 
 

 
 

(C) A Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças 

é aplicável a crianças de até dezesseis anos incompletos. 

(D) Um Estado Parte da Convenção relativa à Proteção das Crianças e à 

Cooperação em Matéria de Adoção Internacional não pode se recusar a 

reconhecer uma adoção certificada em conformidade com a Convenção. 

(E) As Diretrizes de Riad preveem que qualquer decisão aplicada a jovens 

infratores será sempre proporcional às circunstâncias do infrator e da 

infração.  

 

85)  Paulo foi submetido ao cumprimento de medida socioeducativa e, em 
razão disso, deverá ser elaborado Plano Individual de Atendimento 
(PIA). A respeito deste plano, assinale a alternativa incorreta. 

(A) O cumprimento do PIA é um meio para a efetivação dos objetivos das 

medidas socioeducativas. 

(B) Paulo participará, obrigatoriamente, da elaboração do seu plano individual 

de atendimento. 

(C) O PIA deverá ser elaborado no prazo de até quarenta e cinco dias da data 

do ingresso de Paulo no programa de atendimento. 

(D) O defensor e o Ministério Público poderão impugnar o plano de atendimento 

individual de forma fundamentada, sendo que tal impugnação suspenderá a 

execução individual de Paulo, salvo determinação judicial em contrário.  

(E) A reavaliação do plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a 

pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério 

Público, de Paulo, de seus pais ou responsável. 

 
 
86)  Sobre o direito à educação, assinale a alternativa correta. 

(A) A competência para o julgamento de casos relativos a matrículas de crianças 

e adolescentes em creches ou escolas é da Vara da Fazenda Pública. 

(B) Compete ao Município o dever de oferecer educação infantil. 



 
 

 
 

(C) A educação básica é formada pela educação infantil e pelo ensino 

fundamental. 

(D) A Lei nº 14.040/20, que estabeleceu normas educacionais a serem adotadas 

no período da pandemia, não assegurou a manutenção dos programas 

públicos suplementares de atendimento aos estudantes da educação básica. 

(E) Não há autorização legal expressa para a distribuição de alimentos em 

período de suspensão das aulas em razão de situação de calamidade.  

 

87) Avalie as seguintes afirmações.  

I. A previsão de diferença mínima de dezesseis anos entre adotante e adotado 

não pode ser flexibilizada. 

II. O tráfico de entorpecentes, por si só, pode fundamentar a aplicação da 

medida socioeducativa de internação, tendo em vista a sua gravidade e o 

objetivo pedagógico do sistema socioeducativo. 

III. A ação de destituição de poder familiar relativa a criança indígena exige a 

intervenção obrigatória da FUNAI. 

IV. O dever de observância do cadastro de adotantes é absoluto. 

V. É possível pleitear-se a retificação do registro civil feito sob a vigência do 

Código Civil de 1916, a fim de que passem a constar os nomes dos 

ascendentes dos pais adotivos. 

Assinale a alternativa correta de acordo com o entendimento dos Tribunais 

Superiores. 

(A) Apenas o item III está correto. 

(B) Apenas o item V está correto. 

(C) Estão corretos apenas os itens I e III. 

(D) Estão incorretos os itens I, III e IV.  

(E) Todos os itens estão errados. 

 

88)  Assinale a alternativa correta.  



 
 

 
 

(A) A Lei Estadual nº 8.008/18 do Rio de Janeiro, que impõe que crianças e 

adolescentes do sexo feminino vítimas de estupro sejam examinadas por 

perita legista mulher, foi julgada materialmente constitucional, porém 

formalmente inconstitucional pelo STF. 

(B) O depoimento especial, previsto na Lei nº 13.431/17, que estabelece o 

sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência, trata-se de procedimento de entrevista da criança 

ou do adolescente, sobre situação de violência, perante órgão da rede de 

proteção. 

(C) A primeira infância, segundo o Marco Legal da Primeira Infância, abrange os 

cinco anos completos. 

(D) A Lei nº 13.431/17, que estabelece o sistema de garantia de direitos da 

criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevê como 

formas de violência, a física, a psicológica, a sexual e a institucional. 

(E) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) 

considera criança a pessoa na faixa etária do zero aos doze anos de idade. 

 

89) Assinale a alternativa que traz o princípio que, segundo a Lei do 
SINASE, determina que o adolescente não pode receber tratamento 
mais gravoso que o conferido ao adulto na execução das medidas 
socioeducativas. 

(A) Proporcionalidade. 

(B) Homogeneidade. 

(C) Legalidade. 

(D) Individualização.  

(E) Mínima intervenção. 

 

90) O adolescente Miguel foi condenado ao cumprimento da medida 
socioeducativa de internação e, posteriormente, foi transferido para a 
medida de semiliberdade. 

A partir da situação hipotética acima, analise os itens abaixo. 



 
 

 
 

I. Caso Miguel seja novamente condenado em razão de ato infracional 

praticado anteriormente à primeira medida, o ato referente à última 

condenação será absorvido pelo ato ao qual se impôs a primeira, não sendo 

possível a aplicação de nova medida de internação. 

II. Caso Miguel seja novamente condenado ao cumprimento de medida 

socioeducativa de internação em razão de ato infracional praticado 

anteriormente à primeira medida, o ato referente à última condenação 

absorverá o ato correspondente à primeira, devendo ser aplicada nova 

medida de internação. 

III. Caso Miguel seja novamente condenado ao cumprimento de medida 

socioeducativa de internação em razão de ato infracional praticado durante 

o cumprimento da primeira medida, a autoridade judiciária poderá determinar 

o reinício do cumprimento da medida socioeducativa. 

IV. Caso Miguel seja novamente condenado ao cumprimento de medida 

socioeducativa de internação em razão de ato infracional praticado durante 

o cumprimento da primeira medida, a autoridade judiciária não poderá, ainda 

assim, determinar o reinício do cumprimento da medida socioeducativa. 

V. Caso Miguel seja novamente condenado ao cumprimento de medida 

socioeducativa em razão de ato infracional praticado anteriormente à 

primeira medida, será procedida a unificação das medidas, sendo vedado à 

autoridade judiciária deixar de considerar os prazos máximos. 

Estão corretos os itens: 

(A) Apenas III. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas V. 

(D) II, IV e V.  

(E) I, III e V. 


