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SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PREENCHIMENTO DE 2 (DUAS) VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
 
 
 

COMARCA DE MIRANORTE – TOCANTINS 
 
 
 
 Confira atentamente se este caderno de prova contém vinte questões, correspondentes à prova objetiva, 

corretamente ordenadas de 1 a 20 e uma questão, correspondente à prova discursiva, acompanhada de 
folha de rascunho. 

 
 Redija na folha de texto definitivo da prova dissertativa, nos locais apropriados, pois não serão avaliados 

fragmentos de textos escritos em locais indevidos. 
 

 Verifique no caderno de provas se o número de inscrição está correto, pois não serão avaliados os 
textos que tenham qualquer marca identificadora fora do local apropriado. 

 
 Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo. 

 
 Será permitido levar o caderno de prova somente após 1 (uma) hora de início. Caso contrário, o 

candidato deixará o local apenas com a folha de rascunho da redação. 
 

 Cada questão possui apenas uma alternativa correta. Marque a assertiva no gabarito com um “X”, 
utilizando caneta de cor azul ou preta. 

 
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do aplicador. 

 
 A dissertação deverá respeitar o número mínimo de 15 linhas e o máximo de 20. Qualquer texto com 

extensão aquém da mínima será apenado e qualquer fragmento de texto além da máxima será 
desconsiderado. 

 
 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado à transcrição do texto da prova 

dissertativa  para a folha de texto definitivo e preenchimento de gabarito. 
 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno poderá implicar a 
anulação da sua prova. 
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Defensoria Pública 

CEJUR 
 

Seleção Simplificada para Preenchimento de Duas Vagas e Formação de Cadastro Reserva  
de Estagiários de Direito da Defensoria Pública do Estado do Tocantins 

 
Comarca de Miranorte – TO 

 
Localidade Pleiteada: Miranorte – TO 
Nº. de Inscrição: _____ 
Nome do (a) Candidato (a): ______________________ 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 1 
Qual das palavras abaixo deve ser necessariamente acentuada: 
a) urubu. 
b) amar. 
c) inquerito. 
d) novela. 
 
Questão 2 
A acentuação da palavra café justifica-se na regra: 
 
a) acento diferencial. 
b) oxítona terminada em “e (s)”. 
c) toda proparoxítona é acentuada. 
d) monossílabo tônico. 
  
Questão 3 
Em qual das alternativas o adjetivo está no grau superlativo? 
 
a) Ela é cuidadosíssima.  
b) O leão é feroz.  
c) Ele foi um garoto pobre.  
d) O fiel amigo foi viajar. 
 
Questão 4 
Paulo Honório (querer) contar a própria vida, mas, julgando que não (conseguir), (pedir) ao jornalista 
Gondim que o (fazer.) 
 
Os verbos indicados entre parênteses estarão adequadamente correlacionados na frase acima caso se 
flexionem nas seguintes formas: 
 
a) quisera - conseguirá - pedisse - faria  
b) queria - conseguiria - pediu - fizesse  
c) queria - conseguisse - pedia - faça  
d) quis - consegue - pede - fizesse  
 
 






LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 55/2009 
 

Questão 5 
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:  
 
I. prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; 
II. patrocinar a ação penal privada e a subsidiária da pública;  
III. atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, 
discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o 
atendimento interdisciplinar das vítimas;  
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, II e III.  
b) I, apenas.  
c) II, apenas. 
d) III, apenas.  
 
Questão 6 
São princípios institucionais da Defensoria Pública, exceto: 
 
a) A unidade.  
b) A indivisibilidade.  
c) A independência funcional. 
d) A pessoalidade. 
 

DIREITO PENAL 
 
 
Questão 7 
O homicídio é: 
 
a) um indiferente penal. 
b) crime previsto no art. 121, do Código Penal. 
c) infração de menor potencial ofensivo.  
d) ilícito administrativo. 
 
Questão 8 
A parte especial do Código Penal Brasileiro dispõe sobre: 
 
a) crimes e suas respectivas penas. 
b) regras gerais de contrato. 
c) direitos e garantias fundamentais. 
d) atos administrativos. 
 
Questão 9 
João subtraiu, mediante destreza, a carteira do bolso de Paulo, contendo R$ 1.000,00 em dinheiro. 
Nesse caso, o sujeito passivo do crime é 
 
a) o Estado. 
b) Paulo. 
c) o patrimônio. 
d) a paz pública. 

 
 






DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
Questão 10 
A ação penal privada exclusiva tem início por meio de 
 
a) denúncia do Ministério Público.  
b) queixa-crime ajuizada pelo ofendido ou por quem tenha qualidade para representá-lo.  
c) requerimento do Delegado de Polícia. 
d) portaria do Juiz de Direito. 
 
Questão 11 
Quanto à natureza jurídica, o inquérito policial é: 
 
a) um processo criminal instaurado. 
b) um contrato. 
c) uma ação penal. 
d) um procedimento administrativo. 
 
Questão 12 
Inicia-se a ação penal com: 
 
a) a denúncia ou queixa. 
b) a citação do réu. 
c) a resposta à acusação. 
d) o interrogatório do réu. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Questão 13 
A Constituição Federal Brasileira de 1988 proíbe a instituição de pena 
 
a) restritiva de direitos. 
b) cruel. 
c) de prisão simples. 
d) restritiva de liberdade.  
 
Questão 14 
A disposição legal "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da 
lei" enuncia o princípio da: 
 
a) economia;  
b) legalidade;  
c) tutela judiciária;  
d) igualdade. 
 

DIREITO CIVIL 
 
Questão 15 
Dentre os abaixo relacionados, é ramo do direito privado: 
 
a) direito penal. 
b) direito constitucional.  
c) direito civil. 
d) direito administrativo. 






Questão 16 
Um lote de terras trata-se de espécie de bem: 
 
a) móvel.  
b) imóvel.  
c) semovente.  
d) imaterial.  
 
Questão 17 
São requisitos básicos que compõem uma relação jurídica: 
 
a) homem e mulher. 
b) credor, devedor e prestação (objeto).  
c) fatos. 
d) parte interessada. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
Questão 18 
Dentre os princípios abaixo, assinale aquele que se relaciona intimamente com o direito processual civil: 
 
a) princípio do devido processo legal. 
b) principio da nulla poena sine lege. 
c) princípio da legalidade. 
d) princípio da moralidade. 
 
Questão 19 
Segundo o art. 5° , inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esta regra consagra o princípio: 
 
a) da individualização das penas; 
b) da inafastabilidade da jurisdição; 
c) do juiz natural; 
d) da impessoalidade; 
 
Questão 20 
A legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido são condições da: 
 
a) ação. 
b) obrigação. 
c) jurisdição. 
d) contratação. 
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GABARITO DEFINITIVO 

 
 
 

01       A B C D 
02 A B C D 
03 A B C D 
04 A B C D 
05 A B C D 
06 A B C D 
07 A B C D 
08 A B C D 
09 A B C D 
10 A B C D 
11 A B C D 
12 A B C D 
13 A B C D 
14 A B C D 
15 A B C D 
16 A B C D 
17 A B C D 
18 A B C D 
19 A B C D 
20 A B C D 
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FOLHA DEFINITIVA 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
 

1 - Discorra, em no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, sobre o tema: “A redução da maioridade penal 
no Brasil.” 
 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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FOLHA DE RASCUNHO 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL  
 

1 - Discorra, em no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, sobre o tema: “A redução da maioridade penal 
no Brasil.” 
 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 







