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SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PREENCHIMENTO DE 4 (QUATRO) VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA DE ESTAGIÁRIO DE DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ALMAS, DIANÓPOLIS E TAGUATINGA, 

ESTADO DO 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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Seleção Simplificada para Preenchimento de 4 (quatro) Vagas e Formação de Cadastro Reserva  
de Estagiários de Direito das Defensorias Públicas de Almas, Dianópolis e Taguatinga – Tocantins 

 
Localidade Pleiteada: Dianópolis – TO 
Nº. de Inscrição: ____ 
Nome do (a) Candidato (a): ____________________________ 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 1 
Marque a alternativa que completa, correta e respectivamente, a oração abaixo, atentando para a 
coerência verbal. 
 
Caso eles _____ normas mais rígidas, _____ melhores resultados. 
 
a) mantivessem- obteriam. 
b) manter – obter. 
c) mantém- obtém. 
d) mantinham- obtém. 
 
Questão 2 
No trecho – Enquanto comia, eu pensava: Deus do céu, como caqui é bom! – o termo destacado 
expressa circunstância de 
 
a) lugar. 
b) modo. 
c) tempo. 
d) dúvida. 
  
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 
Assinale a alternativa que apresenta apenas substantivos: 
 
a) quis, abacate, sacola. 
b) amor, sofreu, livro. 
c) cantar, belo, sentido. 
d) plano, mesa, bolsa. 
 
 
 



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 
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 
 
a) a reincidência. 
b) ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. 
c) a confissão espontânea.  
d) a reparação do dano. 
 
Questão 8 
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes ocorre: 
 
a) concurso de crimes. 
b) concurso de pessoas. 
c) conflito aparente de normas. 
d) crime impossível. 
 
Questão 9 
O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 
 
a) 10 anos. 
b) 15 anos. 
c) 20 anos. 
d) 30 anos. 

 
 
 
 



DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
Questão 10 
São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo 
 
a) as provas ilícitas.  
b) as provas lícitas. 
c) as perícias. 
d) as provas documentais. 
 
Questão 11 
Considera-se em flagrante delito quem: 
 
a) está cometendo a infração penal. 
b) pretende cometer a infração penal. 
c) não cometeu uma infração penal. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
Questão 12 
O Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes de: 
 
a) roubo. 
b) homicídio. 
c) extorsão. 
d) furto. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Questão 13 
A Constituição Federal Brasileira de 1988 proíbe a instituição de pena 
 
a) de multa. 
b) de banimento. 
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 
De acordo com o Código Civil brasileiro, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil: 
 
a) os ateus. 
b) os menores de 16 anos.  
c) os maiores de 16 e menores de 18 anos. 
d) os casados. 
 
Questão 16 
São pessoas jurídicas de direito privado, exceto: 
 
a) associações.  
b) fundações.  
c) organizações religiosas.  
d) União. 
 
Questão 17 
Dentre os abaixo relacionados, é ramo do direito privado: 
 
a) direito penal. 
b) direito constitucional.  
c) direito civil. 
d) direito administrativo. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
Questão 18 
Conforme preceitua o art. 1º do Código de Processual Civil, a jurisdição é exercida: 
 
a) pelos juízes. 
b) pelos advogados. 
c) pelos defensores públicos. 
d) pelos promotores. 
 
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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Localidade Pleiteada: Dianópolis – TO 
Nº. de Inscrição: ____ 
 
 
 

 
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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Localidade Pleiteada: Dianópolis – TO 
Nº. de Inscrição: ____ 

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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Nº. de Inscrição: ____ 
 

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.” 
 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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