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GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA DE SELEÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS VOLUNTÁRIOS DA DPGE 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO – DPGE, através de sua 

UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO AOS ESTAGIÁRIOS, torna público 

o GABARITO OFICIAL DEFINITIVO da prova de seleção de estagiários 

voluntários, realizada no dia 12 de abril de 2013. 

 

01 - D; 02 – B; 03 – D; 04 – A; 05 – C; 06 – B; 07 – E; 08 – A; 09 – D;  10 – 

E; 11 – A; 12 – C; 13 – B; 14 – B; 15 – A; 16 – A; 17 – D; 18 – C; 19 – A; 20 

– D; 21 – A; 22 – D; 23 – E; 24 – C; 25 – A; 26 – A; 27 – A; 28 – C; 29 – A; 

30 – A; 31 – C; 32 – A; 33 – C; 34 – D; 35 – B; 36 – D; 37 – B; 38 – 

ANULADA; 39 – C; 40 – A; 41 – D; 42 – C; 43 – C; 44 – A; 45 – B; 46 – D; 

47 – D; 48 – C; 49 – C; 50 – D.  

 
Respostas dos recursos: 

 

*Questão 12 – Gabarito alterado para a letra C. 
 
Fundamentação de alteração do gabarito: 

a) a assertiva está errada, vez que a Teoria Objetiva da Posse adotada pelo atual Código Civil 

Brasileiro é da autoria de Ihering e não de Savigny. 

c) a assertiva está correta, fundada no disposto no art. 1210, §1º do Código Civil que reza “O 

possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que 

o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou 

restituição da posse”. 

 

*Questão 36 – Mantido o gabarito na letra D. 
 
Fundamentação do gabarito: 

a) os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Contudo, renúncia não se confunde com exercício, de 

modo que o titular do direito poderá, mesmo tendo a possibilidade de proteger seus direitos, não 

adotar medidas nesse sentido. 

b) os direitos fundamentais são imprescritíveis pelo que a todo tempo poderão ser protegidos pelos 

meios processuais existentes. 

c) nenhum direito é absoluto nem mesmo os direitos fundamentais. Assim, um direito fundamental 

poderá ceder espaço a outro quando o caso concreto assim o exigir. 
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d) os direitos fundamentais não são passíveis de disposição, ou seja, transação por parte de seu 

titular. Assim, não é possível pretender-se dispor de um direito fundamental, mas seu titular pode 

não exercê-lo, o que é diferente. 

e) os direitos fundamentais dirigem-se as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito 

privado, que tenham ou não residência no país. Portanto, a previsão contida no art. 5º, caput, da CF 

deve ser interpretada de modo a abarcar todos os estrangeiros, sejam eles residentes ou não no país. 

 

Assim sendo, o gabarito da questão deve ser MANTIDO na letra D, pois só há uma resposta correta 

e esta é a que o gabarito preliminar indicou. 

 

*Questão 38 – ANULADA, em virtude da existência de mais de uma resposta para a 

questão em alusão. 
 
Fundamentação do gabarito: 

a) o mandado de segurança é uma ação constitucional de rito sumaríssimo e residual, de modo que 

somente cabe o MS quando a questão não disser respeito ao direito de ir e vir e nem se trate do 

direito a correta identificação do indivíduo. 

b) a ação penal que está em curso junto a um juiz absolutamente incompetente poderá ser trancada, 

ou seja, deixar de ter curso, por meio de um habeas corpus posto que, de modo indireto, seu 

processamento representa uma ilegalidade a incidir indiretamente sobre a liberdade do sujeito. 

Melhor dizendo: se o juiz absolutamente incompetente dá curso a uma ação penal, está-se diante de 

uma ilegalidade a ser combatida por meio de HC já que tal demanda judicial poderá resultar numa 

possível condenação em desfavor do réu e, portanto, numa restrição à sua liberdade. Assim sendo, 

está-se diante de uma restrição indireta ao direito de ir e vir que pode ser objeto do habeas corpus. 

c) somente cabe o mandado de injunção quando a norma constitucional estiver pendente de 

regulamentação, razão pela qual se a norma esperada pela Constituição Federal já tiver sido editada 

pelo Poder Legislativo não mais será possível ajuizar-se o MI. 

d) a ação de habeas data destina-se a anotar, corrigir e ter acesso a informações de natureza pessoal 

que estejam em poder de um banco de dados público. Deste modo, o HD não somente pode buscar o 

acesso a informação de natureza pessoal mas, passo seguinte, após prestadas as informações sobre o 

sujeito, proceder sua complementação (por meio da anotação) ou proceder a correção daquilo que 

estiver diverso da realidade vivenciada pelo sujeito. 

e) pode propor a ação popular o brasileiro nato ou naturalizado e até o português equiparado que 

tenha, pelo menor, 16 anos de idade. O que se exige é que o sujeito ativo seja cidadão no exercício 

dos seus direitos políticos. 

 

Fortaleza, 17 de abril de 2013. 

 

 

MARLY ANNE OJAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

SUPERVISORA DO NÚCLEO DE ESTÁGIO - DPGE 


