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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 
CONCURSO PÚBLICO 
CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DE 1.ª CLASSE 

 
PROVA ORAL/MALOTE 1 

 
GRUPO II – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

QUESTÃO 1
 
Considere a seguinte situação hipotética: 
 

  Determinado jornal impresso noticiou que um adolescente com dezessete anos 
de idade foi flagrado praticando ato infracional e, em seguida, morto em confronto 
com policiais militares. Na reportagem, sem a devida autorização, foram divulgados o 
nome completo e a fotografia do adolescente. 

 
 

 
Com relação a essa situação hipotética, mencione, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos 
 

1 um princípio que foi violado; 
2 uma norma legal que foi descumprida; e 
3 uma consequência jurídica para o jornal impresso. 
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GRUPO II – DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

QUESTÃO 2
 
Considere a seguinte situação hipotética: 
 

  Márcia foi submetida a procedimento cirúrgico com o objetivo de retirar pedras 
na vesícula. Após a cirurgia, Márcia passou a sentir fortes dores. A paciente foi 
submetida a uma radiografia, na qual se constatou que o médico não realizou 
adequadamente o procedimento cirúrgico. Em razão do erro médico, a paciente foi 
forçada a realizar novo procedimento cirúrgico, o que lhe causou danos materiais e 
extramateriais. 

 
 

 
A propósito dessa situação hipotética, responda, fundamentadamente, aos seguintes questionamentos. 
 

1 A responsabilidade do médico é objetiva ou subjetiva? 
2 Se o médico fosse funcionário de hospital, a eventual responsabilidade do estabelecimento de saúde 

pelo erro médico seria objetiva ou subjetiva? 
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GRUPO II – DIREITO PENAL 

 

QUESTÃO 3
 
Considere a seguinte situação hipotética: 
 

  Antônio e Geraldo, de forma livre, consciente e em comunhão de esforços, 
entraram em uma loja de conveniência de um posto de gasolina com um revólver 
municiado e ameaçaram o frentista e um cliente que estava no estabelecimento. 
Enquanto Antônio os manteve sob a mira da arma, Geraldo tomou do freguês uma 
carteira com documentos e dinheiro, além de R$ 190 do bolso do frentista. 
Repentinamente, o frentista investiu contra Antônio e o derrubou no chão, mas o 
assaltante se levantou e disparou o revólver, matando o frentista. Assustados, os dois 
assaltantes fugiram a pé, sem levar nada, porque os bens subtraídos caíram no chão 
durante a confusão. 

 
 

 
Acerca da situação hipotética apresentada, responda, de forma justificada, à luz da doutrina e da jurisprudência, 
aos seguintes questionamentos. 
 

1 Na situação descrita, houve homicídio qualificado por motivo torpe ou latrocínio?  
2 A subtração de bens do cliente e do frentista configurou concurso material de crimes, concurso formal 

de crimes ou continuidade delitiva? 
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GRUPO II – DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL 

 

QUESTÃO 4
 
Considere a seguinte situação hipotética: 
 

  Processado e condenado pela justiça federal por crime de tráfico internacional 
de drogas praticado em 20/11/2006, João, réu primário, recebeu pena de reclusão de 
seis anos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Após o trânsito em julgado 
da sentença penal condenatória, João foi recolhido em penitenciária estadual. 

 
 

 
Com relação a essa situação hipotética, responda, de forma justificada, aos questionamentos a seguir, à luz do 
entendimento dos tribunais superiores. 
 

1 A quem compete a execução da pena privativa de liberdade imposta a João?  
2 Quais são os requisitos legais para a progressão do regime de pena privativa de liberdade no caso de 

João? 
3 É possível ao juiz da execução penal utilizar exame criminológico para efeitos de progressão de regime? 
4 Sendo o apenado solvente, o inadimplemento de pena de multa impede a progressão de regime? 

 
 
 

 

 
 


