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Leia estas instruções: 

 

1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, 

assine no espaço reservado.  

2 

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 35 questões de 

múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10 do Eixo de Formação Fundamental; 11 a 35 

do Eixo de Formação Profissional.  

3 
Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeição 

gráfica que impeça a leitura. Detectado algum problema, comunique-o imediatamente 

ao Fiscal. 

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de 

pontos. 

6 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça esclarecimentos aos 

Fiscais. 

8 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em 

material transparente. 

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

11 
Você dispõe de, no máximo, quatro horas para redigir o texto definitivo na Folha de 

Redação, responder às questões e preencher a Folha de Respostas . 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas , a 

Folha de Redação e este Caderno. 
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Prova de Redação

De acordo com Possenti (2010, p. 51), "muitos são os temas tomados como objeto do texto
humorístico. Em suma, todos os temas controversos são fontes de piadas, especialmente se
as controvérsias se tornaram mais ou menos populares e se algum dos aspectos do tema foi
estereotipado". À margem dessa profusão temática, é forçoso reconhecer que o texto
humorístico tem alcançado audiências cada vez maiores, principalmente devido ao
desenvolvimento tecnológico contemporâneo, o que alimenta polêmicas mas também conduz
a sociedade a uma reflexão sobre quais temas devem ou não ser aceitos como objeto do
humor e da piada.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Considerando essa discussão e seus conhecimentos sobre a temática, produza um artigo de
opinião posicionando-se sobre a seguinte questão:  

Deve haver limites para o humor?

INSTRUÇÕES

Seu artigo deverá atender às seguintes normas:
 
● ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;  
●  apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no mínimo, dois
argumentos;  
● ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;  
● ser redigido em prosa (e não em verso);  
● conter, no máximo, 30 linhas; e  
● não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo). 
 
 
ATENÇÃO
 
Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:
 
● texto com até 11 linhas;  
● fuga ao tema ou à proposta;  
● letra ilegível;  
● identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  
● texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo;  
● e artigo escrito em versos.
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EIXO DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL 01 a 10

01. Teobaldo, homem conservador e liberal, é ferrenho defensor do modelo heteronormativo
de família. Intimamente, sua moral não acata os novos arranjos familiares socialmente
vistos. Por essa razão, não faz nenhuma questão de respeitar o ordenamento jurídico
tampouco as regras sociais de convivência, frequentemente proferindo xingamentos
preconceituosos àqueles que entende não serem “moralmente corretos”. Para o Direito,
numa perspectiva ética, a posição de Teobaldo deve ser

A) rechaçada e coibida, dentro dos limites legais, não sendo a moral um argumento útil
para justificar condutas que afrontam as regras coletivas e o ordenamento jurídico.

B) respeitada, porque cada indivíduo tem o poder de agir conforme as próprias crenças,
sendo a conduta de Teobaldo amparada como livre exercício do agir.

C) rechaçada, mas não coibida, pois, embora a postura de Teobaldo fira direitos
fundamentais de outrem, ele possui a liberdade de agir conforme sua moral e não
deve ser punido por isso.

D) respeitada, mas coibida, porque a moral individual deve ser respeitada mesmo quando
fira direito alheio, devendo Teobaldo ser punido somente em caso de violências
físicas causadas por suas condutas.

02. André e Paula tiveram um rápido relacionamento, mas o suficiente para que André
fizesse registros de imagens e vídeos de momentos de intimidade do casal e os deixasse
salvos na memória de seu celular, tudo isso sem o conhecimento e o consentimento de
Paula. Findo o relacionamento, André enviou várias fotos e vários vídeos íntimos do ex-
casal para amigos próximos. Os vídeos viralizaram e foram parar em várias redes
sociais. Paula registrou boletim de ocorrência e pediu, em suas redes sociais, que as
pessoas não divulgassem o conteúdo porque aquilo fere sua honra e sua dignidade. Sob
o prisma principiológico do Direito, a conduta de André em divulgar os arquivos

A) viola os princípios fundamentais da dignidade humana de Paula, causando-lhe um
dano extrapatriomonial, passível de sanção pelas normas civis e penais.

B) é aceitável, pois, durante o relacionamento, André gozava de plena e irrestrita
liberdade sobre o corpo e os atos de Paula, já que ela era namorada dele.

C) viola os princípios penais de ofensa e exposição indevida de imagem, vez que o
conteúdo fora divulgado após o fim do relacionamento, o que torna a conduta punível
somente na esfera penal.

D) é aceitável, pois, se Paula consentiu ter momentos de intimidade com André, tal
consentimento é extensivo e implícito para que André possa capturar imagens e
vídeos da parceira.

03. Adelina, uma criança de 8 anos de idade, está incluída no processo de guarda e
alimentos promovido por sua mãe em face de seu pai. O pai de Adelina se nega ao
pagamento de pensão alimentícia e não quer a guarda compartilhada. Diante da situação,
a promotora competente atua nos autos para garantir a segurança jurídica na tutela de
Adelina. Nesse tipo de ação, o Ministério Público age visando

A) à proteção integral dos direitos fundamentais de Adelina, que extrapolam os direitos
meramente patrimoniais, zelando pela segurança, pelo bem-estar e pelos cuidados da
criança.

B) à proteção patrimonial da criança, garantindo que ela tenha uma poupança financeira
para utilizá-la quando completar a maioridade civil.

C) à proteção integral da criança, que se limita à garantia de um lar e de uma pensão
alimentícia até que a criança atinja a maioridade civil ou renuncie aos alimentos.

D) à proteção patrimonial de Adelina, exigindo do pai o pagamento de uma pensão
alimentícia para a criança, obrigação que pode ser substituída pelo direito de
visitação.
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04. Mirabel, estudante de Direito e estagiária da 1102ª Vara Cível da Comarca de Pantanal,
estava minutando uma sentença para homologação de acordo entre Juma e Maria Bruaca
cujo objeto era a disputa sobre um bem imóvel rural. Numa interpretação literal da
legislação, Mirabel percebeu que seria possível conceder a Juma o direito pleiteado e
questionou a magistrada sobre a possibilidade de acordo por via judicial. Nessa
perspectiva, a magistrada informou corretamente a Maribel que

A) o Direito tem como finalidade o bem-estar social e o apaziguamento do conflito entre
as partes, o que, em muitas situações, pode se dar pela conciliação, também uma
forma de distribuição justa do direito pretendido.

B) não se pode homologar acordo entre as partes, pois, uma vez judicializado um
conflito, a justiça não pode se esquivar de conceder a tutela judicial a uma das
partes, sendo vedada a composição.

C) o Direito tem como finalidade o bem-estar pessoal e o apaziguamento do conflito para
uma das partes, que, caso queira, pode aceitar o acordo, sendo irrelevante a busca
pela justiça e a finalidade social.

D) não se pode homologar acordo entre as partes, pois a legislação brasileira não
permite que sentença discorra sobre direito pleiteado entre as partes individualmente.

05. Chico, astro da cidade de Mossoró, resolveu interpelar Eliane, uma estudante de Direito
por quem tinha muito apreço, muita consideração e uma verdadeira admiração. Em razão
desse sentimento fanático, Chico ligava incontáveis vezes para o celular de Eliane, que
não correspondia às investidas do astro. Em uma interpretação principiológica do Direito
brasileiro, Eliane

A) não está obrigada a corresponder às investidas afetivas de Chico, sendo-lhe garantido
o direito à privacidade e ao questionamento, por via judicial, dessas investidas
inoportunas.

B) não tem a obrigação de corresponder a Chico, mas não há, na conduta masculina,
nenhuma violação de direito capaz de ser questionada judicialmente.

C) não está obrigada a corresponder às investidas afetivas de Chico, sendo-lhe vedado o
direito à privacidade e ao questionamento, por via judicial, dessas investidas
inoportunas.

D) não tem a obrigação, na condição de mulher, de corresponder às investidas amorosas
de Chico, mas deve manter-se em silêncio, não sendo sua condição de privacidade
um objeto passível de proteção judicial.

06. No ano de 2004, a Constituição Federal de 1988 passou por um processo de reforma e,
na ocasião, novos dispositivos normativos foram inseridos em seu texto expresso. Entre
as inovações ali surgidas, destacam-se as súmulas vinculantes. Sobre essas súmulas, o
texto constitucional diz que o Supremo Tribunal Federal poderá editá-las, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros. Afirma ainda que

A) a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia que acarrete grave insegurança
jurídica.

B) a aprovação, a revisão ou o cancelamento de súmula, sem prejuízo do que vier a ser
estabelecido em lei, poderão ser provocados por aqueles que são legitimados à
propositura de ação popular.

C) caberá Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra o ato
administrativo que contrariar a súmula vinculante, direcionada ao Supremo Tribunal
Federal, que, julgando-a, cassará o ato.

D) terá efeito vinculante em relação ao Legislativo, nas esferas federal, estadual e
municipal, sendo vedado o seu cancelamento, a partir de sua publicação no sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
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07. Jurandyr Silva, dialogando com seu avô a respeito de notícia veiculada no Jornal da
Tarde local, tentava explicar as razões que levaram o Supremo Tribunal Federal a decidir
a respeito da criminalização da homofobia como crime de racismo. Na ocasião, o avô não
conseguia compreender como algo que não estava expressamente escrito no sistema
legal brasileiro poderia ser interpretado daquela forma. Jurandyr, na tentativa de se fazer
entender, se deteve a expor alguns ensinamentos teóricos pós-positivistas brasileiros e,
em tal sentido, relatou acertadamente que

A) o Direito contemporâneo diferencia texto jurídico e norma jurídica, de modo que o
texto corresponde ao que se encontra positivado no sistema jurídico e a norma é
resultado do trabalho do intérprete; assim, esse resultado pode ir além de uma
interpretação gramatical.

B) a interpretação da normativa vigente é ato de liberdade direcionado ao Judiciário, que
deve realizá-la com olhar voltado para a ideia de justiça concreta iminente e sem
deter-se ao texto constitucional, posto que este tem notória eficácia diferida e difusa.

C) a diretriz normativa no Brasil impõe ao Judiciário o dever de deliberar sobre situações
concretas ligadas ao Direito Penal de modo a equiparar fatos repudiados pela
sociedade a crimes previstos na legislação quando não houver tipo penal específico
para eles.

D) a homofobia, prevista explicitamente na Constituição Federal de 1988 como ato
violador de direitos fundamentais dos cidadãos, carecia de previsão expressa no
Direito Penal, o que acabou por simplificar a interpretação realizada pelo Supremo
Tribunal Federal.

08. No período posterior à Segunda Guerra Mundial, o Direito vivenciou momento de “virada
teórica". Em tal contexto, novas ideias foram divulgadas e aceitas em maior amplitude,
especialmente a partir da teorização no sentido de que a Constituição é documento
central para o Direito e de que possui força normativa. Com o novo olhar direcionado à
Constituição, o Direito Constitucional e a Hermenêutica Constitucional se expandiram em
conteúdos. No âmbito da Hermenêutica Constitucional, entende-se que a interpretação da
Constituição deve ocorrer de forma a

A) viabilizar o incremento da força normativa da Constituição e em respeito à
aplicabilidade direta e imediata dos Direitos Fundamentais.

B) reduzir o valor da diretriz interpretativa da concordância prática ou máxima
harmonização dos Direitos Fundamentais colidentes.

C) oferecer primazia à ponderação de interesses como caminho exclusivo de resolução
de colisão entre Direitos Fundamentais.

D) trabalhar com a ideia de que a hierarquia entre direitos fundamentais estabelecida no
texto vigente deve ser respeitada nas decisões de casos concretos.

09. Numa comarca do interior do estado, a magistrada estuda um processo que está
concluso para sentença. Ela não vê necessidade de saneamento e acredita que as
provas produzidas são suficientes para o encerramento da primeira fase do processo. No
que diz respeito ao convencimento motivado, o magistrado

A) tem livre convencimento ao julgar, mas a fundamentação deve ser motivada em bases
legais e principiológicas do ordenamento brasileiro.

B) pode julgar de acordo com suas motivações pessoais e seus conceitos íntimos,
desde que indique, na decisão, que sua motivação tem foro íntimo.

C) não pode guiar-se pelo livre convencimento, estando adstrito a realizar a
fundamentação legal da sentença, sem motivar suas razões.

D) não tem livre convencimento para julgar tampouco tem obrigação de motivar sua
decisão, indicando nesta apenas as razões legais.
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10. Nina, residente judicial da Comarca de Vista Alegre, minutava uma decisão interlocutória
indeferindo uma tutela de urgência que pretendia autorização para medicamento à base
de cannabidiol, cuja eficácia estava comprovada em vários laudos médicos anexados
pelo requerente para tratamento de doença neurológica causadora de inúmeras
convulsões por dia. Entretanto, Nina não estava satisfeita com a fundamentação legal,
pois sentia-se confusa entre a necessidade do uso da substância e a ilicitude da
cannabis no ordenamento jurídico no Brasil. Ela, então, consulta a magistrada e as duas
iniciam uma conversa sobre as possibilidades de interpretação das normas pelo sistema
legal brasileiro. Sobre os métodos de interpretação, elas concluem que o ordenamento
brasileiro

A) permite várias formas de interpretação da norma, as quais devem se ajustar ao fim
último do Direito, que é a melhor escolha para decidir de forma justa.

B) prevê apenas as formas literais e axiológicas para guiar o jurista na interpretação de
uma norma, sendo essencial que haja vinculação à lei.

C) não limita as possibilidades de interpretação da norma, deixando o jurista apto a
utilizar a que mais aprouver, independente de haver afronta legal e/ou principiológica
na decisão.

D) não permite o uso da interpretação na leitura das normas, devendo o jurista ater-se
exclusivamente à gramática do verbete da lei.
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EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 11 a 35

11. Helena Aparecida da Silva, cidadã potiguar, foi a uma clínica médica da cidade na
condição de paciente e, ao se apresentar à recepção, recebeu a demanda de preencher
formulário extenso. O formulário em questão solicitava à Helena o preenchimento de seu
nome, endereço completo, número do CPF, número do RG, número de telefone fixo e
celular, número do seu título de eleitora, o seu tipo sanguíneo, a declaração quanto à cor
da sua pele, a sua religião, a sua orientação sexual e, caso existente, a sua filiação
político-partidária. Inquieta com aquela situação, Helena questionou à funcionária da
recepção os motivos da solicitação de tantos dados. A funcionária não sabia oferecer a
ela a explicação necessária e a encaminhou à diretoria do espaço, que expôs que não
poderia dizer detalhes do funcionamento interno da clínica tampouco especificar o que
faz com os dados de suas fichas. Helena, na situação narrada, está

A) completamente amparada pelo Direito Constitucional, pois a proteção de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, é, desde o ano de 2022, direito fundamental
expresso constante do texto da Constituição Federal de 1988, sendo competência da
União legislar sobre o assunto.

B) parcialmente desamparada pelo Direito Constitucional, pois não há previsão expressa
no texto constitucional de 1988 de que a proteção de dados pessoais seja direito
fundamental, havendo apenas lei infraconstitucional quanto ao assunto.

C) completamente desamparada pelo Direito Constitucional, pois a proteção de dados
pessoais carece de previsão expressa na Constituição Federal de 1988 e não há
legislação específica que cuide do assunto, havendo apenas o Código de Defesa do
Consumidos para proteger a cidadã no caso.

D) parcialmente amparada pelo Direito Constitucional, na medida em que a proteção à
privacidade é texto expresso constante na Constituição Federal de 1988, sendo
competência comum dos entes federados legislar sobre a proteção de dados pessoais
no Brasil.

12. Raul dos Santos, estudante do curso de Direito, tem notado o crescimento de eventos
acadêmicos, pesquisas, notícias e debates ao redor do tema da inteligência artificial. A
inteligência artificial, automação com algoritmo desenvolvido mediante treinamento, que
possui aprendizado de máquina e que demanda banco de dados, hardware e software
para funcionar, tem sido vista como solução possivelmente eficiente para a necessidade
de acelerar determinados processos produtivos. Recentemente, Raul fez a leitura de
notícia que reportava a projeção, para o futuro, da substituição de milhares de
trabalhadores humanos por automações algorítmicas. Preocupado com a conjuntura e
com o futuro da classe trabalhadora, Raul começou a pesquisar sobre o que o direito
brasileiro diz a respeito do assunto. Em suas leituras, averiguou que a Constituição
Federal de 1988

A) estabelece, ao tratar dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, a
proteção do trabalho humano em face da automação, na forma da lei.

B) ignora a questão da substituição do homem pela automação, sendo a proteção do
trabalhador, nesse caso, fruto de interpretação hermenêutica sistemática.

C) proíbe expressamente a inserção de automações nos processos produtivos laborais.

D) trata expressamente da proteção da automação no ambiente de trabalho.
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13. Arthur dos Anjos é estudante do curso de Direito engajado no movimento estudantil,
considera-se defensor dos Direitos Humanos e é filiado a um partido político. Além disso,
participa de grupo de pesquisa na universidade. Na medida em que a sua graduação foi
se desenvolvendo e avançando, Arthur despertou interesse para a carreira da
magistratura, além de desejar seguir carreira docente. Atualmente, ele se diz apaixonado
pelo que ambas as carreiras oferecem. Diz que ama a docência, pelo potencial de
transformar vida por meio da educação, e a magistratura pelo potencial de transformar
vidas por meio da concretização cotidiana da ideia de justiça. Arthur cogita, inclusive
vislumbrando um futuro mais longínquo, atuar como advogado de defesa dos direitos
humanos ao se aposentar como magistrado. Ao conversar com um de seus colegas de
turma, o texto da Constituição Federal foi destacado no que tange à magistratura e,
nesse sentido, Arthur se tornou reflexivo quanto ao que deseja para seu futuro
profissional, pois a Constituição determina que aos juízes é vedado

A) dedicar-se à atividade político-partidária.

B) exercer a docência na condição de servidor público.

C) defender os direitos humanos.

D) exercer advocacia antes de dois anos do afastamento do cargo por aposentadoria.

14. Nos últimos tempos, tem repercutido cotidianamente na mídia julgamento de ação em
sede de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Andressa,
estudante do primeiro período do curso de Direito, tem tentado entender melhor a
importância desse órgão para o país bem como compreender o que significa “controle de
constitucionalidade”. Nesse sentido, a estudante iniciou leitura da Constituição Federal
de 1988 e observou que a propositura das ações de controle de constitucionalidade não é
permitida a qualquer sujeito. Assim, são competentes para propor ação direta de controle
de constitucionalidade:

A) confederação sindical e Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

B) presidente da república e o procurador regional da República.

C) governador de estado e prefeito de município.

D) partido político e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

15. Ana Beatriz, professora da rede pública de ensino do município de Natal, foi atropelada
por ambulância da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte ao sair do seu
local de trabalho. Na ocasião, Ana Beatriz atravessava a rua na faixa de pedestres
normalmente quando foi surpreendida pelo veículo que trafegava em alta velocidade.
Após a colisão com o corpo de Ana Beatriz, a ambulância parou para prestar socorro e
realizou toda a assistência médica necessária aos cuidados com a vítima do
atropelamento. Infelizmente, diante do impacto da colisão, a professora adquiriu danos
de locomoção permanentes, demandando a realização constante e contínua de
fisioterapia, para aperfeiçoamento de sua locomoção, e de terapia ocupacional para
adaptação à vida cotidiana após o acidente. Por não possuir condições financeiras de
arcar com os custos de tais tratamentos de modo regular bem como por se sentir afetada
em sua honra subjetiva diante de toda a dor física e psicológica que enfrentou, Ana
Beatriz intenciona propor ação de responsabilidade civil em face do Poder Público. Com
base no texto constitucional hoje vigente e na jurisprudência consolidada junto ao
Supremo Tribunal Federal, Ana Beatriz deverá propor

8 "Foge-me a vida no correr do pranto" (Auta de Souza)



A) ação judicial para reparação de danos em face do Estado do Rio Grande do Norte, que
responderá objetivamente pelos danos causados por seu agente, sendo cabível a
propositura de ação judicial de regresso contra este último no caso de ter agido com
dolo ou culpa.

B) ação judicial para reparação de danos contra o motorista da ambulância, que
responderá subjetivamente pelos danos causados com dolo, e não por aqueles
causados por culpa, e terá o dever de custear todos os tratamentos de Ana Beatriz,
mas não o de arcar com o valor correspondente aos danos morais.

C) ação de responsabilidade civil em face da Secretaria de Saúde do Estado do Rio
Grande do Norte, que responderá objetivamente pelos danos causados por seus
agentes, assim como todos os agentes de saúde que estavam na ambulância,
independentemente da ação de regresso.

D) ação de responsabilidade civil em face do município de Natal, que responderá
objetivamente pelos danos ligados ao acidente, ou em face do motorista do veículo,
que responderá subjetivamente pelos danos por ele causados, sejam tais danos de
ordem patrimonial ou moral.

16. José Pereira, agente público no município de Mar Calmo, determinou a dois de seus
subordinados que trabalhassem para ele no final de semana realizando pintura nas
paredes de sua casa. José alegou que, diante das fortes chuvas e dos vazamentos dela
provenientes, a casa estava em péssimo estado, demandando reparos imediatos. Disse,
ainda, que a mão de obra local, além de rara e muito onerosa, estava indisponível para
trabalho remunerado naquela ocasião e que ninguém perceberia o trabalho realizado pelos
subordinados no fim de semana. Os subordinados a José não recusaram a convocação e
realizaram a empreitada gratuitamente durante o fim de semana. A partir dos fatos
apresentados e do texto da Lei de Improbidade Administrativa, José poderá ser

A) condenado pela prática de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito, já
que se aproveitou da mão de obra de servidores para atividade de seu interesse
privado, ainda que não tenha existido prejuízo ao erário.

B) réu em ação penal por crime contra a Administração, mas não poderá sê-lo em ação
de improbidade administrativa, já que a sua ação não gerou qualquer prejuízo ao
erário, elemento indispensável ao interesse de agir.

C) indiciado em processo administrativo disciplinar, mas não poderá ser réu em ação
penal tampouco em ação de improbidade administrativa, pois, para haver interesse de
agir processual, devem existir prejuízo à Administração e desvio de verbas públicas.

D) condenado por improbidade administrativa por prejuízo ao erário e por violação do
princípio da impessoalidade como princípio da Administração Pública, mesmo diante
do fato de o uso da mão de obra dos servidores ter ocorrido no final de semana.

17. No dia 1º de abril de 2021, a Lei federal n.º 14.131, mais conhecida como “Nova Lei de
Licitações”, foi publicada. Desde tal fato, têm sido comuns discussões a respeito de sua
efetiva aplicabilidade bem como a realização de comparações do seu texto com o texto
da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Há quem diga que a Nova Lei de
Licitações traz em seus dispositivos legais diretrizes inovadoras importantíssimas, posto
que focadas em amenizar determinadas desigualdades, a exemplo da desigualdade de
gênero. Assim, existe na Nova Lei de Licitações dispositivo legal responsável por
expressamente

A) viabilizar, como critério de desempate entre licitantes com propostas similares, a
análise da existência de ações de equidade de gênero no ambiente de trabalho,
conforme regulamento.

B) estabelecer a equidade de gênero como princípio da licitação a ser observado ao
longo do desenvolvimento de todas as suas etapas.

C) permitir dispensa de licitação por motivo de equidade de gênero, devidamente
justificado e conforme regulamento detalhado nesse sentido.

D) possibilitar contratação direta pela via da inexigibilidade de licitação em situações de
sociedades empresariais ou cooperativas cujas diretorias sejam formadas
exclusivamente por mulheres.
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18. Fernando Chagas, servidor público do Estado do Rio Grande do Norte, deseja realizar
adoção monoparental. Considerando que não possui esposa ou companheiro e que
cuidará de uma criança sozinho, o servidor estadual tem se sentido reflexivo com relação
ao direito à convivência familiar do seu futuro filho. O fato de a Lei Complementar
Estadual nº. 122, de 30 de junho de 1994, estabelecer, em seu art. 95, que o prazo de
licença em caso de adoção é de cinco dias o preocupa. Conversando com um amigo,
Fernando tomou conhecimento de caso que repercutiu nacionalmente e que envolvia
servidor público federal que havia se tornado “pai solo” pleiteando judicialmente licença
paternidade em prazo idêntico ao da licença maternidade (120 dias). Ao saber que o
pleito em questão foi atendido judicialmente em decisão favorável, Fernando se animou e
iniciou os trâmites necessários à adoção. Considerando a situação descrita e o regime
jurídico administrativo, analisando o caso à luz dos princípios da Administração, observa-
se que o princípio da

A) juridicidade se ressaltou na situação, pois, segundo a sua diretriz, a Administração
Pública pode realizar tudo aquilo que o Direito ampara e não apenas o que a
legalidade estrita determina expressamente.

B) legalidade estrita predominou na situação envolvendo o servidor público federal, que
conseguiu a ampliação de sua licença paternidade, posto que não se admite decisão
administrativa que não seja pautada em texto explícito de regra jurídica contida em
lei.

C) eficiência foi diretriz determinante na situação da adoção, pois tal princípio determina
precipuamente a economia financeira em detrimento da realização de gastos sociais.

D) coisa julgada administrativa se sobressaiu, na medida em que exige que sejam
esgotadas todas as instâncias administrativas antes de ser acionado o Poder
Judiciário com ação pleiteando extensão do período de licença paternidade.

19. Maria Aparecida da Costa, reitora da Universidade do Estado do Mar Calmo, deseja
discutir junto à comunidade acadêmica o acesso aos espaços físicos do campus, pois
tem sido cotidiana a superlotação das bibliotecas, do centro de convivência e de outras
áreas comuns por cidadãos não pertencentes formalmente à comunidade acadêmica. Em
tal aspecto, a principal queixa da comunidade estudantil envolve os “concurseiros”
externos que chegam cedo às instalações universitárias ocupando os melhores espaços
para estudo dentro das bibliotecas, de modo a dificultar a vida de quem é estudante da
universidade e deseja estar ali. Além disso, a reitora compreende que restringir o acesso
ao campus aparenta ser demanda urgente ligada à segurança pública. A reitora, em tal
sentido, realizou audiência pública para debater o tema junto a estudantes, docentes,
servidores administrativos, trabalhadores terceirizados e comunidade no geral. Com base
nos conceitos, na classificação e no regime jurídico dos bens públicos, percebe-se que

A) a estrutura física do campus é bem de uso especial e pode ter o acesso restringido e
controlado pela universidade quando se tratar do público externo.

B) o campus é bem público e, como tal, pertence à população, sendo inadmissível à
universidade restringir o acesso às suas estruturas.

C) o acesso da coletividade ao campus será passível de restrição pela universidade,
desde que haja licitação na modalidade concorrência e contrato administrativo
exorbitante nesse sentido.

D) a instalação física do campus, como bem dominical, pode ter qualquer destinação,
sendo inviável a universidade restringir o acesso, justamente por ser bem público, ou
seja, pertencente a todos.

20. Polyana e Carlos Henrique foram casados por 10 anos. Da união, tiveram Miguel e
Helena, ambas crianças. O casal está se divorciando e, na mesma ação, disputam a
fixação de alimentos dos filhos, que estão sob guarda compartilhada e morando com a
mãe. O pai alega estar desempregado e, por tal razão, se nega a pagar alimentos em
favor dos filhos. O advogado, como patrono da causa em nome de Polyana, deverá
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A) discordar da alegação de insuficiência financeira do genitor e pedir que haja fixação
de alimentos mesmo diante da situação de desemprego, já que os alimentos não
estão diretamente vinculados à formalidade financeira dos pais.

B) acatar a alegação do genitor e abrir mão do pedido de alimentos nos autos, uma vez
que a responsabilidade pela manutenção dos filhos recairá exclusivamente sobre a
mãe, em razão do desemprego do pai.

C) discordar da alegação do genitor, que embora desempregado, deve ser compelido pelo
juízo a ter um emprego formal com carteira assinada para que possa se
responsabilizar pela pensão alimentícia dos filhos.

D) acatar a alegação do genitor e pedir nos autos a mudança do regime de guarda, para
que a mãe fique com guarda unilateral e assuma integralmente as despesas com os
filhos.

21. Sabrina, mulher trans, solicitou extrajudicialmente a alteração de seu registro civil para
usar seu prenome social. Em resposta administrativa, o Ofício de Registro de Pessoas
Naturais, negou o pedido sob alegação de que somente com a cirurgia para redesignação
do sexo poderia haver a alteração do registro. Essa resposta oferecida à Sabrina é

A) ilegal, considerando que o STF já decidiu que o direito à alteração do prenome é um
direito fundamental subjetivo e basta apenas a pessoa requerente apresentar a
solicitação administrativa para realizar a mudança.

B) legal, considerando que o STF entendeu que somente com a cirurgia de redisignação
do sexo é possível a pessoa solicitar a alteração de seu prenome.

C) ilegal, considerando que o STF já decidiu que o direito à alteração do prenome é um
direito subjetivo e a mudança é possível, desde que o cartório averbe a designação
de “transgênero” na certidão de nascimento.

D) legal, considerando que o STF entendeu que o uso do nome social por pessoas
transgêneros é vedado no ordenamento jurídico brasileiro, por ferir direitos
constitucionais fundamentais.

22. Ednalva foi casada com Macedo por 20 anos. Divorciaram-se em 2005, sem fazer partilha
de bens. Ednalva continuou morando no imóvel, pois Macedo abandonou os bens ao fim
do relacionamento. Em 2021, ela ajuizou ação de usucapião extraordinária, alegando ter a
posse legítima do bem, sem oposição do coproprietário e com animus domini. Em sua
defesa, Macedo alegou que a ex-esposa não exerceu a posse ad usucapionem e, por
isso, a usucapião não poderia ser reconhecida. Diante desse caso, seguindo
entendimento do STJ, a sentença deve

A) reconhecer pela legitimidade de Ednalva requerer a usucapião em nome próprio,
considerando que ela mantinha a condição de condômina desde o fim do
relacionamento com Macedo, sem qualquer oposição deste, sendo-lhe favorável o
direito de requerer a transferência de propriedade do imóvel.

B) negar a legitimidade de Ednalva para ajuizar a ação de usucapião em nome próprio,
pois a condição de condômina após a dissolução do casamento com Macedo é óbice
legal ao reconhecimento da propriedade.

C) reconhecer pela legitimidade de Ednalva requerer a usucapião em nome próprio,
desde que Macedo lhe conceda autorização para propor a ação pretendida e, caso
reconhecida a pretensão autoral de Ednalva, Macedo, na condição de ex cônjuge,
deve herdar metade do patrimônio.

D) negar a legitimidade de Ednalva para ajuizar a ação de usucapião em nome próprio,
pois, como não partilharam os bens ao tempo do divórcio, o direito de usucapir o
imóvel de residência decaiu.
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23. Nestor é pai de Enzo, aluno da rede privada de ensino que cursa o 2º ano do ensino
fundamental. Durante o período de suspensão das atividades presenciais escolares em
razão da pandemia de COVID-19, as aulas de Enzo passaram a ocorrer no sistema
remoto, sem redução da mensalidade. Insatisfeito com a situação, Nestor ajuizou ação
cível questionando o desequilíbrio contratual gerado pela mudança, sob alegação de que
o contrato passou a ser extremamente vantajoso para a escola. A escola contestou,
alegando que o fechamento temporário do estabelecimento de ensino é fato contratual
superveniente e que não teve proveito econômico com aquele fechamento. No julgamento
desse processo, com base nas mais recentes decisões do STJ sobre o tema, o juiz da
ação deverá

A) acatar a defesa da escola, considerando que a pandemia e o fechamento temporário
das escolas podem ser entendidos como fato superveniente no contrato educacional e
a mudança para o sistema remoto não pode, por si só, caracterizar a vantagem
econômica excessiva para a escola.

B) rechaçar a defesa da escola, considerando que a mera alteração da forma de ensino,
de presencial para remoto, é fato suficiente para comprovar a desvantagem
econômica contratual sofrida por Nestor e o imediato desequilíbrio contratual gerado
pela vantagem financeira obtida pela escola.

C) acatar a defesa da escola, considerando que o contrato educacional está desobrigado
de cumprir as cláusulas de obrigações de maneira unilateral, independente de fato
superveniente - pandemia - ou não.

D) rechaçar a defesa da escola, considerando que, em nenhuma hipótese, mesmo em
fato superveniente, é possível às partes de um contrato alterar a forma de prestação
de serviço pactuada no negócio original.

24. Marmitas da MUSAFIT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita como MEI, é uma
pequena empresa que serve refeições low carb para praticantes de crossfit e beach
tennis. Um dos fornecedores de peito de frango da Marmitas MUSAFIT rescindiu
unilateralmente o contrato, sem qualquer amparo legal, causando um prejuízo
significativo para a pequena empresa, que não tem condições financeiras de arcar com
as custas processuais de uma querela judicial. Nessa situação, ao ajuizar ação de
obrigação de fazer com pedido de danos morais, a Marmitas MUSAFIT

A) poderá apresentar, na petição inicial, pedido de gratuidade da justiça, cuja norma
autorizativa é o Código de Processo Civil.

B) não poderá apresentar pedido de gratuidade da justiça, pois tal benefício não é
previsto em lei para pessoas jurídicas.

C) poderá apresentar, a qualquer tempo, em petição avulsa, pedido de gratuidade da
justiça, o qual, para ser apreciado, exige caução do valor correspondente às custas.

D) não poderá apresentar pedido de gratuidade da justiça, pois tal benefício, para
pessoas jurídicas, somente é concedido de ofício pelo magistrado em sentença.

25. Pedro e Lucas, dois jovens, entraram em uma disputa ideológica sobre um determinado
título de campeonato de futebol entre times rivais. Da discordância, surgiu um forte
desentendimento, com ofensas e publicações difamatórias de Lucas contra a pessoa de
Pedro. Pedro, irresignado, decidiu ajuizar ação cível de indenização contra Lucas. No
curso do processo, ambos decidiram, via WhatsApp, dar fim à contenda e retomar a
relação de amizade. Para tanto, a dupla protocolou petição de desistência assinado por
ambos. No Juízo responsável pelo feito, esse pedido de desistência

A) poderá ser homologado por sentença terminativa, pois a decisão judicial não resolverá
o mérito.

B) não poderá ser homologado porque a desistência da ação não pode ser solicitada e
anuída por ambas as partes conjuntamente.

C) poderá ser homologado por sentença definitiva, pois a decisão judicial resolverá o
mérito.

D) não poderá ser homologado porque a desistência é um direito processual subjetivo da
parte, do qual não cabe exame judicial.
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26. Apreciando uma petição inicial com pedido de tutela de urgência, o magistrado do
Juizado Especial de Bela Flor deferiu o pedido formulado pelo autor, tendo em vista o
preenchimento dos requisitos exigidos por lei. Em agravo de instrumento dirigido do
Tribunal de Justiça, a parte ré recorreu da decisão alegando ser vedado ao magistrado
proferir decisão sem a oitiva da parte contrária. Sobre o pedido Inaudita Altera Parte, o
Tribunal poderá reconhecer que

A) o deferimento de tutela de urgência, sem que a outra parte seja ouvida antes da
decisão, é uma possibilidade processual prevista no Código de Processo Civil.

B) a concessão de qualquer pedido de liminar, sem a oitiva prévia da parte contrária, é
vedada ao magistrado de primeira instância.

C) o atendimento à tutela de urgência, sem que a outra parte seja ouvida antes da
decisão, é uma possibilidade prevista no direito material a ser concedida em sentença
de mérito, no juízo de primeiro grau.

D) a análise de agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência
sem a oitiva prévia da parte contrária é vedada ao Tribunal.

27. Isaac ajuizou ação em face de Ravena solicitando, em tutela de urgência, o direito à
visitação de Mel, cadela da raça Golden Retriever, da qual ambos eram tutores durante o
namoro. Com o término do relacionamento, Ravena se nega a deixar Isaac passear e
passar alguns momentos com Mel. A tutela de urgência foi deferida e Ravena foi intimada
por oficial de justiça, mas, ao receber a intimação, criou uma série de embaraços ao
cumprimento da decisão, por não concordar com ela. Nesse caso, Isaac poderá

A) solicitar ao juízo a condenação de Ravena em multa por ato atentatório à dignidade
da justiça, que poderá ser arbitrada em até vinte por cento do valor da causa.

B) aguardar o cumprimento da decisão por Ravena, vez que, deferida a tutela de
urgência, ficam esgotados os meios processuais de compelir a parte a cumprir a
determinação judicial.

C) solicitar ao juízo a condenação de Ravena em multa por ato procrastinatório, que
poderá ser arbitrada em até um por cento do valor da causa.

D) aguardar o cumprimento da decisão por Ravena, pois somente cabe ao magistrado o
dever processual de boa fé e cooperação.

28. José Marinho, homem adulto, passou por situação de violência simbólica e preconceito
racial em um restaurante da cidade. Na ocasião, José estava jantando quando uma
frequentadora do ambiente expôs que “não aceitaria comer tendo na mesa ao lado alguém
daquela cor e que mais parecia um monstro ao mastigar.” O homem, inconformado e
constrangido, reagiu no sentido de dizer que aquilo era preconceito e pediu à
administração do estabelecimento que tomasse providências. A mulher insistiu em suas
ofensas e continuou a proferir xingamentos contra o fenótipo de José. Os garçons
tentaram conter a discussão, mas não obtiveram sucesso, pois outros consumidores
presentes no espaço agiram e tomaram partido incrementando o tumulto, de modo que o
fato só foi controlado com a chegada das autoridades policiais. Conforme estabelecem as
legislações penal e processual penal hoje vigente no país e a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, José foi vítima de injúria com uso de elementos referentes à raça, cuja
pena é de reclusão, de um a três anos, e multa, e a ação penal é

A) privada, condicionada à representação do ofendido, sendo o crime imprescritível.

B) pública, condicionada à representação do ofendido, sendo o crime imprescritível

C) privada, incondicionada à representação do ofendido, sendo o crime prescritível.

D) pública, incondicionada à representação do ofendido, sendo o crime prescritível.

29. Ana dos Santos, jovem adulta do sexo feminino, tem vivido relacionamento conjugal
marcado por condutas que geram sofrimento em seu cotidiano. Recentemente, o seu
companheiro quebrou o celular de Ana diante dela, fazendo uso de um martelo, alegando
que, da próxima vez, aquilo poderia ocorrer com ela. Apavorada, a jovem buscou uma
advogada para relatar a sua situação e saber o que poderia ser feito. Ela tinha dúvidas se
aquela situação poderia configurar crime de violência doméstica conforme a Lei Maria da
Penha, já que não houve agressão física a seu corpo. De acordo com a Lei Maria da
Penha, Ana sofreu
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A) violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure destruição
parcial ou total de seus objetos.

B) violência moral, desde que não se configure como calúnia, difamação ou injúria,
situação que envolverá a aplicação do Código Penal, e não da Lei Maria da Penha.

C) violência psicológica, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade
física corporal ou saúde corporal.

D) violência física, entendida como qualquer conduta que causa dano e diminuição da
autoestima ou que lhe perturbe ou anule o pleno desenvolvimento.

30. Bianca Alencar, mulher adulta e casada, foi vítima de estupro. Após a agressão sofrida,
ela buscou as autoridades para reportar a sua condição de vítima, solicitar apuração do
ilícito e a consequente responsabilização do seu agressor. Bianca tomou todas as
medidas médicas necessárias a cuidar da sua saúde e aptas a evitar gestação
decorrente do estupro (pílula do dia seguinte). Ainda assim, aproximadamente um mês
após o ocorrido, descobriu que estava grávida. Para ela, era inimaginável exercer a
maternidade resultante de um ato de violência. Justamente por isso, buscou advogada
para saber o que poderia ser feito e descobriu que o sistema jurídico brasileiro

A) permite expressamente a realização de aborto em caso de gravidez resultante de
estupro, desde que mediante consentimento da mulher agredida ou, caso seja ela
incapaz, de consentimento do seu representante legal.

B) permite a realização de aborto após estupro, desde que mediante o consentimento da
vítima e da obtenção de decisão judicial favorável à interrupção da gestação.

C) permite a realização de aborto após estupro, desde que mediante consentimento da
vítima, parecer médico favorável e decisão judicial favorável à interrupção da
gestação.

D) permite a realização de aborto em caso de gravidez resultante de estupro, desde que
mediante consentimento escrito e juramentado da mulher agredida e de seu marido e,
na incapacidade, do seu representante legal.

31. Maria da Costa estava em transporte coletivo urbano realizando o seu deslocamento
cotidiano de casa para o trabalho. Na ocasião, ela sentiu um homem se aproximar de seu
corpo e ejacular em sua perna sem o seu consentimento. Em um impulso típico de quem
sentia pavor diante do que vivia, Maria gritou e pediu socorro. O ônibus parou, os
passageiros contiveram a fuga do agressor, as autoridades policiais foram chamadas e
compareceram ao local do crime, e Maria e as testemunhas relataram o ocorrido.
Considerando a situação descrita, é possível dizer que Maria foi vítima de

A) importunação sexual, especialmente considerando a ausência de consentimento e a
prática de ato libidinoso para satisfazer a lascívia do agressor.

B) estupro virtual mediante constrangimento a distância, sendo imprescindíveis a tal
caracterização a ejaculação em sua perna e ausência de conjunção carnal com o
agressor.

C) estupro com materialidade presumida, concentrada e reflexa, diante da ausência de
consentimento e do constrangimento público à honra subjetiva da mulher.

D) violação sexual mediante fraude, sendo imprescindíveis a tal caracterização a
ejaculação em sua perna e o impedimento à manifestação de vontade.

32. A expansão da Justiça Consensual no Brasil tem ensejado novidades legislativas
diversas, entre elas o Acordo de Não Persecução Penal. A Lei n.º 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, é a normativa disciplinadora desse assunto e determina, em seu
texto, as diretrizes básicas referentes a esse instituto. O Código de Processo Penal,
após a modificação sofrida diante do que impôs a Lei n.º 13.964, ao tratar sobre o Acordo
de Não Persecução Penal em seu art. 24-A, passou a expor expressamente que é
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A) requisito necessário à realização do acordo de não persecução penal que o
investigado tenha formal e circunstancialmente confessado a prática de crime sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos.

B) direito subjetivo do réu a realização de acordo de não persecução penal em crimes
formais, em crimes contra a honra, em crimes contra o patrimônio e em crimes que
atentem contra a dignidade sexual.

C) possível realizar acordo de não persecução penal em situações que envolvem a
confissão do réu ou autorização de seu representante legal, cumulada com a
necessária reparação do dano e a restituição da coisa à vítima.

D) obrigatória a inserção de cláusula, no acordo de não persecução penal, de prestação
de serviços à comunidade pelo prazo mínimo de dois meses e máximo de dez meses.

33. Após a Segunda Guerra Mundial, o Direito vivenciou uma virada teórica pós-positivista. A
partir de então, os princípios passaram a ser compreendidos como espécies do gênero
norma jurídica, de modo que a força normativa de tais elementos passou a ser
característica ressaltada. Nesse contexto, o Código de Processo Penal, ao tratar das
premissas principiológicas do Processo Penal, determina expressamente que

A) o juiz pode determinar, de ofício, a produção antecipada de provas urgentes e
relevantes, observado o princípio da proporcionalidade em seus três desdobramentos:
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.

B) o processo penal brasileiro deve respeito ao princípio do uso diferido da lei
processual penal; assim, não deve ser imediata a aplicação da Lei Processual Penal
nova, posto que prejudicial à validade dos atos anteriores a ela.

C) a Lei Processual Penal permite a aplicação da interpretação extensiva, mas não
admite interpretação analógica, posto que violadora da ideia de legalidade estrita.

D) a Lei Processual Penal permite a aplicação da interpretação extensiva e da
interpretação analógica, mas não o suplemento dos princípios gerais do Direito.

34. A Constituição Federal de 1988 expõe, em seu art. 5º, que é livre a manifestação do
pensamento, sendo vedado o anonimato. A partir de tal vedação expressa, algumas
interpretações têm sido direcionadas ao tema da denúncia anônima no âmbito do
Processo Penal. Sobre o assunto, a dogmática jurídica brasileira e a jurisprudência têm
entendido que, no âmbito do Direito Processual Penal,

A) não há ilegalidade quando, além da denúncia anônima, tiver existido a realização de
diligências preliminares para apuração da veracidade dos fatos apurados.

B) é possível a realização de busca e apreensão pautada exclusivamente em denúncia
anônima, especialmente em casos de violência contra a pessoa.

C) é inviável aceitar a realização de denúncia anônima pelo cidadão para fins de
instauração de investigação criminal ligada ao tráfico de entorpecentes.

D) não há ilegalidade quando a denúncia anônima é fundamento exclusivo de ação de
improbidade administrativa ligada a crime contra a Administração.

35. A colaboração premiada é espécie de acordo firmado entre o Poder Público e o cidadão
com o objetivo de fornecer ao Estado maiores subsídios para o enfrentamento à
criminalidade, em especial às organizações criminosas. José da Cruz, estudante de
Direito, ao assistir a noticiário na TV, ficou sabendo da realização de busca e apreensão
em escritório de advocacia muito famoso na sua cidade. O caso envolvia a suspeita de
participação do sócio majoritário do escritório em organização criminosa ligada a crimes
diversos, como tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. A suspeita ensejadora da
busca e apreensão partiu, exclusivamente, de relato proveniente de colaboração
premiada. A partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto, o
estudante poderá concluir acertadamente que
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A) o sistema jurídico brasileiro não acolhe a realização de busca e apreensão em
escritório de advocacia quando exclusivamente fundamentada em relato colhido no
âmbito de colaboração premiada.

B) os escritórios de advocacia não têm qualquer especificidade que justifique restrições
à prática de busca e apreensão em seu âmbito quando pautada exclusivamente em
colaboração premiada, sendo possível, inclusive, realizar a interceptação dos seus
aparelhos telefônicos sem mácula à Constituição Federal.

C) o Código de Processo Penal apresenta rol taxativo de ambientes onde se faz proibido
realizar busca e apreensão, constando de tal rol os escritórios de advocacia e os
gabinetes de promotores de justiça.

D) o Código de Processo Penal apresenta rol taxativo de ambientes públicos onde se faz
permitido realizar busca e apreensão fundamentada exclusivamente em relato de
colaboração premiada, desde que mediante confissão formal e circunstanciada,
constando de tal rol taxativo os escritórios de advocacia e os seus anexos.
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