
AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018-1 

CURSO DE DIREITO – 1º PERÍODO – “A” 
 
 

 

 
 

 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

  

 

Curso/Período 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 4º PERÍODO   DATA: 19/11/2015 

 

 

 

 

 

 

CURSO/PERÍODO 
 

DIREITO  - 1º PERÍODO “A”   -   DATA:  09/04/2018 

 

 

 

 

1º SEMESTRE - 2013 

INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na 

folha de respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e 

Códigos Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018-1 

CURSO DE DIREITO – 1º PERÍODO – “A” 
 

GABARITO RASCUNHO 
 

 
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 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

31 A B C D 

32 A B C D 

33 A B C D 

34 A B C D 

35 A B C D 

 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018-1 

CURSO DE DIREITO – 1º PERÍODO – “A” 
 

 
Disciplina: Direito Penal - Parte Geral I 
Professor:  Dr. Eliel Ribeiro Carvalho 
 
Questão 01 

É exceção à regra da irretroatividade. Nesse caso, a lei retroagirá para favorecer o réu, 
mesmo que haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado (que não caiba mais 
recurso). Pode-se utilizar de exemplo caricatural para melhor visualizar tal instituto: caso surja 
lei descriminalizando o furto, todos aqueles que cometeram furto e que estejam presos ou 
respondendo a processo, devem ser postos em liberdade ou absolvidos, respectivamente. 
Observe que a lei, ainda que posterior ao fato cometido retroagirá para beneficiar o réu ou 
acusado. O texto está referindo ao princípio: 
a) da anterioridade da lei penal. 
b) da legalidade. 
c) da retroatividade da lei mais benéfica. 
d) da humanidade. 
 
 
Questão 02 
 Um avião norte americano, de empresa privada, levava cerca de duzentos passageiros, de 
várias nacionalidades, de São Paulo a Waschington. No momento em que sobrevoava o espaço 
correspondente ao alto mar, um brasileiro praticou um crime contra outro brasileiro. Nesse caso 
é correto afirmar: 
a) O autor do crime será processado criminalmente no Brasil, tendo em vista que ambos são 
brasileiros, conforme disciplina o princípio da territorialidade. 
b) O autor do crime será processado criminalmente no país norte americano, tendo em vista ao 
princípio do pavilhão ou da bandeira, em consonância ao princípio da extraterritorialidade. 
c) O autor será processado criminalmente nos E.U.A. tendo em vista ser a cidade de destino da 
aeronave, bem como por estar fora do território brasileiro. 
d) O autor do crime deverá ser processado nos E.U.A. tendo em vista que o espaço 
correspondente a alto mar não é território de ninguém. 
 
 
Questão 03 
Analise as assertivas e em seguida marque a alternativa correta. 
I. O princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, garante aos indivíduos no momento de uma 
condenação em um processo penal que a sua pena seja individualizada, isto é, levando em conta 
as peculiaridades aplicadas para cada caso em concreto. 
II. É proibida a utilização da analogia em prejuízo do réu, pois cria figura criminosa, por 
similitude, a uma situação fática que não se encaixa, primariamente, em nenhum tipo 
incriminador. É proibida a sua utilização no campo penal por lesar a legalidade. 
III. Segundo o princípio do Estado de Inocência, ninguém será culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória. 
a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Todas as assertivas acima estão corretas. 
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Questão 04 
No tocante à classificação doutrinária dos crimes, analise as assertivas abaixo e em seguida 
marque a alternativa correta. 
I. Crime Omissivo é aquele no qual o agente comete o crime ao deixar de fazer alguma coisa em 
que tinha o dever legal de fazer. 
II. Os crimes formais, ao contrário dos crimes materiais, não dependem do resultado 
naturalístico para a sua consumação. 
III. Os crimes próprios podem ser praticados por qualquer pessoa, diferentemente dos crimes 
comuns. 
IV. Os crimes que têm como sujeito passivo entidades sem personalidade jurídica, como família, a 
sociedade, etc, são classificados como crimes vagos. 
a) Há apenas uma assertiva correta. 
b) Há apenas duas assertivas corretas. 
c) Há apenas três assertivas corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
Disciplina: Direito Civil – Parte Geral I 
Professor:  Ronaldo Carvalho Silva Filho 
 
Questão 05 
Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda 
com 16 anos, começou estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro de 2013, já com 
17 anos, foi morar com sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido 
aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego 
público. Tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica a data em que 
cessou a incapacidade de Pedro.  
a) Dezembro de 2011. 
b) Agosto de 2012. 
c) Janeiro de 2013. 
d) Julho de 2013. 
 
Questão 06 
Uma empresa, com o intuito de promover uma campanha comercial, divulgou, sem autorização, 
o nome de alguns funcionários em peças publicitárias de rádio e televisão. Nos termos do Código 
Civil brasileiro:  
a) a divulgação do nome alheio, em propaganda comercial, prescinde de autorização.  
b) a conduta da empresa, em relação aos funcionários, feriu o direito da personalidade.  
c) o nome alheio pode ser divulgado, sem autorização, apenas em campanhas de rádio.  
d) os funcionários devem abrir mão dos direitos da personalidade para não perderem o emprego 
 
Questão 07 
Eduardo, casado com Edna, pai de Kátia de 18 anos de idade e de Gabriela de 27 anos de idade, 
desapareceu de seu domicílio e dele não há qualquer notícia. Seus pais, Márcia e Mauro estão 
desesperados pelo desaparecimento de seu filho. Para a declaração de ausência de Eduardo, 
presentes os requisitos legais, de acordo com o disposto no Código Civil brasileiro no título Das 
Pessoas Naturais, será o legítimo curador de Eduardo: 
a) Kátia, Gabriela, Márcia e Mauro, uma vez que ascendentes e descendentes concorrem em 
igualdade para efeitos de curadoria. 
b) Edna, desde que não esteja separada judicialmente, ou de fato, por mais de dois anos antes da 
declaração da ausência. 
c) Kátia ou Gabriela, tendo em vista que ambas são descendentes. 
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d) Gabriela, na qualidade de descendente mais velha, tendo em vista que entre os descendentes, 
os mais próximos precedem os mais remotos 
 
Questão 08 
Maria, pessoa natural de nacionalidade brasileira, solteira, tem quinze anos de idade e mora com 
sua mãe, Francisca, sua representante legal. Maria foi gerada por meio de fecundação artificial 
feita a partir de trabalho experimental com embriões congelados. Com referência a essa situação 
hipotética, assinale a opção correta. 
a) As informações contidas na hipótese em apreço não são suficientes para se precisar o estado 
político de Maria. 
b) O domicílio de Maria, denominado domicílio de origem, é o domicílio de sua mãe, Francisca. 
c) Embora o Código Civil resguarde tanto os direitos do nascituro quanto os direitos do embrião 
congelado, a personalidade civil da pessoa natural Maria começou apenas no momento em que 
ocorreu o corte do seu cordão umbilical. 
d) É possível que Maria seja emancipada; para tanto, será necessário que seus pais — por 
concessão de ambos ou de um deles na falta de outro — façam a emancipação voluntária 
parental, e que esta seja homologada por juiz de direito. 
 
Disciplina: Português 
Professor:  Me. Renata Aparecida Araújo 
 
Questão 09 
 
Leia atentamente os textos abaixo e indique D quando prevalecer a denotação e C quando 
prevalecer a conotação.  
Em seguida, assinale a alternativa que corresponde às respostas: 
 
a) (  ) “O ano de 1948, em Pernambuco, foi marcado por um processo revolucionário, liderado 
por um Partido Liberal radical.” 
b) (  ) “Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois – Recife das revoluções libertárias – Mas 
o Recife sem história nem literatura – Recife sem mais nada – Recife da minha infância” 
c) (   ) “ depois de analisar os prontuários de 964 pessoas operadas no Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, o médico Cláudio Moura Lacerda de Melo, 31 
anos, concluiu que seus colegas exageraram na requisição de exames radiológicos e de 
laboratório, ao mesmo tempo em que dão pouca atenção ao exame direto do paciente e a uma 
conversa com ele sobre o seu histórico de saúde”. 
d) (   ) “Em todo triângulo, o quadrado de qualquer lado é igual à soma dos quadrados dos outros 
dois, menos o duplo produto destes dois lados pelo co- seno do ângulo que eles formam”. 

 
a) D;D;C;C 

b) C;C;C;D 

c) D;C;D;D 

d) D;D;D;C 

 

Questão 10 
Leia com atenção os enunciados a seguir e assinale a alternativa que apresenta erro de acordo 

com a teoria sobre o vocabulário jurídico. 

 
a) O ato comunicativo jurídico exige a construção de um discurso que possa convencer o 

julgador da veracidade do “real” que se pretende mostrar. 
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b) O signo linguístico é formado por um significante que remete sempre a um único significado. 
c) Em um mesmo enunciado, o sentido denotativo e o sentido conotativo podem aparecer lado 

a lado. 
d) Vocabulário refere-se ao uso do léxico para a comunicação. 

 
Questão 11 
Leia a letra de música apresentada a seguir e marque a única alternativa correta de acordo com 
a teoria estudada em sala de aula. 

 
Esmola 
Uma esmola pelo amor de Deus 
Uma esmola, meu, por caridade 
Uma esmola pro ceguinho, pro menino 
Em toda esquina tem  gente só pedindo. 
Uma escola pro desempregado 
Uma esmola pro preto, pobre, doente 
Uma esmola pro que resta do Brasil 
Pro mendigo, pro indigente (...) 
                                 (Samuel Rosa/Chico Amaral) 
 
A música registra um pedido de esmola. O poeta utiliza uma linguagem: 
 
a) Pouco compreensível, já que contém vários erros ortográficos. 
b) Coloquial, mas compreensível e que permite uma boa comunicação. 
c) Imprópria para um poema da literatura brasileira. 
d) Culta, pois segue rigorosamente os padrões gramaticais vigentes. 

 
 
Questão 12 
Assinale a alternativa em que a função conativa da linguagem é a que predomina: 

 
a) Trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim... sem fim... 
b) “Não discuto com o destino, o que pintar eu assino.” 
c) Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. 
d) Conheça você também a obra desse grande mestre. 
 
Questão 13 
O universo do Direito privilegia uma linguagem científica denominada linguagem jurídica.  
Assinale a alternativa que apresenta a justificativa para a criação e utilização dessa linguagem: 
 
a) Uma linguagem técnica é sempre essencial para que ocorra a persuasão, atividade que 

embasa a atuação de um profissional do Direito. 
b) O Direito utiliza somente a linguagem denotativa, portanto o uso de um vocabulário técnico 

torna-se obrigatório. 
c) A Língua Portuguesa apresenta um número significativo de palavras que apresentam 

plurissignificações, portanto o vocabulário jurídico pode evitar armadilhas. 
d) Os termos jurídicos constituem a “alma” do Direito e, caso não sejam utilizados, o 

profissional da área não pode executar suas funções com eficácia. 
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Questão 14 

"Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas 
adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à 
estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das 
características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, 
por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais 
prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. 
Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se 
torna uma ponderável força contrária à variação." 

                   Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado. 

 
A partir da leitura do texto, podemos dizer que uma língua é: 
 
a) um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor prestígio: a 
norma culta, que é considerada exemplar. 
b) um sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística. 
c) um código em que a modalidade oral (fala) alcança maior prestígio social, pois é o resultado 
das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. 
d) um sistema fechado no qual a linguagem popular deve ser sempre evitada. 
 
 
Disciplina: Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 
Professor:  Nelson Oberlander Reis Júnior  
 
Questão 15 
São interpretações que buscam explicar a vida em sociedade: 
a) Interpretação Mecanicista, Interpretação Eclética e Interpretação Organicista. 
b) Interpretação Monista, Interpretação Eclética e Interpretação Tridimensional.   
c) Interpretação Dualista, Interpretação Eclética e Interpretação Tridimensional.      
d) Interpretação Dualista, Interpretação Monista e Interpretação Tridimensional. 
 
Questão 16 
São ramos do Direito Público Interno: 
a) Direito Administrativo; Direito do Trabalho; Direito Eleitoral; Direito Civil; Direito Comercial. 
b) Direito Administrativo; Direito Processual; Direito Eleitoral; Direito Tributário; Direito 
Constitucional. 
c) Direito Administrativo; Direito Processual; Direito Eleitoral; Direito Civil; Direito Comercial. 
d) Direito Administrativo; Direito do Consumidor; Direito Eleitoral; Direito Tributário; Direito 
Civil. 
 
Questão 17 
Dentre as teorias que buscam explicar a relação entre “Direito” e “Estado”, a teoria denominada 
“dualística” afirma que: 
a) Direito e Estado são duas realidades distintas, entretanto, interdependentes.       
b) Direito e Estado são duas realidades sinônimas, ou seja, os dois conceitos se confundem, 
consubstanciam uma mesma realidade. 
c) Direito e estado são duas realidades distintas e inconfundíveis.   
d) Direito e Estado são uma criação da visão positivista adotada por certas correntes ideológicas 
que visam formar uma visão reducionista de nossa sociedade. 
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Questão 18 
Uma criança, filha de Mãe e Pai Brasileiros em férias no exterior, durante um passeio de seus 
pais, vem a nascer dentro de um Navio da Marinha de Guerra Brasileira, ancorado no porto de 
Roterdã, na Holanda. Esta criança terá nacionalidade: 
a) Holandesa. 
b) Dupla Nacionalidade.   
c) Será considerada um apátrida. 
d) Brasileira. 
 
Questão 19 
São elementos constitutivos de um Estado: 
a) Um povo, assim considerada como a soma total de todos os indivíduos em território nacional 
com vínculos políticos com o Estado, um Território certo e delimitado e um Governo Soberano 
reconhecido internacionalmente. 
b) Um povo, assim considerada como a soma total de todos os indivíduos em território nacional 
com vínculos políticos com o Estado, um Território incerto e não delimitado e um Governo 
Soberano reconhecido internacionalmente. 
c) Uma População, assim considerada como a soma total de todos os indivíduos em território 
nacional com vínculos políticos e/ou jurídicos com o Estado, um Território certo e delimitado e 
um Governo Soberano reconhecido internacionalmente.   
d) Uma População, assim considerada como a soma total de todos os indivíduos em território 
nacional com vínculos políticos e/ou jurídicos com o Estado, um Território certo delimitado e um 
Governo dependente da ONU - Organização das Nações Unidas. 
 
Questão 20 
Segundo Platão, em sua obra A República, a cidade tem origem no(a): 
a) própria natureza humana, que só se realiza na relação com os outros. 
b) desenvolvimento das forças produtivas do trabalho humano e na ampliação natural de seu 
intercâmbio. 
c) desenvolvimento do comércio. 
d) fato de que os indivíduos não são autossuficientes. 
 
 

Disciplina: I.E.D. (Introdução ao Estudo de Direito) 

Professora:  Ilídia Aparecida Silva 

 

Questão 21 
Mévio está recém-casado com Maria, ex-namorada de seu vizinho Tício que, por essa razão, o 
detesta. Um belo dia, ao sair de casa para ir ao trabalho, Tício se depara com o veículo de seu 
desafeto estacionado na sua vaga de garagem, e movido por um ataque de fúria, dá um chute no 
automóvel, quebrando a lanterna. Ao saber do incidente, Mévio resolve ingressar junto ao Poder 
Judiciário em face de Tício, a fim de obter o ressarcimento dos gastos decorrentes da compra de 
uma nova lanterna para seu automóvel. Ao ajuizar a ação em face de seu vizinho, Mévio está 
fazendo uso de seu  
a)Direito Penal. 
b)Direito natural. 
c)Direito objetivo. 
d)Direito privado. 
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Questão 22 
Entende-se Como Direito Positivo: 
a) O conjunto de regras institucionalizadas pelo Estado, vigentes em um determinado local, em 
determinada época; 
b) Como o próprio nome diz, aquelas regras que são positivamente aceitas pelo povo; 
c) Como o próprio nome diz, aquelas regras que são elaboradas para manter o povo motivado e 
assim respeitá-las; 
d) O conjunto de regras de conduta humana que não possuem sanção clara. 
  
 
Questão 23 
Quando dizemos que o “direito brasileiro proíbe crimes contra a propriedade intelectual”, a 
palavra “direito” designa: 
a) Fato-social. 
b) Norma. 
c) Faculdade. 
d) Justiça. 
 
 
Questão 24 
Com relação ao conceito de justiça, assinale a opção correta. 
a) O vocábulo justiça é empregado, em sentido lato, como equivalente a organização judiciária. 
b) O sentido estrito de justiça está associado ao conjunto das virtudes que regulam as relações 
entre os homens. 
c) De acordo com a doutrina majoritária, caracterizam o sentido lato de justiça a alteridade, o 
débito e a igualdade. 
d) Consoante a doutrina aristotélica, a justiça comutativa caracteriza-se como aquela em que o 
particular dá a outro o bem que lhe é devido. 
 
 
Questão 25 
Segundo o Art. 1.723 do Código Civil, “É reconhecida como entidade familiar a união estável 
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família". 
Contudo, no ano de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgarem a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
132, reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. A situação acima descrita pode 
ser compreendida, à luz da Teoria Tridimendional do Direito de Miguel Reale, nos seguintes 
termos 
a)  uma norma jurídica, uma vez emanada, sofre alterações semânticas pela superveniência de 
mudanças no plano dos fatos e valores. 
b) toda norma jurídica é interpretada pelo poder discricionário de magistrados, no momento em 
que estes transformam a vontade abstrata da lei em norma para o caso concreto. 
c) o fato social é que determina a correta compreensão do que é a experiência jurídica e, por isso, 
os costumes devem ter precedência sobre a letra fria da lei. 
d) o ativismo judicial não pode ser confundido com o direito mesmo. Juízes não podem impor 
suas próprias ideologias ao julgarem os casos concretos. 
 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018-1 

CURSO DE DIREITO – 1º PERÍODO – “A” 
 

Questão 26 
O Direito Natural ou Jusnaturalismo concebe o Direito como: 
a) inerente à razão, como conjunto de “princípios humanos inatos”. 
b) direito posto, como conjunto de normas que vigorante conforme o tempo e o lugar. 
c)  um conjunto de condutas humanas. 
d) um conjunto de normas logicamente ordenadas. 
 

Disciplina: História do Direito 
Profª.:  Juliana Maria Souza Murcia Soler  
 
Questão 27 
Assinale a alternativa incorreta no tocante as primeiras leis escritas e o Código de Hammurabi: 
a) A sociedade da Babilônia era dividida em três camadas sociais, sendo os “awilum” (homem 
livre), “muskênum” (camada intermediaria entre o homem livre e os escravos, são os 
funcionários públicos) e os escravos. 
b) São alguns pontos do Código de Hammurabi: a pena de Talião, Falso testemunho, Roubo e 
receptação, Estupro, Família. 
c) O marido podia repudiar a mulher nos casos de recusa ou negligencia em seus deveres de 
esposa e de dona-de-casa. 
d) O Código de Hammurabi não trouxe qualquer previsão acerca de  Adultério. 

 
Questão 28 
Acerca da lei Mosaica (Pentateuco/Torá), assinale a correta: 
a) a questão da justiça era irrelevante, prevendo a obrigatoriedade da parcialidade do 
julgamento. 
b) A pena de talião não era utilizada de forma alguma pelos hebreus. 
c) Receberia a pena de lapidação (morte por apedrejamento) os idólatras, os feiticeiros, os filhos 
rebeldes e as adulteras. 
d) O povo hebreu admitia julgamento sem investigação ou julgamento por forças naturais ou 
deuses.  

 
Questão 29 
Na sociedade hindu, é correto afirmar: 
a) Não havia distinção de castas, sendo perfeitamente possível a mistura de castas. 
b) O Brâmane era a casta inferior, sendo submisso aos demais. 
c) A defloração no Código de Manu era definida como sendo feita sem o uso do órgão sexual e 
era punida severamente. A punição pela defloração feita por outra moça também é dura, 
principalmente se essa defloração for conduzida por uma mulher. 
d) O falso testemunho é tratado por esse Código de maneira bastante branda, e as penas não 
podem ser no pós-vida. 
 

O curso que forma operadores do Direito, também forma pensadores, humanistas e lideres 
políticos. No mercado de trabalho exclusivo, é uma exigência para ser advogado, procurador 
municipal, estadual ou federal, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz, consultor, além 
de pesquisador e professor na área, entre outras. Observa-se que o profissional do direito é 
requisitado e necessário na esfera das empresas privadas, para atuação nos vários segmentos 
(prestação de serviço, indústria e comércio) e na esfera pública, mesmo em funções não 
diretamente ligadas ao aspecto jurídico como, por exemplo, de fiscalização e assessoramento. 

BEM VINDOS AO MELHOR CURSO DE DIREITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O 13º DO 
PAÍS. 

(Fonte: INEP/MEC) 


