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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. 

 Término da prova: 21h30min 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Direito Penal - Parte Geral I 

Professor:  Dr. Eliel Ribeiro Carvalho 

 

Questão 01 

Analise as assertivas e em seguida marque a alternativa correta. 

I. O crime que não depende de um resultado naturalístico para se consumar é classificado como crime 

formal. 

II. Crime próprio é o crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, não requer uma 

condição especial do agente. 

III. O crime de mão própria é praticado de tal maneira que somente o autor está em condição de 

realiza-lo. 

a) Apenas a assertiva I está correta. 

b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 

 

Questão 02 

 Um avião japonês, de empresa privada, levava passageiros de várias nacionalidades, do Brasil 

ao Japão. 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 Japão, tendo em vista ao princípio do pavilhão 

ou da bandeira, em consonância ao princípio da extraterritorialidade. 

c) O autor será processado criminalmente no Japão, tendo em vista ser o país de destino da aeronave, 

bem como por estar fora do território brasileiro. 

d) O autor do crime deverá ser processado no Japão, tendo em vista que o espaço correspondente a alto 

mar não é território de ninguém. 

 

 

Questão 03 

Marque a alternativa INcorreta. 

a) Exclusividade é uma das características do direito penal, isto porque só a lei penal pode criar delitos 

(crimes). 

b) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (CF/88, art. 5º, 

XXXIX e Código Penal (CP) art. 1º). Está referindo ao princípio da legalidade. 

c) Segundo o princípio da anterioridade, só há crime e pena se o ato foi praticado depois de lei que os 

define e esteja em vigor. 

d) Presumidamente, todo cidadão é inocente, salvo quando se prova o contrário. Esta afirmativa está 

referindo ao princípio da humanidade. 
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Questão 04 

 Hermenegildo, com a intenção de matar Juquinha, lhe desferiu golpes de faca, deixando-o 

gravemente ferido. Juquinha foi socorrido ao Pronto Atendimento de Iturama e depois de medicado foi 

encaminhado à cidade de São José do Rio Preto, onde faleceu três dias depois em consequência aos 

ferimentos. No tocante ao tempo do crime (ou momento do crime), é correto afirmar: 

a) Considera-se praticado o crime no dia da morte da vítima, haja vista que o direito penal brasileiro 

adotou a teoria do resultado. 

b) Considera-se praticado o crime no dia da morte da vítima, haja vista que o direito penal brasileiro 

adotou a teoria da ubiquidade ou mista. 

c) Considera-se praticado o crime no dia dos fatos, haja vista que o direito penal brasileiro adotou a 

teoria da atividade. 

d) Para a lei penal brasileira, tanto faz o dia dos fatos ou do resultado, pois, no tocante ao tempo do 

crime aplica-se a teoria mista. 

 

Disciplina: Direito Civil – Parte Geral I 

Professor:  Ronaldo Carvalho Silva Filho 

 

Questão 05 
Considere o seguinte caso hipotético: Mévio tem 42 anos, é natural de GuarapuavaPR, casado, é 

médico e servidor público do município de Ponta Grossa-PR. Desenvolve suas atividades numa das 

unidades de saúde do município. Contudo, Mévio não reside em Ponta Grossa, mas no município 

vizinho de Carambeí-PR, com sua esposa e filhos. Para fins de consideração do domicílio de Mévio, 

de acordo com as disposições do Código Civil, assinale a alternativa correta:  

a) O domicílio de Mévio é a cidade de seu nascimento, independentemente de lá residir ou não. 

b) Por ser servidor público, Mévio goza do direito de não revelar seu domicílio. 

c) Por ser médico, o domicílio de Mévio sempre será considerado como qualquer hospital do Estado 

do Paraná. 

d) Por ser servidor público, Mévio tem domicílio necessário e será considerado como tal, o lugar em 

que exerce permanentemente suas funções. 

 

Questão 06 
Marcos, 46 anos, usuário de entorpecentes que lesionaram irreversivelmente seu sistema cognitivo, 

contraiu diversas dívidas e vive em situação de mendicância. Sua mãe e sua ex-mulher, mãe de sua 

filha de 15 anos, procuram assistência jurídica para gerir a situação. 

Nesse caso, Marcos:  

a) deverá ser interditado em razão da condição de toxicômano por absoluta incapacidade. b) será 

considerado relativamente incapaz por vício em tóxicos e deverá ser assistido na prática de 

determinados atos. 

c) não apresentava vontade hígida para a contração de dívidas, pelo que, todas são tidas como 

inexistentes. 

d) deverá ser observado por um período de seis meses, sob assistência, para que seja declarado 

absolutamente incapaz. 

 

Questão 07 
Quando de uma viagem a Fortaleza, ocorrida em maio de 2011, o casal Carolina e Rodrigo foram 

fotografados pelo gerente do Quiosque do Vento Ltda., de modo a registrar a presença em uma parede 

de fotos. No entanto, sem consentimento do casal, o gerente, no mês seguinte à visita deles, imprimiu a 

foto em tamanho superior ao das demais da parede de exposição e a inseriu em um grande cartaz 

publicitário afixado na parte externa do estabelecimento. Em maio do corrente ano, Carolina e Rodrigo 

retornam a Fortaleza e, para rememorar a viagem de 2011, visitam o Quiosque do Vento. Lá chegando, 

deparam-se com o enorme cartaz e exigem, de imediato, a sua retirada. 

Essa exigência de Carolina e Rodrigo é:  
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a) abusiva, visto que permitiram se fotografar pelo estabelecimento; 

b) inadequada, pois nada mais podem pleitear após o decurso de tanto tempo; 

c) correta, pois não há desonra ao casal; 

d) adequada, pois o direito de personalidade é imprescritível. 

 

Questão 08 
A respeito dos direitos da personalidade, considere as seguintes afirmativas:  

1 Prevalece no Brasil a tutela tipificadora dos direitos da personalidade, de modo que não se pode 

reconhecer direito da personalidade que não esteja expressamente previsto em lei;  

2 Os direitos da personalidade são intransmissíveis, o que implica afirmar que, falecido o seu titular, os 

sucessores não terão legitimidade para exigir que cesse lesão ou ameaça de lesão aos direitos da 

personalidade do morto; 

3 O nome da pessoa não pode ser empregado em publicações que a sujeitem ao desprezo público, 

sendo, porém, requisito indispensável para essa proibição que o autor da publicação tenha intenção 

difamatória; 

4 Admite-se a tutela inibitória para evitar a prática de ato ilícito consistente em violação da vida 

privada. 

Assinale a alternativa correta:  

a) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

d) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 

 

 

Disciplina: Português 

Professor:  Me. Renata Aparecida Araújo 

 

Questão 09 

Partindo-se do pressuposto de que a linguagem é expressa por diferentes sentidos em um dado 

contexto, atribua aos exemplos em questão os códigos mencionados. Logo depois, assinale a 

alternativa que corresponde à ordem observada. 

 

( D ) denotação 

( C ) conotação   

 

a -  (   ) 

Horário de verão começa à meia-noite deste sábado. 

Relógios devem ser adiantados em uma hora no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Expectativa é de redução de 5% na demanda de energia no horário de 

pico.http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/10/horario-de-verao-comeca-meia-noite-deste-

sabado.html 

 

b – (    )  "Ele está se afogando nas suas preocupações”. 

 

c – (   ) 

 

Memória 

Amar o perdido 

deixa confundido 

este coração. 

Nada pode o olvido 

contra o sem sentido 
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apelo do Não. 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão 

Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. 

Carlos Drummond de Andrade 
 

d – (     ) 

 

A camada de ozônio, o escudo que protege a vida na Terra dos níveis nocivos de radiação 

ultravioleta, manteve-se estável na última década, conforme estudo elaborado pela Organização 

Mundial da Meteorologia (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

divulgado nesta quinta-feira. (Folha de São Paulo) 

                                                                                                                                                        

a) C – C – C- D 

b) D – C- C-  D 

c) D – D- D- D 

d) D – D -C- D 

 

Questão 10 

Leia com atenção os enunciados a seguir e assinale a alternativa que apresenta erro no que se refere à 

linguagem jurídica: 

 

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

veracidade do “real” que se pretende mostrar. 

b) O signo linguístico é formado por um significante que remete sempre a um significado 

monossêmico. 

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 

Relacione cada função linguística com as informações que melhor as expliquem e depois marque a 

opção que melhor as complete.  

 

A) Função conativa ou apelativa;  

B) Função fática;   

C) Função poética;   

D) Função referencial     

E) Função emotiva;   

F) Função metalinguística. 

 

(    )  Linguagem sobre a linguagem, o código é usado para explicar a si mesmo. 

(    ) A mensagem está centrada no receptor.  O objetivo do emissor é influir no comportamento do 

receptor, por meio de apelo, ordem ou sugestão. 

(    ) Objetivo é revelar os sentimentos (verdadeiros ou simulados) do emissor da mensagem. 

(    ) O objetivo do emissor é dar atenção à elaboração da mensagem, à forma, à sonoridade do texto. 

(    ) O propósito do emissor é transmitir dados da realidade de forma direta e objetiva, por isso, a 

mensagem está centrada do referente, isso é, na informação em si, sem avaliações. 
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(    ) O propósito do emissor é estabelecer contato, verificar se o receptor está recebendo a mensagem 

plenamente, ou prolongar o contato entre os falantes. 

 

a) F,A,E,C,B e D. 

b) F,E,A,C,D e B. 

c) B,A,E,C,D e F. 

d) F,A,E,C, D e B. 

 

 

Questão 12 

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! (Fernando Pessoa – fragmento) 

 

Considerando os elementos da comunicação, podemos considerar o termo destacado como: 

a) mensagem 

b) emissor 

c) receptor 

d) código 

 

 

Questão 13 

 

Os trechos abaixo são adaptados de O Globo de 19/3/2016. Assinale a opção que apresenta 

barbarismos: 

 

a) A dez anos, foi aprovada a Lei Contra Crimes Ambientais, dando respaudo jurídico às ações de 

preservação e prevendo sansão para os inflatores. 

b) Uma boa parte da população se conscientizou da necessidade de agir para proteger fauna, flora, rios 

e outros bens da natureza. 

c) Movimentos foram criados, até na política, e órgãos federais, estaduais e municipais, além do 

Ministério Público, se mobilizaram. 

d) Nenhuma das alternativas acima. 

 

Questão 14 

O universo do Direito privilegia uma linguagem científica denominada linguagem jurídica.  

Assinale a alternativa que apresenta o ponto de partida para a criação e uso dessa linguagem de 

acordo com a teoria debatida em sala de aula. 

 

a) O Direito utiliza somente a linguagem denotativa, portanto o uso de um vocabulário técnico torna-

se obrigatório. 

b) Uma linguagem técnica é sempre essencial para que ocorra a persuasão, atividade que embasa a 

atuação de um profissional do Direito 

c) A Língua Portuguesa apresenta um grande número de palavras polissêmicas, verdadeiras 

“armadilhas” para o usuário da língua. 

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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Disciplina: Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 

Professor:  Nelson Oberlander Reis Júnior  

 

Questão 15 
Entendendo que não apenas o solo, ou seja, a porção contínua de terras formam o território de um 

Estado, podemos afirmar que também são partes constitutivas do território: 

a) ( ) O solo, o subsolo, o espaço aéreo, embaixadas, navios e aviões militares em qualquer parte em 

que se encontrem e o mar territorial.   

b) ( ) O solo, o subsolo, o espaço aéreo, embaixadas, navios e aviões comerciais em qualquer parte em 

que se encontrem e o mar territorial.   

c) ( ) O solo, o subsolo, o espaço aéreo, embaixadas, navios e aviões comerciais atracados em portos 

estrangeiros e o mar territorial. 

d) ( ) O solo, o subsolo, o espaço aéreo, embaixadas e legações estrangeiras, navios e aviões militares 

em qualquer parte em que se encontrem e o mar internacional.   

 

 

Questão 16 

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. 

 

 

Questão 17 

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 18 

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. 
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Questão 19 

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 Civil; Direito Comercial. 

c) ( ) Direito Administrativo; Direito do Consumidor; Direito Eleitoral; Direito Tributário; Direito 

Civil. 

d) ( ) Direito Administrativo; Direito Processual; Direito Eleitoral; Direito Tributário; Direito 

Constitucional. 

 

Questão 20 

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. 

 

 

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

Professora:  Ilídia Aparecida Silva 

 

Questão 21 

 “É o conjunto de regras jurídicas em vigor num determinado país e numa determinada época”.  

Este conceito está diretamente ligado à ideia de:  

a) Direito Positivo  

b) Direito Subjetivo  

c) Direito Público  

d) Direito Natural 

 

Questão 22 

 “É a ideia abstrata do Direito, ou seja, aquilo que corresponde ao sentimento de justiça de  

comunidade”.  

Este conceito está estritamente ligado ao:  

a) Direito Natural;  

b) Direito Positivo;  

c) Direito Público;  

d) Direito Subjetivo 

 

Questão 23 

Podemos afirmar que a igualdade como uma das características da justiça, se apresenta realidades 

distintas, quais sejam, as coisas são idênticas, quando tem a mesma essência; semelhantes, quando tem 

as mesmas qualidades e iguais, quando tem a mesma quantidade. Assim, podemos afirmar que: 

a) Somos semelhantes, idênticos, mas não iguais 

b) somos iguais mas não somos idênticos. 

c) somos idênticos, semelhantes, portanto, iguais. 

d) somos iguais e idênticos, mas não somos semelhantes. 

 

Questão 24 

O cumprimento da norma moral ocorre: 

a) somente com a vontade do legislador; 

b) pela convicção íntima de seu destinatário; 

c) Pelo emprego da sanção pelo Poder Público; 
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d) Através da repressão social; 

 

Questão 25 

Não se enquadra na subdivisão de "Público" o direito: 

a) Constitucional  

b) Administrativo. 

c) Judiciário / processual. 

d) Comercial. 

 

Questão 26 

Em relação à maneira de fazer-se a distinção entre Direito Público e Direito Privado, quanto ao 

conteúdo e quanto à forma da relação jurídica, todas as alternativas estão corretas,exceto: 

a) Quando é visado imediato e prevalecentemente o interesse geral, o Direito é privado ou particular.  

b) Se a relação é de coordenação, trata-se, geralmente,de Direito Privado. 

c) Quando imediato e prevalecentemente o interesse particular, o Direito é privado. 

d) Se a relação é de subordinação, trata-se, geralmente,de Direito público. 

 

Disciplina: História do Direito 

Profª.:  Juliana Maria Souza Murcia Soler  

 

Questão 27 

Analise as afirmações acerca da sociedade Hammurabiana e do Código de Hammurabi. 

 

I - São pontos do Código de Hammurabi: a pena de Talião, Falso testemunho, Roubo e receptação, 

Estupro, Família, Escravos, Divórcio, Adultério, Adoção e etc. 

II- O marido podia repudiar a mulher nos casos de recusa ou negligencia em seus deveres de esposa e 

dona-de-casa, porém o contrário não era permitido, a mulher não poderia repudiar o seu marido em 

nenhuma circunstância. 

III – no tocante aos escravos, havia duas formas de se tornar um, como prisioneiro de guerra ou por 

não conseguir pagar as dívidas, entretanto a escravidão decorrente de dívida tinha prazo determinado. 

Assinale a opção que traz a afirmativa correta: 

a) I, II e III. 

b) II  e III. 

c) I e III. 

d) I e II. 

 

Questão 28 

Assinale a alternativa correta no tocante ao Direito Hebraico: 

a) Os hebreus se dividiam em dez tribos, onde nove cuidavam da agricultura e pastoreio e, a decima 

tinha funções sacerdotais.   

b) A legislação hebraica é menos rigorosa na questão da justiça, prevendo a faculdade da 

imparcialidade no julgamento. 

c) O princípio de Talião era utilizado de forma mais amena que entre outros povos. 

d) Os feiticeiros, idólatras e adúlteros, não recebiam qualquer punição no direito hebraico. 

 

Questão 29 

Assinale a alternativa correta: 

a) A mulher no Código de Manu, era soberana, não havia qualquer subordinação, tanto que esta 

possuía direito à propriedade. 

b) As funções diárias da mulher não estavam explicitadas no Código de Manu, ela possuía apenas a 

função de dona de casa. 
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c) A mulher doente, mesmo quando considerada virtuosa, poderia ser rejeitada pelo marido, já que a 

ele cabia decidir sobre a separação. 

d) Os hindus carregavam a certeza que a mulher tinha propensão ao mal, tanto que esta vivia em 

subordinação. 

 

Questão 30 

Assinale a alternativa correta no tocante a sociedade Hindu e Código de Manu: 

a) A sociedade Hindu é dividida em Castas e o sistema de Castas não admite mudanças; o nascimento 

determina a casta que o individuo pertencerá por toda a sua existência. Nascer em uma casta, significa 

crescer nela, casar-se com alguém dessa mesma casta, ter filhos somente desta casta e morrer 

pertencendo a ela. A mistura de castas é vista como algo hediondo, vez que dos membros superiores 

do deus Brahma saíram as castas superiores e dos membros inferiores a castas inferiores. 

b) O sistema de Castas admite mudanças; o nascimento determina a casta que o individuo pertencerá, 

contudo não por toda a sua existência. A mistura de castas é vista como algo comum. 

c) a questão das testemunhas para esse Código é tratada sem muito cuidado. Uma testemunha pode 

inclusive ficar calada, testemunhas são admitidas sem parâmetros muito estreitos, qualquer pessoa que 

poderia ser testemunha. 

d) Na sociedade hindu não era permitido o casamento com crianças. 

 

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) 


