
1ª questão: Leia com atenção o texto a seguir. ................................ , autor da obra intitulada 
Manicômios, prisões e conventos, afirma que o “seu fechamento ou seu caráter total é simbolizado pela 
barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas 
no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas 
ou pântanos. A tais estabelecimentos dou o nome de instituições ......................... ”. Assinale a 
alternativa que completa corretamente as lacunas do texto.  
 
A) Zygmunt Bauman • feudais;  
B) Jacques Le Goff • penais;  
C) Michel Foucault • prisionais;  
D) Erving Goffman • totais. 
	
Recurso:	As	alternativas	nåo	contemplam	autores	que	tenham	sido	ensinados	no	
semestre	de	Filosofia	do	Direito	na	Instituiçao	como	vide	plano	de	Ensino	
seguinte,	de	toda	forma,	mesmo	sabendo	que	o	Plano	de	ensino	é	apenas	uma	
direção	do	que	será	dado	em	sala	de	aula	tenho	certeza	que	nesse	semestre	de	
Sociologia	o	que	foi	dado	foi	apenas	o	que	está	descrito	nesse	conteúdo:	
	

	



	
	



	
	
	



	
6ª questão: NÃO é causa de fixação de competência jurisdicional, a natureza da infração. a 
distribuição. o domicílio da vítima. a prevenção. o lugar da infração.  
 
A) o lugar da infração; 
 B) a natureza da infração;  
C) a distribuição;  
D) o domicílio da vítima. 
	
Recurso:	Apesar	de	no	conteúdo	programático	ter	a	matéria	de	competência	
descrita	no	conteúdo,	o	mesmo	não	foi	dado	em	sala	de	aula	e	muito	
provavelmente	não	foi	cobrado	na	N2	do	ano	que	estudei.	E	eu	quero	ver	a	prova	
N2	do	ano	que	eu	estudei	na	faculdade	para	ver	se	foi	cobrado	esse	assunto	
porque	não	foi	dado	em	sala	de	aula	tanto	é	que	não	caiu	na	prova.		
	
A	gente	sabe	muito	bem	que	o	que	está	escrito	no	Plano	de	Ensino	é	apenas	uma	
direção	do	que	irá	ser	dado	em	sala	de	aula	e	não	necessariamente	o	que	a	
gente	vê	em	sala	de	aula	como	por	exemplo	como	está	acontecendo	agora	em	
Direito	do	Trabalho	no	6º	semestre,	em	que	não	teve	a	primeira	aula	e	os	
assuntos	que	estão	sendo	dados	não	batem	o	Plano	de	Ensino	nem	com	o	
Conteúdo	Programático	nem	o	que	esta	sendo	visto	em	sala	de	aula.		
	
Eu	tenho	a	prova	N1	aqui	comigo	que	eu	fui	super	bem	e	essas	matérias	sim	
foram	contempladas	em	sala	de	aula:	
	



	



	
	



	
	
	
	
	
	
	



12ª questão: Sob o fundamento de ofensa à repartição constitucional de competências entre os entes da 
Federação, o Procurador-Geral da República propõe ação direta de inconstitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto lei estadual que complementa a disciplina de determinada 
matéria de direito urbanístico constante de lei federal preexistente. Como se depreende de elementos 
extraídos do processo, a lei estadual tem por finalidade atender a peculiaridades do Estado-membro, 
sem contrariar as normas gerais contidas na lei federal preexistente, a qual, contudo, não contém norma 
de autorização para que os Estados-membros legislem sobre a matéria. Nessa hipótese, nos termos da 
Constituição da República,  
 
A) o Procurador-Geral da República não possui legitimidade para a propositura da ação, embora, no 
mérito, a fundamentação seja procedente, uma vez que direito urbanístico é matéria de competência 
legislativa privativa da União;  
 
B) a lei estadual não pode ser objeto de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, em 
sede de ação direta de inconstitucionalidade, embora, no mérito, a fundamentação seja procedente, uma 
vez que direito urbanístico é matéria de competência legislativa privativa da União;  
 
C) o Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto de ação 
direta de inconstitucionalidade, assim como, no mérito, a ação é procedente, uma vez que direito 
urbanístico é matéria de competência legislativa privativa da União; 
 
 D) o Procurador-Geral da República possui legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto de ação 
direta de inconstitucionalidade, mas a ação, no mérito, é improcedente, uma vez que direito urbanístico 
é matéria de competência legislativa concorrente, em relação à qual os Estados possuem competência 
suplementar. 
	
Recurso:	Pra	responder	essa	questão	não	bastava	saber	simplesmente	se	o	
Procurador-Geral	da	República	tinha	legitimidade	para	propor	a	ação	de	
inconstitucionalidade,	que	isso	sim	era	questão	de	matéria	dos	semestres	
anteriores.	Mas	não...	sabendo	isso	você	ficava	entre	as	alternativas	C	e	D.		
O	problema	é	que	tinha	que	saber	sobre	a	competência	de	matéria	de	Direito	
Urbanístico	e	isso	não	foi	dado	pra	gente	em	semestre	algum!	Um	absurdo	isso	
ser	cobrado	em	prova	pra	gente	dessa	forma!		
Porque	como	a	gente	sabia	sobre	Poder	Constituinte	era	muito	mais	fácil	a	gente	
se	confundir	com	a	letra	D	por	ela	trazer	algo	sobre		matéria	“concorrente”	que	
lembrava	o	Poder	Constituinte	concorrente	que	pode	legislar	sobre	matéria	
estadual	do	que	a	gente	saber	sobre	matéria	privativa	da	União	que	não	foi	
ensinado	pra	gente	em	sala	de	aula	em	momento	algum!!!!!	Um	absurdo	
isso!		
	
	
14ª questão: De acordo com a Constituição da República, em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República pode adotar medidas provisórias, com força de lei, sobre diversas matérias, 
inclusive a respeito de  
 
 A) direito tributário e direito civil;  
B) direito penal e direito eleitoral;  
C) direitos políticos e nacionalidade;  
D) direito penal e direito processual penal. 
	
	
Recurso:	A	gente	não	teve	explicações	a	fundo	sobre	quais	matérias	as	Emendas	
Constitucionais	versam....	sobre	quais	as	matérias	as	Medidas	Provisórias	
versam...	como	por	exemplo	até	hoje	não	faço	a	menor	ideia	de	como	as	Leis	
Processuais	são	editadas	senão	por	parte	do	Estado	e	como	que	é	a	relação	do	



Poder	Judiciário	atuando	de	maneira	incidental	no	caso	de	um	processo	
legislativo	a	fim	de	combater	as	inconstitucionalidades	das	normas	penais	e	
processuais	penais	que	são	editadas.	Isso	tudo	não	foi	explicado	dentro	de	sala	
de	aula	nem	na	matéria	de	Direito	Constitucional	em	Processo	Legislativo	nem	
em	Processo	Penal.	A	gente	nem	teve	Direito	Tributário	ainda...!!!	Como	que	eu	
vou	saber	que	emenda	constitucional	versa	sobre	Direito	Tributário	e	Direito	
Civil?	Se	em	nenhuma	aula	foi	dito	isso?		
	
	
	
21ª questão: Cláudio, na cidade de Campinas, transportava e portava, em um automóvel, três armas de 
fogo, sendo que duas estavam embaixo do banco do carona e uma, em sua cintura. Abordado por 
policiais, foram localizadas todas as armas. Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia em 
face de Cláudio pela prática de três crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, em concurso 
material (Art. 14 da Lei nº 10.826/03, por três vezes, na forma do Art. 69 do Código Penal). Foi 
acostado nos autos laudo pericial confirmando o potencial lesivo do material, bem como que as armas 
eram de calibre .38, ou seja, de uso permitido, com numeração de série aparente. Considerando que 
todos os fatos narrados foram confirmados em juízo, é CORRETO afirmar que o(a) advogado(a) de 
Cláudio deverá defender o reconhecimento:  
 
A) do concurso formal de crimes entre os três delitos imputados;  
B) da continuidade delitiva entre os três delitos imputados;  
C) do concurso formal entre dois delitos, em continuidade delitiva com o terceiro;  
D) de crime único de porte de arma de fogo. 
	
Recurso:	A	gente	não	trabalhou	em	semestre	nenhum	de	Direito	Penal	ou	
Processo	Penal	a	questão	de	concurso	formal	com	crimes	de	legislação	
extravagante.	Não	caiu	em	prova,	não	foi	dado	em	sala	de	aula	como	exemplo,	
não	foi	falado	isso....	não	tinha	como	saber.		
	
	
	
18ª questão: O justo preço é elemento subjetivo que afasta a incidência da teoria da lesão. PORQUE A 
teoria da lesão visa a proteger a equidade contratual. Analisando-se as afirmações acima conclui-se 
que:  
 
A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira;  
B) as duas afirmações são falsas; 
C) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira;  
D) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 
 
Recurso: Na verdade essa é uma questão de Direito do Consumidor, que é matéria de 10º semestre e 
não poderia ser cobrada agora pra quem está no 6º. 
 
 
Sobre as questões de Direito do Trabalho: Quem trancou o curso e teve essas matérias 
ANTES da Reforma faz o que? Porque aprendeu de outra forma.... e agora está sendo 
cobrado totalmente diferente. E agora? Faz o que?  
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	


