
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA - ETAPA 1 
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Sublinha de Pesquisa 1 

(DEMOCRACIA, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA) 
  

 
 

 
 

DATA DA PROVA: 03/11/2019 
 

HORÁRIO: das 08 às 11h30min 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 
Instruções para a Prova da Etapa 1:  

 Verifique se este CADERNO contém um total de 10 (dez) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de resposta 

cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não 

serão aceitas reclamações posteriores. 

 A prova escrita objetiva será realizada sem consulta a qualquer material. A avaliação será aferida por nota de zero a dez. A 

nota mínima para aprovação na Etapa 1 é 6 (seis). 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta preta ou azul 
escrita grossa. 

 
Instruções para a Prova da Etapa 2: 

 A prova escrita dissertativa será realizada sem consulta a qualquer material. 

 A avaliação será aferida por nota de zero a dez. A nota mínima para aprovação na Etapa 2 é 7 (sete).  

 A prova escrita dissertativa consistirá em dois quesitos. O candidato deverá responder cada quesito em no mínimo duas e no 

máximo quatro laudas. 

 O não atendimento do limite mínimo ou máximo implicará a nota zero para o quesito. Receberá zero o candidato que não 

responder sobre o núcleo central do quesito ou responder genericamente ao quesito. 

 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, 

ressalvados os casos de emergência médica. 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o caderno de questões, o cartão-resposta e a folha para resposta da 

questão dissertativa devidamente ASSINADOS. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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PROVA DA ETAPA 1 (PROVA OBJETIVA) 

 
 
 
QUESITO 01 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Para Joseph Raz, em O Conceito de Sistema Jurídico, as três características mais gerais e importantes do 
direito são: normatividade, institucionalidade e coatividade. A coatividade do direito significa que a obediência ao 
direito e a sua aplicação são internamente garantidas, em última instância, pelo uso da força; 

II. Joseph Raz, em O Conceito de Sistema Jurídico, afirma que, para John Austin, uma disposição jurídica é a 
ordem de um soberano a seus súditos. Para Austin, a soberania se baseia exclusivamente no fato social do 
hábito de obediência, sem nenhuma referência com a moral ou com princípios morais. Assim, para Austin, a 
validade de toda disposição jurídica pressupõe que o supremo legislador seja superior aos destinatários da 
disposição jurídica, que seja habitualmente obedecido pelo grosso da população e que não obedeça 
habitualmente a ninguém; 

III. John Austin é considerado fundador da escola analítica do direito (também conhecida como jurisprudência 
analítica anglo-saxã). 
 

(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 

 
QUESITO 02 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Para Herbert L. A. Hart, o sistema jurídico consiste no hábito de obediência a um soberano juridicamente 
ilimitado; 

II. Para Herbert L. A. Hart, os princípios, e não as regras, têm lugar central na estrutura do sistema jurídico; 
III. Herbert L. A. Hart concorda com a teoria da norma fundamental de Hans Kelsen como fundamento do sistema 

jurídico; 
IV. Herbert L. A. Hart não reconhece a textura aberta do direito, ou seja, as regras não estão sujeitas a 

interpretações. 
 

(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado IV está correto. 

 
QUESITO 03 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Segundo Hans Kelsen, em Teoria Pura do Direito, para a validade de uma norma, não basta que seja emanada 
de autoridade competente e que obedeça ao que reza a norma fundamental. É necessário, ainda, o mínimo de 
eficácia. Contudo, a ineficácia episódica ou temporária não compromete a vigência de uma norma jurídica em 
particular; 

II. Segundo Hans Kelsen, em Teoria Pura do Direito, a norma secundária é aquela que orienta o comportamento, 
sem prever sanção. Em relação à norma primária, Hans Kelsen afirma ser aquela que prescreve a sanção para 
aquele que descumpre os preceitos legais; 

III. Hans Kelsen, em Teoria Pura do Direito, ao definir sistema jurídico, afirma que a existência da norma jurídica 
está relacionada à sua validade e não apenas à vontade ou competência legislativa de quem a instituiu. 
 

(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 
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QUESITO 04 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Robert Alexy desenvolveu o conceito de direito desprezando os elementos positivistas, ancorando sua tese no 
elemento moral; 

II. Robert Alexy desenvolveu o conceito de direito sem desprezar os elementos positivistas da legalidade 
autoritativa e da eficácia social, que ele denominou de não-positivismo inclusivo, o qual agrega aos elementos 
que caracterizam o positivismo a correção moral; 

III. As colisões de princípios, segundo Robert Alexy, são solucionadas pela máxima da proporcionalidade, através 
de três máximas parciais, a saber, a máxima parcial da adequação, a máxima parcial da necessidade e a 
máxima parcial da proporcionalidade em sentido estrito.  
 

(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 

 
QUESITO 05 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Para Norberto Bobbio, em O Futuro da Democracia, a democracia precisa satisfazer três condições: (a) a 
participação direta ou indireta de um número elevado de cidadãos na tomada das decisões coletivas, (b) o 
reconhecimento de regras de procedimento, como a regra da maioria, e (c) a existência de alternativas reais de 
escolha; 

II. Para Norberto Bobbio, em O Futuro da Democracia, o liberalismo é pressuposto histórico e jurídico da 
democracia; 

III. Para Norberto Bobbio, em O Futuro da Democracia, a democracia e o liberalismo são interdependentes.  
 

(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 

 
QUESITO 06 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Segundo Norberto Bobbio, em O Futuro da Democracia, para Rousseau, a democracia legítima é 
necessariamente uma democracia representativa; 

II. Em O Futuro da Democracia, de Norberto Bobbio, entende-se por democracia direta a eleição direta de todos os 
governantes ou, pelo menos, dos principais governantes;  

III. Para Norberto Bobbio, em O Futuro da Democracia, o referendum é um instrumento da democracia direta de 
concreta aplicabilidade em democracias avançadas, mas que deve ser usado apenas em situações 
extraordinárias. 
 

(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 

 
QUESITO 07 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Segundo Arnaldo Boson Paes, a Escola da Exegese nega aos juízes qualquer atividade de criação do direito; 
II. Segundo Arnaldo Boson Paes, para a Escola Histórica do Direito (Historicismo Jurídico), o direito é produto do 

espírito do povo, manifestado pela fonte consuetudinária;  
III. Segundo Arnaldo Boson Paes, para a Escola Teleológica (Jurisprudência dos Interesses), o juiz deve guiar-se 

através do texto normativo para obter os fins que orientam a sua redação, ou seja, na aplicação do direito, o juiz 
deve buscar a finalidade da norma jurídica na vontade do legislador. 

 
(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 
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QUESITO 08 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Para Montesquieu, em O Espírito das Leis, liberdade não é a faculdade de fazer o que se quer, mas sim a 
possibilidade de se fazer o que se deve querer e de não ser forçado a fazer o que não se deve querer; 

II. Para Montesquieu, em O Espírito das Leis, o poder executivo deveria ser confiado a uma só pessoa (o 
monarca), porque o executivo é melhor administrado por um do que por vários; ao passo que o poder legislativo 
deveria ser exercido por muitos; 

III. Para Montesquieu, em O Espírito das Leis, o poder executivo deve participar da legislação com a faculdade de 
impedir (veto). 
 

(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 

 
QUESITO 09 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Para Madison, Hamilton e Jay, em O Federalista, acumular os poderes legislativo, executivo e judiciário em uma 
só corporação, desde que seja uma corporação eleita, não constitui tirania; 

II. Para Madison, Hamilton e Jay, em O Federalista, o princípio da separação de poderes exige a separação 
absoluta dos três poderes; 

III. Para Madison, Hamilton e Jay, em O Federalista, o povo é a única fonte de toda a autoridade legítima e só o 
povo pode estabelecer a constituição. Nesse sentido, só a constituição pode criar e dar as competências aos 
poderes (isto é, dar “existência e poder aos diferentes ramos do governo”). 
 

(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 

 
QUESITO 10 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Para Madison, Hamilton e Jay, em O Federalista, o poder judiciário, pela natureza das suas funções, é o menos 
temível para a constituição, porque é o que menos meios tem de atacá-la; 

II. Para Madison, Hamilton e Jay, em O Federalista, (1°) o Poder Judiciário é o mais fraco dos três poderes, (2º) por 
isso mesmo, não pode atacar nenhum dos dois outros com boa esperança do resultado, e (3º) é preciso dar-lhe 
todos os meios possíveis para poder defender-se dos outros dois; 

III. Para Madison, Hamilton e Jay, em O Federalista, não pode haver liberdade onde o poder de julgar não estiver 
bem separado do de fazer as leis e do de as executar. 

 
(A) Todos os enunciados estão corretos. 
(B) Nenhum dos enunciados está correto. 
(C) Apenas o enunciado I está correto. 
(D) Apenas o enunciado II está correto. 
(E) Apenas o enunciado III está correto. 
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PROVA DA ETAPA 2 (PROVA DISSERTATIVA) 

 
 
QUESITO 01 
Disserte sobre o tema “As normas de justiça para Hans Kelsen: explicação e crítica”. Aborde necessariamente (ainda 
que não exclusivamente) os seguintes aspectos: justiça como virtude, normas e juízos de valor, direito natural, tipos 
de normas de justiça, fórmula do suum cuique, ideias kantiana, aristotélica e platônica de justiça. 
 
QUESITO 02 
Disserte sobre o tema “O princípio da separação de poderes em O Espírito das Leis (Montesquieu) e em O 
Federalista (Madison, Hamilton e Jay): explicação e crítica”. Destaque o papel atribuído ao Poder Judiciário nas duas 
obras. 
 

Use a Folha de Resposta da Prova Dissertativa para responder aos quesitos 01 e 02.  
Em hipótese alguma as respostas da prova dissertativa serão consideradas nesse espaço. 
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