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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)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

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

Todos os enunciados estão corretos.
Nenhum dos enunciados está correto.
Apenas o enunciado I está correto.
Apenas o enunciado II está correto.
Apenas o enunciado III está correto.

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;
2|Página

Exame de Seleção para admissão de alunos ao Curso de Mestrado Acadêmico em Direito – Edital 05/2019

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)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todos os enunciados estão corretos.
Nenhum dos enunciados está correto.
Apenas o enunciado I está correto.
Apenas o enunciado II está correto.
Apenas o enunciado III está correto.

QUESITO 05 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA.
I. Para Rosemiro Leal, a originalidade da teoria neoinstitucionalista do processo tem locus no nível instituinte da
lei, porque o direito vem sendo estudado e repetido por milênios com esquecimento dos fundamentos teóricos
de sua construção;
II. Na teoria neoinstitucionalista do processo, com a presença do que chamou de hermenêutica-isomênica, há a
vinculação dos sentidos normativos, atinentes a direitos fundamentais, já preestabelecidos na base instituinte
da Constituição a garantir um direito igual de interpretação e argumentação a todos;
III. Um dos elementos mais importantes na teoria neoinstitucionalista do processo é o direito fundamental do
devido processo, que, apesar de tudo, não possui caráter de direito líquido, certo e exigível.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas o enunciado I está correto.
Apenas os enunciados I e II estão corretos.
Apenas os enunciados I e III estão corretos.
Apenas os enunciados II e III estão corretos.
Todos os enunciados estão corretos.

QUESITO 06 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA.
I. Rosemiro Leal aponta como exemplo do “vandalismo da vontade legífona na gestação normativa” o caso da
construção da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;
II. Para Rosemiro Leal, a ciência dogmática do direito ainda dorme minada nos braços e abraços de gerações
seculares de julgadores nostálgicos cujo saber é retirado do seu poder de decidir;
III. A teoria neoinstitucionalista do processo abona a dogmática analítica para encaminhar a compreensão de
Estado Democrático de Direito.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas o enunciado I está correto.
Apenas os enunciados I e II estão corretos.
Apenas os enunciados I e III estão corretos.
Apenas os enunciados II e III estão corretos.
Todos os enunciados estão corretos.

QUESITO 07 - Sobre a estratégia de desenvolvimento na perspectiva histórica, analise os enunciados abaixo e
assinale a opção CORRETA.
I. Na Inglaterra, a primeira tentativa séria de controlar a corrupção eleitoral foi a Corruption Practice Act, de 18531854, mas as eleições para juízes de homicídio jamais estiveram submetidas às manobras político-partidárias,
o que garantia a independência do Judiciário;
II. Em comparação com os países atualmente desenvolvidos nos seus estágios iniciais, os países atualmente em
desenvolvimento parecem sair-se bem melhor quanto à disponibilidade de instituições elementares da
democracia, pois nenhum daqueles primeiros concedeu sufrágio universal antes de ter chegado a nível de
renda per capta de US$ 2.000,00 (em dólares internacionais de 1990);
III. Depois da Segunda Guerra Mundial, a reforma agrária no Japão, na Coreia e em Taiwan violou o direito de
propriedade dos latifundiários, mas contribuiu para o subsequente desenvolvimento econômico dessas regiões.
Isso mostra que o importante para o desenvolvimento econômico não é a mera proteção dos direitos de
propriedade em vigor, independentemente de sua natureza, e sim qual direito de propriedade está sendo
protegido, e em que condições.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas o enunciado I está correto.
Apenas os enunciados I e II estão corretos.
Apenas os enunciados I e III estão corretos.
Apenas os enunciados II e III estão corretos.
Todos os enunciados estão corretos.
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QUESITO 08 - Sobre as parcerias na administração pública, analise os enunciados abaixo assinale a opção
CORRETA.
I. Com o capitalismo industrial, houve a utilização mais intensiva do modelo da sociedade de economia mista,
sobretudo na Alemanha, que teve seu auge em meados do século XIX até início do século XX;
II. Uma consequência de o serviço público ser de titularidade do Estado é a possibilidade de sua encampação,
que indica a retomada o serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse
público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização;
III. A concessão administrativa pode ser entendida como uma forma de delegação que mais se aproxima do que
ocorre com as organizações sociais, só que com regime jurídico diverso, pois, enquanto a organização social é
associação ou fundação sem fins lucrativos, a concessionária atua como objetivo lucrativo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todos os enunciados estão corretos.
Nenhum dos enunciados está correto.
Apenas os enunciados I e II estão corretos.
Apenas os enunciados I e III estão corretos.
Apenas os enunciados II e III estão corretos.

QUESITO 09 - Sobre a crise da ordem constitucional, analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA.
I. No processo de integração econômica europeia, chega-se ao paroxismo da criação de uma constituição sem
Estado, preocupada em garantir o livre mercado e que cumpre o projeto constitucionalista, ao excluir a
manifestação do poder constituinte do povo;
II. A ampliação dos direitos políticos e o conteúdo material dos direitos sociais tornou o pós-Segunda Guerra
Mundial o período em que a emancipação e a reivindicação da democracia econômica e social chegaram ao
seu momento mais elevado. O certo é que as constituições sociais nesse período não enfrentaram obstáculos
para sua concretização, nem mesmo quanto a seu núcleo emancipatório;
III. No fascismo, a concepção de soberania é a da soberania do Estado. No entanto, ao contrário da visão liberal
positivista, a soberania não qualifica o Estado, mas a forma de Estado e de governo, justificando o esforço do
Executivo. O titular da soberania é o Estado, mas o seu exercício pertence ao chefe do executivo,
representante absoluto da unidade do Estado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas o enunciado I está correto.
Apenas os enunciados I e II estão corretos.
Apenas os enunciados I e III estão corretos.
Apenas os enunciados II e III estão corretos.
Todos os enunciados estão corretos.

QUESITO 10 - Analise os enunciados abaixo e assinale a opção CORRETA.
I. Para Carlos Alberto Molinaro, em Dignidade, Direitos Humanos e Fundamentais, o Estado de Direito não
deve considerar os direitos humanos;
II. Para Clark, Corrêa e Nascimento, os bloqueios institucionais são obstruções políticas e econômicas que
imobilizam as estratégias normativas de materialização da constituição brasileira de 1988 e real consolidação
de um Estado democrático de direito;
III. Para Clark, Corrêa e Nascimento, a “Constituição Econômica” (no sentido empregado por Washington Peluso
Albino de Souza) foi um projeto para aumentar as desigualdades socioeconômicas e, portanto, contra um
projeto de emancipação política de forma democrática e com economia social plural e justa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todos os enunciados estão corretos.
Nenhum dos enunciados está correto.
Apenas o enunciado I está correto.
Apenas o enunciado II está correto.
Apenas o enunciado III está correto.
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PROVA DA ETAPA 2 (PROVA DISSERTATIVA)
QUESITO 01
Disserte sobre a ideologia na ordem econômica da Constituição de 1988 e os bloqueios institucionais.
QUESITO 02
Disserte sobre o seguinte tema: “Desenvolvimento econômico e boa governança”.
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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