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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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01 - A partir do pensamento de Hans Kelsen, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A norma jurídica é a expressão do direito, enquanto a proposição jurídica consiste em um enunciado da ciência jurídica. 
b) As normas jurídicas são comandos, imperativos, enquanto as proposições jurídicas são enunciados descritivos das 

normas. 
c) O problema da justiça, enquanto problema valorativo, situa-se fora da ciência do direito em Kelsen. 
d) Kelsen propõe um conhecimento neutro do direito, sem vincular o estudo deste ao aspecto da justiça das normas. 
►e) As proposições jurídicas podem ser válidas ou inválidas, ao passo que as normas jurídicas serão sempre verdadeiras ou 

falsas. 
 
02 - O direito medieval é ainda desconsiderado por boa parte da historiografia vigente no campo, afinal a mesma continua 

vinculada a uma visão positivista da história. A inexistência de um ente estatal no período faria com que o direito (como 
conhecemos) não existisse. Entretanto, é preciso buscar no direito medieval suas particularidades que o diferenciam 
da nossa estrutura “moderna”. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica do direito medieval. 

 

a) Em um mundo mergulhado em uma ideia de ordem transcendental, o direito passou a ter a função de preservar tal ordem. 
b) Em relação às fontes do direito, havia um pluralismo jurídico, sendo os corpos medievais portadores de iurisdictio. 
►c) O mundo que gestou o burgo gerou também o burguês, e sua predominância político-jurídica centrou o direito na pessoa 

jurídica. 
d) A ideia de aequitas de Aristóteles, via São Tomás de Aquino, fundamentava uma ordem (direito como ordem) hierárquica 

e desigual. 
e) Justiça era equidade: dar a cada um o que é seu. 

 
03 - Segundo Norberto Bobbio, o “problema em determinar a origem e o aparecimento do Estado” está relacionado a 

diversos fatores. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A longevidade histórica do Estado não é solucionável em termos empíricos e sociológicos. 
2. A longevidade histórica do Estado é solucionável em termos empíricos e sociológicos. 
3. A longevidade do Estado é determinada pela própria definição conceitual do que se entende por Estado. 
4. Quanto mais restrita a definição de Estado, menor a longevidade do Estado e vice-versa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

 
04 - As visões tradicionais da História do Direito, centradas na modernidade e em sua configuração jurídica ligada ao 

estatalismo, veem na Idade Média um mundo carente de tais estruturas político-jurídicas. Entretanto, Paolo Grossi, na 
obra “El orden jurídico medieval”, busca a história das experiências jurídicas, encaradas como o modo particular de 
viver o Direito na história, de percebê-lo, de conceituá-lo, em conexão com uma determinada visão do mundo social. 
Logo, para o autor, o Direito é experiência coletiva, de modo que vê a cultura jurídica medieval como uma resposta 
específica do Direito às demandas da sociedade. 

 

Em relação à ordem jurídica medieval, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O Direito medieval, por conta da “leveza do político”, apresentava uma pluralidade de fontes, sendo a principal o costume. 
►b) A figura do sujeito, que aparece a partir dos séculos XII e XIII, passa a ser central desde então para a lógica jurídica, 

profundamente subjetivista. 
c) O mundo da efetividade era mais valorizado que o da validade, daí ser mais importante a posse que a propriedade. 
d) A inexistência de uma estrutura estatal possibilitou a construção de um direito mais próximo da sociedade. 
e) O “reicentrismo” era uma de suas características, tendo particularmente na terra um fator de atração dos indivíduos. 

 
05 - A respeito dos negócios jurídicos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O encargo é sempre elemento completante do suporte fático dos negócios jurídicos. 
2. A conversão substancial dos negócios jurídicos nulos consiste em efetuar sua confirmação por meio da correção 

do defeito do suporte fático que acarretou a nulidade. 
3. A possibilidade de escolha da categoria jurídica e da estrutura eficacial é característica dos negócios jurídicos, 

ao contrário do que ocorre com os atos jurídicos em sentido estrito. 
4. Na simulação relativa, embora seja nulo o negócio simulado, pode ser válido o negócio que se dissimulou. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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06 - “A Escola Ibérica de Direito Natural teve enorme importância para o devir do pensamento jurídico europeu. O 
racionalismo, o contratualismo e outros ingredientes do Direito moderno encontraram aí os seus princípios. Daí sua 
enorme influência em zonas tão distantes, geográfica e espiritualmente, como as áreas culturais do norte da Europa, 
especialmente a Holanda e o norte da Alemanha…” (HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um 
milênio. Florianópolis: Boiteux, 2005, p. 292-293). 

 

A respeito da racionalização do direito, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A escola levou às últimas consequências a teoria das “causas segundas”, e a natureza é concebida como 
autorregulada de tal modo que dispensa mesmo a existência de Deus. 

2. Retomando as formas do jusnaturalismo estoico, a escola defende a ideia de que as leis naturais são 
suficientemente claras para serem conhecidas pela razão humana. 

3. A crença na razão e nos mecanismos lógicos vai fazer com que se julgue possível encontrar o direito por via 
dedutiva. 

4. O racionalismo da escolástica ibérica possibilitou o pioneirismo peninsular na codificação, evidente na elaboração 
das Ordenações Filipinas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
07 - O contratualismo é um conjunto abrangente de teorias que procuram explicar o surgimento do Estado e os caminhos 

que levam as pessoas a formar governos. A noção de contrato social supõe que os indivíduos abrem mão de direitos 
(naturais) em favor de um governo ou outra autoridade, a fim de obter as vantagens da ordem social. O ponto inicial 
da maior parte dessas teorias é o exame da condição humana na ausência de qualquer ordem social estruturada, 
normalmente chamada de "estado de natureza". Os teóricos contratualistas explicam a escolha dos indivíduos em 
abdicar da liberdade no estado de natureza para obter os benefícios da ordem política. 

 

Com base nos teóricos contratualistas clássicos, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Para Thomas Hobbes, “o direito da natureza (jus naturale) é a liberdade que cada homem possui de usar seu 
próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida”. 

(   ) Segundo John Locke, os homens se unem para estabelecerem livremente entre si o contrato social: “um pacto de 
consentimento em que os homens concordam livremente em formar a sociedade civil para preservar e consolidar 
ainda mais os direitos que possuíam originalmente no estado da natureza”. 

(   ) Jean-Jaques Rousseau, contratualista franco-suíço, pretende estabelecer no Contrato Social “as condições de 
possibilidade de um pacto legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, 
ganhem, em troca, a liberdade civil”, sendo fundamental à legitimidade do pacto social a condição de igualdade 
das partes contratantes. 

(   ) Para Charles de Secondat, o Barão de La Brède e de Montesquieu, o “princípio do governo é a paixão que o move, 
é o modo de funcionamento dos governos, ou seja, como o poder é exercido”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – F – V. 

 
08 - Acerca das relações entre Direito e Economia, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Direito e Economia são disciplinas do saber que se entrelaçam, guardando cada uma a sua autonomia, mas capazes de 
conjuntamente estruturar a sociedade. 

b) Através da “Escola de Chicago”, foi proposto um movimento mundialmente aceito e atualmente praticado, que vislumbra 
a integração dos estudos entre Direito e Economia: a “Law & Economics”. 

c) A partir do paradigma liberal, a história do pensamento econômico se confunde, em parte, através de algumas categorias, 
com a história do pensamento jurídico. 

d) A ideia moderna de propriedade advém de categorias tanto jurídicas quanto políticas e econômicas. 
►e) A luta de classes, em Marx, pressupõe o entendimento do paradigma fisiocrata, útil ao estudo da Economia e do Direito. 

 
09 - Considerando as invalidades dos negócios jurídicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os efeitos da declaração de nulidade do negócio jurídico retroagem ao momento da sua celebração, sendo que ele nunca 
convalesce, não pode ser confirmado, nem ratificado e tampouco convertido em outro. 

►b) Quando a lei proibir a prática de um ato jurídico sem cominar sanção, se for praticado ele será nulo. 
c) A emancipação do menor com 16 anos completos, concedida por ambos os pais por escritura pública, depende, para a 

sua validade, de homologação judicial. 
d) A relativa incapacidade do menor entre 16 e 18 anos autoriza-o a invocar a anulabilidade de negócio jurídico realizado 

sem assistência, mesmo que tenha se declarado maior no momento de sua celebração. 
e) Entre as categorias do fato jurídico, somente os negócios jurídicos podem ser invalidados. 
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10 - Sobre os fundamentos histórico-institucionais do Estado de Direito, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O Estado de Direito construído na França a partir do final do século XVIII caracteriza-se pelo forte controle do 
Poder Legislativo pelos juízes, como forma de assegurar a superioridade da Constituição e evitar uma ditadura 
do Parlamento. 

2. O Rule of Law britânico caracteriza-se essencialmente pela soberania atribuída ao Parlamento, dotado de 
competência para elaborar as leis e uma Constituição rígida e formal, cuja alteração depende de um procedimento 
específico e mais gravoso do que aquele previsto para a mudança das leis ordinárias. 

3. Os Estados Unidos, após a conquista de sua independência em relação à Inglaterra, formou um Estado federativo 
sem a criação de uma Constituição rígida e formal, optando pelo modelo constitucional flexível, no qual não se 
admite o controle de constitucionalidade das leis em razão da inexistência de um parâmetro formal que possa ser 
utilizado para essa finalidade. 

4. No constitucionalismo norte-americano, diferentemente do que se passou na formação do Estado de Direito 
francês, a supremacia da Constituição e a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis pelos juízes 
surgem no início do século XIX. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
11 - Com base na produção teórica de Niklas Luhmann, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) A sociedade é um sistema social, cujos elementos constitutivos são as comunicações e não as pessoas. 
(   ) O sistema social é resultado da diferenciação entre sistema e meio ambiente. 
(   ) O sistema social é autopoiético. 
(   ) O direito pode ser entendido como mecanismo de controle de contingência. 

 

Assinale a alternativa que representa a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
►e) V – V – V – V. 

 
12 - A respeito do negócio jurídico e seus vícios, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Tanto o ato jurídico em sentido estrito quanto o negócio jurídico são manifestações de vontade, mas diferem 
porque os efeitos do ato jurídico em senso estrito já estão previstos em lei e os efeitos do negócio jurídico 
decorrem de manifestação de vontade das partes no sentido de estabelecer normas específicas reguladoras de 
seus interesses em cada caso concreto. 

2. A lesão tem como um dos seus pressupostos a premente necessidade daquele que se obriga a prestação 
manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Mas quando esta manifesta desproporção entre 
as prestações decorre da inexperiência de uma das partes, esta não pode invocar a lesão como causa para 
anulação do negócio jurídico, já que isto configuraria o venire contra factum proprium. 

3. “A” vende uma casa a “B” para que este transmita a “C” (descendente do alienante), a quem se tem a intenção de 
transferi-la, desde o início do negócio jurídico entabulado. Tal venda poderá ser invalidada porque se trata de 
negócio simulado mediante a interposição de pessoa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
13 - Considerando a teoria compreensiva de Max Weber, assinale a alternativa correta. 
 

a) O patrimonialismo está para o domínio carismático assim como a burocracia está para o domínio legal. O domínio 
carismático prestigia o costume e se funda naquilo que sempre foi; o domínio legal se baseia em estatutos legais e em um 
direito abstrato e impessoal. 

b) Para a teoria weberiana, fala-se em direito quando a validade de uma ordem não é garantida exteriormente pela 
oportunidade de um constrangimento possível de ser exercido por uma instância especialmente instituída para esse fim. 

c) No quadro de uma relação social conflitiva, Weber distingue dois conceitos: domínio e poder. O primeiro é a possibilidade 
de impor a própria vontade ao outro. O segundo, por outro lado, é a possibilidade de encontrar obediência a suas vontades, 
pressupondo, portanto, legitimidade. 

d) A ação social é determinada fundamentalmente por estruturas objetivas externas aos indivíduos. A sociologia 
compreensiva tem como meta desvendar o sentido da ação social partindo dessas determinações objetivas. 

►e) Weber distingue o direito em formal e material. Em poucas palavras, aquele seria marcado pela lei enquanto disposição 
jurídica que se deixa deduzir logicamente de proposições jurídicas abstratas (um direito fechado em si), enquanto o direito 
material se preocupa com elementos extrajurídicos.  
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14 - Sistema eleitoral é a forma de conversão da manifestação da vontade do eleitorado em representação política, a 
maneira como a vontade dos eleitores se traduz em um resultado final, a vontade eleitoral. Os dois grandes sistemas 
eleitorais são o majoritário e o proporcional. 

 

Sobre o sistema proporcional (ou sistema de representação de opiniões), adotado no Brasil para as eleições de 
vereadores e deputados, considere as seguintes características: 

 

1. Igualdade material, pois a proporcionalidade corresponde melhor à exigência de voto igual, designadamente 
quanto ao valor do resultado. 

2. Adequação à democracia partidária, dado que a moderna democracia não é uma democracia individualista de 
“notabilidades”, mas uma democracia partidária em que cada partido tem um programa (preferência pelos 
problemas), de acordo com a ideologia ou interesses por ela mediados (partidos como expressões de 
antagonismos e convergências), e na qual, em princípio, só os indivíduos escolhidos pelos partidos têm reais 
possibilidades de ser eleitos (monopólio partidário). 

3. Alternância no poder através do sistema bipartidário, dado que o sistema majoritário impossibilita, na prática, a 
formação de pequenos partidos, sendo um importante fator psicológico para evitar a pulverização partidária e 
favorecer o sistema bipartidário. 

4. Representação de todos os grupos sociais em virtude de a representação no parlamento dever ser “um espelho 
da sociedade política”. 

5. Robustecimento da oposição, pois o sistema majoritário possibilita uma clara separação entre governo e 
oposição, robustecendo ambos, sem necessidade de recurso a coligações frágeis. 

 

São características do sistema eleitoral proporcional: 
 

a) 1, 2 e 3 apenas. 
►b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2 e 5 apenas. 
 

 
15 - No âmbito da hermenêutica jurídica, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. Para a Escola da Exegese, na França do século XIX, a atividade do magistrado é uma atividade conceitualmente 
ativa no processo de criação do direito, ou seja, o juiz deve criar o direito no caso concreto. 

2. O único método de interpretação admitido no direito brasileiro contemporâneo é o da “Interpretação Sistemática” 
do Ordenamento Jurídico. 

3. Segundo posicionamento consagrado e aceito de forma unânime no direito brasileiro, em especial na doutrina, o 
juiz ao aplicar o direito no caso concreto não cria o direito, ou seja, a sua atividade é apenas ou meramente 
passiva. 

4. A Escola da Exegese é uma corrente do pensamento jurídico francês, especialmente do século XIX, que vinculou 
profundamente o direito à atividade do legislador. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
16 - Partindo da teoria do pensador político Jean-Jaques Rousseau, contratualista franco-suíço, identifique as afirmativas 

abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Jean-Jaques Rousseau pretende estabelecer no Contrato Social as condições de possibilidade de um pacto 
legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, ganhem, em troca, a liberdade 
civil, sendo fundamental à legitimidade do pacto social a condição de igualdade das partes contratantes. 

(   ) Em Rousseau, a propriedade representa o fim da liberdade natural (estado da natureza) e a condição para a 
formação da sociedade civil (estado da servidão, lei da propriedade e da desigualdade). 

(   ) Para Rousseau, um povo só será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas leis num clima de 
igualdade, de tal modo que a obediência a essas mesmas leis signifique, na verdade, uma submissão à deliberação 
de si mesmo e de cada cidadão, como partes do poder soberano. Isto é, uma submissão à vontade geral e não à 
vontade de um indivíduo em particular ou de um grupo de indivíduos. 

(   ) Segundo Rousseau, a soberania é inalienável, mas a constituição de um governo é possível, desde que sejam 
preservadas as condições de legitimidade do pacto inicial: a definição de um governo como funcionário do 
soberano, como um órgão limitado pelo poder do povo e não como um corpo autônomo ou como o próprio poder 
máximo, confundindo-se, neste caso com o próprio soberano. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – F. 
►d) V – V – V – V. 
e) F – V – V – V. 
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17 - O cientista social francês Pierre Bourdieu (O Poder Simbólico) aborda os sistemas simbólicos, ideologias e 
instrumentos de comunicação e de conhecimento que cumprem a função política de imposição ou de legitimação da 
dominação. Nesse estudo, é central o conceito de poder simbólico. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de 
poder simbólico segundo Bourdieu. 

 

a) O poder que pode ser exercido sem a cumplicidade daqueles que sabem que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. 
b) O poder da infraestrutura econômica da sociedade que determina sobre a superestrutura da sociedade uma visão do 

mundo e a ação sobre o mundo, portanto é diretamente a expressão ideológica das relações econômicas, sendo exercido 
e reconhecido como poder, isto é, visto como arbitrário. 

c) O poder central das relações sociais; é uma forma reconhecida e legitimada do poder político e econômico. 
d) O poder intermediário entre o poder econômico e o poder político, subordinado ao primeiro e subordinando o segundo. 
►e) O poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo 

e, desse modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo sendo exercido se for reconhecido (como crença), ou seja, 
ignorado como arbitrário. 

 
 
18 - Com relação ao sistema de fontes do direito, assinale a alternativa correta. 
 

a) Por aceitar mais de uma fonte de direito, pode-se dizer que o ordenamento jurídico brasileiro é um exemplo de pluralismo 
jurídico. 

b) A lei é o maior exemplo de fonte mediata de direito, já que sua aplicação é facultada ao juiz no caso concreto. 
►c) Costume praeter legem é aquele que detalha a aplicação de uma norma genérica. 
d) Princípios gerais de direito são fontes imediatas de direito, por seu caráter teórico e abstrato. 
e) A equidade é uma fonte de aplicação em âmbito amplo, não dependendo de um caso concreto. 

 
 
19 - Sobre a linha de teoria crítica do direito desenvolvida em Harvard nos anos 1960, a “Critical Legal Studies”, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) Trata-se de uma linha de reflexões que buscou resgatar o caráter neutro do direito frente às questões políticas mais 
intensas daquele período. 

b) A partir de uma releitura de Hans Kelsen, buscou-se desenvolver uma teoria do direito mais humana e próxima de direitos 
sociais, ampliando pautas desejadas por grupos políticos minoritários. 

c) Foi um movimento que buscou recuperar a especificidade do ofício do jurista, que há muito se perdia naquele momento, 
desatando o saber especificamente jurídico de debates de outras áreas do saber. 

d) Duncan Kennedy, autor de relevância desse movimento, foi fundamental para a compreensão de que a saída para um 
direito mais democrático é um direito com fortes bases científicas. 

►e) Roberto Mangabeira Unger, um dos principais nomes dessa tradição, buscou construir uma teoria do direito que 
contribuísse para o desmantelamento de hierarquias políticas escondidas no direito. 

 
 
20 - Sobre a distinção entre regras e princípios a partir de Ronald Dworkin, é INCORRETO afirmar: 
 

►a) Regras são normas de caráter geral e extenso que representam valores morais objetivos. 
b) Princípios carregam valores ideais que devem ser promovidos de maneira a sempre buscar sua maximização em casos 

concretos. 
c) Regras, por sua estrutura imperativa, determinam inexoravelmente o resultado jurídico de um caso, quando aplicáveis. 
d) Princípios são medidos de maneira diferente das regras, posto que aqueles possuem peso hermenêutico e estas possuem 

validade normativa. 
e) Princípios só podem ser identificados pela interpretação que melhor represente a história institucional de um determinado 

sistema jurídico. 


