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DIREITO CIVIL - PESSOAS E BENS 

 

1. Sobre a Capacidade Civil e de 

acordo com o Código Civil de 2002, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

A) É possível existir a capacidade de 

direito e não haver a capacidade de fato 

já que uma não depende da outra. 

B) Apenas os menores de 16 anos são 

absolutamente incapazes. 

C) Os indígenas são relativamente 

incapazes. 

D) O pródigo possui a capacidade de 

aquisição de direito, já a capacidade de 

fato sofre certa restrição para seu 

exercício porque é relativamente incapaz. 

 

2. Sobre o direito da Personalidade, 

leia as afirmativas abaixo e aponte a 

alternativa CORRETA: 

I - Ninguém pode ser constrangido a 

submeter-se, com risco de vida, a 

tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica. 

II - O nome da pessoa não pode ser 

empregado por outrem em publicações 

ou representações que a exponham ao 

desprezo público, ainda quando não haja 

intenção difamatória. 

III - O pseudônimo adotado para 

atividades goza da proteção que se dá ao 

nome. 

IV - Em se tratando de escritor morto ou 

ausente, são partes legítimas o cônjuge e 

os descendentes para requerer a 

proteção dos direitos autorais. 

V - Sem autorização, pode-se usar o 

nome de pessoa pública ou notória em 

propaganda comercial. 

A) As alternativas IV e III estão erradas e 

as I, II e V estão certas. 

B) As alternativas III, IV e V estão 

erradas e as I e II certas. 

C) As alternativas IV e II estão certas e 

as I, III e V erradas. 

D) As alternativas III e IV estão corretas e 

I, II e V erradas. 

 

3. Quanto a pessoa jurídica, aponte a 

alternativa INCORRETA: 

A) Os partidos políticos são pessoas 

jurídicas de direito público porque 

recebem o fundo partidário, sendo 

organização e funcionamento conforme 

disposto em lei específica. 

B) São livres a criação, a organização, a 

estruturação interna e o funcionamento 

das organizações religiosas, sendo 

vedado ao poder público negar-lhes 

reconhecimento ou registro dos atos 

constitutivos e necessários ao seu 

funcionamento. 

C) Em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial, 

pode o juiz, a requerimento da parte, ou 
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do Ministério Público quando lhe couber 

intervir no processo, desconsiderá-la 

para que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações 

sejam estendidos aos bens particulares 

de administradores ou de sócios da 

pessoa jurídica beneficiados direta ou 

indiretamente pelo abuso. 

D) Se a pessoa jurídica tiver 

administração coletiva, as decisões se 

tomarão pela maioria de votos dos 

presentes, salvo se o ato constitutivo 

dispuser de modo diverso. 

 

4. Sobre as Associações e 

Fundações aponte a alternativa 

INCORRETA: 

A) As associações são a união de 

pessoas para um fim não específico não 

econômico, já as fundações são afetação 

de um patrimônio para determinado fim 

específico não econômico. 

B) Por testamento pode-se instituir 

fundação de fomento à moradia de 

interesse social.  

C) Nas associações ou fundações não há 

distribuição de lucros, mesmo que em 

suas atividades obtenham resultados 

positivos. 

D) Se o estatuto não dispuser o contrário, 

a qualidade do associado não se 

transfere aos seus herdeiros. 

 

5. No que se refere ao domicílio 

aponte a alternativa INCORRETA: 

A) O do preso, o lugar em que estiver 

preso, mesmo que temporariamente. 

B) O domicílio do incapaz é o do seu 

representante ou assistente.  

C) O do servidor público, o lugar em que 

exercer permanentemente suas funções. 

D) O do militar, onde ele servir. 

 

DIREITO PENAL - TEORIA GERAL 

 

6. Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) Na imputação objetiva, o agente 

somente responde penalmente se ele 

criou ou incrementou um risco proibido 

relevante, pois não há imputação objetiva 

quando o risco criado é permitido; a 

pessoa somente responde nos limites do 

risco criado; não há imputação objetiva 

nas hipóteses em que o risco é tolerado 

ou socialmente adequado; exclui-se a 

imputação objetiva de responsabilidade 

nas hipóteses em que o risco proibido 

criado é insignificante (a conduta em si é 

insignificante). 

B) O âmbito de alcance da proteção 

normativa deve ser considerado na 

adscrição de responsabilidade objetiva. 
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C) O ordenamento jurídico-penal 

brasileiro reprova penalmente a utilização 

de informação relevante de que tenha 

conhecimento, ainda não divulgada ao 

mercado, independentemente do dever 

de manter sigilo sobre a informação 

relevante. 

D) A partir da lei anticorrupção (Lei n. 

12.846/2013), admite-se a atribuição 

objetiva de responsabilidade penal a 

pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública, nacional 

ou estrangeira, alcançando desde a 

promessa de vantagem indevida a 

agente público até a manipulação do 

equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos celebrados com a 

administração pública. 

   

7. “Uma fundamentação adequada 

da pena, que parte de que a teoria da 

ciência do direito penal nunca seja sub 

specie aeternitatis, mas sim que tomada 

somente como modelo de legitimação 

para uma ordem jurídica real 

determinada, tal fundamentação da pena 

deve reunir três pressupostos. Primeiro, 

deve manter coerência entre a estrutura 

axiológica e os demais escalões teóricos 

obtidos do sistema concebido pelo autor. 

Segundo, deve convencer sobre o 

conteúdo substancial. E, terceiro, deve 

ser suficientemente clara quanto ao 

sentido que as características teóricas 

tomadas pelo delito da matéria jurídica 

empírica dada pretendem, assim 

genericamente, alcançar. Permite-se 

julgar o potencial de esclarecimento de 

uma posição teórico-penal determinada 

logo de resolvidas as implicações na 

teoria geral do delito. Todavia, com esta 

delimitação, isso é obviamente 

impossível. Por isso, as reflexões que 

seguem estarão concentradas em dois 

requisitos: o requisito formal da coerência 

e o requisito material do poder do 

convencimento. (...) E como esta 

premissa repercute no problema 

fundamental da teoria da pena, a partir 

da questão: “por que o Estado pode 

justificar um ato de violência penal contra 

o cidadão?, então a imposição da sanção 

está situada após a realização do delito, 

quer dizer, depois da afetação de um 

bem jurídico ou sua exposição a perigo, 

na expectativa de poder alcançar a 

proteção dos bens jurídicos pela mera 

ameaça de pena, demonstrando-se neste 

ponto de forma fundamentada. A 

imposição da sanção referenciada a esta 

missão de proteção dos bens jurídicos é, 

então, apenas possível nas bases de 

compreensão dos fundamentos que 

orientam a prevenção. O que aconteceu 

já aconteceu – mas o direito penal pode e 

deve contribuir em relação a futuros 

delitos, ou seja, evitar outras afetações a 
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bens jurídicos”. PAWLIK, Michael. 

“Teoría de la ciencia del derecho penal”. 

Cuadernos de Política Criminal, 

106/2012. 

Segundo a interpretação doutrinária de 

Pawlik, NÃO É CORRETO afirmar que: 

A) a teoria do delito deve poder ser 

verificada em termos de sua consistência 

sistemática. 

B) a teoria da pena deve poder 

convencer em relação a seu conteúdo 

material. 

C) a estruturação dos deveres de 

colaboração em relação a uma ordem 

jurídica real determinada, se voltada à 

proteção de bens jurídicos, encontra seus 

fundamentos na teoria absoluta da pena, 

de tal forma a permitir que o direito penal 

oriente sua aplicação à prevenção de 

futuras práticas delitivas. 

D) em um modelo jurídico-penal 

orientado a proteção de bens jurídicos, a 

culpabilidade pode ser apenas um 

pressuposto formal da imposição da pena 

estatal. 

 

8. A Resolução CNJ n. 225/2016 

definiu as práticas restaurativas no 

sistema de justiça criminal brasileiro da 

forma seguinte: “Art. 1º - A Justiça 

Restaurativa constitui-se como um 

conjunto ordenado e sistêmico de 

princípios, métodos, técnicas e atividades 

próprias, que visa à conscientização 

sobre os fatores relacionais, institucionais 

e sociais motivadores de conflitos e 

violência, e por meio do qual os conflitos 

que geram dano, concreto ou abstrato, 

são solucionados de modo estruturado 

na seguinte forma: (...)”. Em relação à 

Justiça Restaurativa, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) a justiça restaurativa deve ser 

sistêmica, interinstitucional, 

interdisciplinar e relativa, conferindo o 

protagonismo da vítima na composição 

do conflito. 

B) a justiça restaurativa é aplicável 

apenas a conflitos de gênero ou 

envolvendo menores em conflito com a 

lei. 

C) a justiça restaurativa deve ser 

sistêmica, interdisciplinar, intersetorial e 

relativa, conferindo o protagonismo da 

vítima na composição do conflito. 

D) acentua-se o caráter formativo na 

justiça restaurativa, especialmente em 

relação à figura dos facilitadores 

restaurativos. 

 

9. Sobre as Escolas jurídico-penais é 

INCORRETO afirmar: 

A) Ao pensamento clássico do Direito 

Penal, visto em sua totalidade, outorga-

se o grande privilégio de iniciar um 
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estudo que, verdadeiramente, eleva esse 

segmento jurídico ao campo da 

cientificidade própria de seu tempo 

(racionalismo). Ainda que os conceitos de 

dogmática jurídica e dogmática jurídico-

penal estivessem de maneira significativa 

distanciados dos padrões atuais, pela 

primeira vez, ao que se deduz sobretudo 

das obras de doutrinadores do sistema 

continental, o saber jurídico ganhou uma 

função essencial: a limitação do poder de 

punir elaborada por meio de um enfoque 

racional. 

B) Apesar de discordar de Lombroso em 

algumas questões, Garófalo não 

duvidava da importância prática das 

investigações acerca do homem 

criminoso dos naturalistas. Todavia, 

afirmava que a sociologia não podia 

depender de um conceito jurídico de 

delito, motivo pelo qual desenvolveu um 

conceito de delito natural. 

C) O fechamento cognitivo e a rigidez 

operativa definidores do positivismo 

começam a ser alvos de questionamento 

pelo pensamento neokantista, o qual 

almeja realizar o sistema criminal em 

nome de considerações de cunho 

normativo. Essa premissa constituirá um 

modelo sensivelmente diverso em termos 

sistemáticos. Assim, o neokantismo, 

mesmo como continuidade positivista, 

muito alterará na forma de o sistema 

penal lidar com a realidade que o 

circunda. 

D) Beccaria acreditava que um dos 

maiores freios dos delitos não é a 

crueldade das penas, mas sua 

infalibilidade, pois a certeza de um 

castigo, mesmo moderado, sempre 

causará mais intensa impressão do que o 

temor de outro mais severo, unido à 

esperança da impunidade. 

 

10. De acordo com as teorias acerca 

da finalidade da pena, é INCORRETO 

afirmar: 

A) Segundo as teorias absolutas, apenas 

a compreensão da pena como 

compensação do mal causado pelo delito 

corresponde à dignidade histórica que a 

pena desde tempos imemoriais assumiu; 

como é deste modo que se corresponde 

ao sentimento cultural comunitário 

generalizado, que desde sempre 

entendeu a pena como uma expiação do 

mal do crime. 

B) As teorias relativas reconhecem que, 

segundo a sua essência, a pena se 

traduz em um mal para quem a sofre. 

Mas, como instrumento político-criminal 

destinado a atuar no mundo, não se pode 

a pena bastar com essa característica, 

em si mesma destituída de sentido 

social-positivo. 
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C) A teoria da prevenção especial 

negativa, por ter a pretensão de intimidar 

a sociedade como um todo, apresenta 

uma fraqueza teórica e prática: não se 

pode determinar, empiricamente, o 

quantum de pena necessário para 

alcançar o efeito intimidador. Assim, há a 

possibilidade de que, na tentativa de 

redução da criminalidade, utilizem-se 

penas cada vez mais severas e 

desumanas, transformando o direito 

penal em um direito penal do terror. 

D) Segundo Kant, a pena judicial (poena 

forensis), que é diferente da pena natural 

(poena naturalis) pela qual o vício se 

pune a si mesmo e não é levada em 

consideração pelo legislador, nunca pode 

ser infligida meramente como meio para 

promover um outro bem, seja para o 

próprio criminoso, seja para a sociedade 

civil, mas tem de ser-lhe infligida sempre 

apenas por ter cometido um crime. 

 

DIREITO ROMANO 

 

11. Sobre a mancipatio, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) Era necessária a presença de cinco 

testemunhas. 

B) Devia ter a presença de um libripens. 

C) Era figura do ius civile. 

D) Era causal. 

12. Na fiducia, como um dos direitos 

reais de garantia: 

A) Previa para a sua completa realização 

uma mancipatio e uma remancipatio. 

B) Não transferia a posse de seu objeto. 

C) Substituiu o penhor e a hipoteca. 

D) Era figura do ius honorarium. 

 

13. Sobre a compra e venda, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

A) Era possível a compra e venda de 

coisa futura. 

B) Vigia o princípio do periculum est 

venditoris. 

C) O vendedor respondia por vícios 

redibitórios e pela evicção. 

D) Não transferia o direito de 

propriedade. 

 

14. O contrato de mútuo: 

A) Era oneroso. 

B) Caiu em desuso. 

C) Era um contrato real. 

D) Era do século V. d.C. 

 

15. Sobre o depósito irregular, 

assinale a CORRETA: 

A) Era gratuito. 

B) Transferia o direito de propriedade. 
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C) Tem poucas fontes com seu 

tratamento. 

D) Era figura do direito quiritário. 

 

DIREITOS HUMANOS 

 

16. A respeito da Convenção sobre 

Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 

ratificada pelo Brasil, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) Tal Convenção é considerada um 

instrumento fora do sistema de proteção 

internacional dos direitos humanos 

porque ela garante direitos para um 

grupo específico de pessoas. 

B) Os Estado-parte podem adotar todo 

tipo de medida voltada à garantia de 

direitos consagrados em tal Convenção, 

menos as ações afirmativas para 

mulheres, por contrariarem os princípios 

da igualdade e não-discriminação, 

previstos em outros tratados 

internacionais do sistema global de 

direitos humanos. 

C) Os Estados-parte adotarão todas as 

medidas adequadas para eliminar a 

discriminação contra as mulheres nos 

assuntos relativos ao casamento e às 

relações familiares, com base na 

igualdade entre homens e mulheres, em 

particular, assegurando direitos especiais 

às mulheres a respeito da tutela, guarda 

e adoção de filhos. 

D) Os Estados-parte levarão em 

consideração os problemas específicos 

enfrentados pela mulher rural e o 

importante papel que desempenha na 

subsistência econômica de sua família, 

incluindo s.eu trabalho em setores não 

monetários da economia, e tomarão 

todas a medidas apropriadas para 

assegurar a aplicação dos dispositivos 

desta Convenção à mulher das zonas 

rurais. 

 

17. Em relação às Constituições 

brasileiras e seus avanços e retrocessos 

históricos sobre direitos humanos, 

assinale a alternativa CORRETA: 

A) A Constituição de 1824, é reconhecida 

como um texto de matriz liberal, já que 

não estabelece status de cidadania 

diferenciados entre os vários grupos e 

categorias sociais que compunham a 

sociedade brasileira à época. 

B) A Constituição de 1937 foi a primeira a 

instituir o voto feminino e os direitos 

sociais trabalhistas. 

C) A Constituição de 1934 retrocedeu em 

relação às anteriores no que se refere às 

normas de proteção social ao 

trabalhador. 
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D) A Constituição de 1946, embora 

reconhecida como documento 

democrático, não atendeu as demandas 

populares ligadas à questão da reforma 

agrária, já que ela definia sua realização 

por meio de indenização. 

 

18. Sobre os direitos e deveres dos 

presos, é CORRETO afirmar que: 

A) O preso não tem direito à identificação 

dos responsáveis por sua prisão ou por 

seu interrogatório policial. 

B) A prisão de qualquer pessoa e o local 

onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente, que 

deverá decidir pela comunicação ou não 

à família do preso. 

C) a possibilidade de o preso manter 

relações com o mundo exterior, por meio 

de correspondência e leitura, é 

recompensa que se confere pelo bom 

comportamento daquele que se encontra 

cumprindo pena privativa de liberdade. 

D) ninguém será levado à prisão ou nela 

mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisória, com ou sem fiança. 

 

19. Quais das características abaixo 

podem ser consideradas como 

fundamentais dos direitos humanos?  

A) Relativização, imprescritibilidade e 

indisponibilidade. 

B) Prescritibilidade, relatividade e 

indivisibilidade. 

C) Universalidade, indivisibilidade e 

indisponibilidade. 

D) Alienabilidade, universalidade e 

irrenunciabilidade. 

 

20. Sobre os tratados internacionais 

de direitos humanos subscritos pelo 

Presidente da República e aprovados 

pelo Congresso Nacional, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) Têm, desde a promulgação da 

Constituição Federal status de emenda 

constitucional, desde que o Decreto 

Legislativo do Congresso Nacional tenha 

sido aprovado por 3/5 dos votos dos 

integrantes de cada casa, em duas 

votações. 

B) Têm, desde a promulgação da 

Constituição Federal status de emenda 

constitucional, desde que a Resolução do 

Congresso nacional tenha sido aprovada 

por 3/5 dos votos dos integrantes de 

cada casa, em duas votações. 

C) Têm, desde a promulgação da 

emenda Constitucional nº 45 status de 

emenda constitucional, desde que o 

Decreto Legislativo do Congresso 

Nacional tenha sido aprovado por 3/5 dos 

votos dos integrantes de cada casa, em 

duas votações. 
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D) Têm, desde a promulgação da 

emenda Constitucional nº 45 status de 

emenda constitucional, desde que a 

Resolução do Congresso Nacional tenha 

sido aprovada por 3/5 dos votos dos 

integrantes de cada casa, em duas 

votações. 

 

21. A chamada “federalização dos 

crimes de direitos humanos” significa: 

A) Que, nas hipóteses de grave violação 

de direitos humanos, o Procurador-Geral 

da República, com a finalidade de 

assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte, poderá suscitar, perante o Superior 

Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 

inquérito ou processo, incidente de 

deslocamento de competência para a 

Justiça Federal. 

B) Que, nas hipóteses de grave violação 

de direitos fundamentais estabelecidos 

no artigo 5º, o Procurador-Geral da 

República, com a finalidade de assegurar 

o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte, poderá suscitar, perante o Tribunal 

de Justiça de cada Estado, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente 

de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal. 

C) Que, exclusivamente nas hipóteses de 

grave violação de direitos individuais 

indisponíveis, o Procurador-Geral da 

República, com a finalidade de assegurar 

o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte, poderá suscitar, perante o Superior 

Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 

inquérito ou processo, incidente de 

deslocamento de competência para a 

Justiça Federal. 

D) Que, nas hipóteses de grave violação 

de direitos humanos, o Procurador-Geral 

da República, com a finalidade de 

assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte, poderá suscitar, perante o 

Supremo Tribunal Federal, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente 

de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal. 

 

ECONOMIA POLÍTICA 

 

22. No que tange ao livre-comércio, 

assinale a alternativa CORRETA: 

A) Adam Smith considerava que o livre-

comércio levava a uma riqueza maior, 

mesmo que isso significasse, às vezes, 

importar produtos manufaturados de 

povos de outros países. 
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B) No livro A riqueza das Nações, Adam 

Smith afirma que se um país não deveria 

se especializar em algo, pois reduziria o 

intercâmbio comercial com outros 

Estados. 

C) Adam Smith via a riqueza como o 

acúmulo de fatores de produção em um 

Estado. 

D) David Ricardo argumentava que é 

melhor um país se especializar naquilo 

que produz ao maior custo oportunidade 

e depois negociar em troca de tudo o 

mais que precisasse. 

 

23. “A palavra valor – deve-se 

observar – tem dois significados 

diferentes e, às vezes, expressa a 

utilidade de determinado objeto e, outra 

vezes, o poder de comprar outros bens, 

conferido pela posse deste objeto. Um 

deles pode ser chamado de “valor de 

uso” e o outro, de “valor de troca”. As 

coisas que têm mais valor de uso têm, 

quase sempre, pouco ou nenhum valor 

de troca; ao contrário, as coisas que têm 

mais valor de troca têm, frequentemente, 

pouco ou nenhum valor de uso. Nada 

mais útil do que a água; no entanto, ela 

compra muito pouca coisa; quase nada 

pode ser obtido em troca de água. Um 

diamante, pelo contrário, tem pouco valor 

de uso, mas pode ser, quase sempre, 

trocado por uma grande quantidade de 

outros bens.” 

O excerto acima apresenta a diferença 

entre valor de uso e valor de troca na 

visão de qual economista? 

A) David Ricardo. 

B) Pareto. 

C) Adam Smith. 

D) Karl Marx. 

 

SOCIOLOGIA GERAL 

 

24. Sob a perspectiva de Émile 

Durkhein, a Sociologia é: 

A) ciência alternativa e subsidiária às 

demais ciências sociais e biológicas, cujo 

foco é a organicidade social. 

B) ciência objetiva, positivista e centrada 

na consideração do fato social, seu 

objeto principal. 

C) ciência subjetiva, idealista e centrada 

na compreensão social, cujo objeto é 

ação social. 

D) nenhuma das alternativas. 

 

25. Para Marx Weber a dominação 

carismática: 

A) é desempenhada mediante o emprego 

da força e da violência simbólica. 
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B) conduz à compreensão dos carismas 

presentes numa determinada sociedade 

e se desempenha pela tradição. 

C) implica na projeção social de 

lideranças mediante a atração pessoal e 

o carisma. 

D) nenhuma das alternativas. 

 

26. A ética do discurso: 

A) foi elaborada mediante conceitos 

expostos no estruturalismo linguístico de 

Ferdinand Saussure, segundo as quais a 

formas de linguagem observam 

pressupostos universais de 

estabelecimento. 

B) supõe espaços sociais dialógicos, 

isentos de contaminação, em que 

prevaleçam os argumentos com maior 

força de persuasão, sob condições 

democráticas de participação e isonomia 

amplas. 

C) compreende um amálgama das 

teorias de Aristóteles, especialmente a 

Ética a Nicômaco, a filosofia tomista e a 

dialético histórico material de Marx. 

D) nenhuma das alternativas. 

 

27. Os capitais culturais, conforme o 

entendimento de Pierre Bourdieu, 

compreendem: 

A) Os capitais econômicos, sociais e 

simbólicos e toda sorte de capitais 

engendrados numa cultura específica. 

B) Os capitais alcançados mediante a 

formação cultural do indivíduo, 

maiormente os decorrentes de seu 

percurso acadêmico. 

C) Implicam maior facilidade de alcançar 

capital econômico e estão associados à 

capacidade do indivíduo de transitar em 

diferentes culturas e também de se 

inculturar. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

28. Florestan Fernandes é grande 

nome da Sociologia no Brasil. Seus 

estudos envolviam temas como: 

A) Preocupação em definir os métodos 

da sociologia no contexto científico 

brasileiro, sob o ponto de vista de 

hermenêutica compreensiva e 

behaviorista. 

B) formação econômica da sociedade 

brasileira, mediante compreensão 

positivista e escolástica, em que os 

fenômenos sociais são abordados 

segundo aproximações sucessivas e 

graduais. 

C) estudos acerca dos desafios 

econômicos brasileiros verificados no 

processo civilizatório nacional e relativos 

às desigualdades de classes e análises 
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sobre as comunidade indígenas e outros 

temas, sob a perspectiva do método 

histórico-dialético. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

TEORIA GERAL DO ESTADO 

 

29. “Por qualquer ângulo que se 

remonte ao princípio, chega-se, sempre, 

à mesma conclusão: saber que o pacto 

social estabelecido entre os cidadãos tem 

tal igualdade, que eles se encontram 

todos nas mesmas condições, e todos 

devem gozar dos mesmos direitos. 

Assim, pela natureza do pacto, todo ato 

de soberania, isto é, todo ato autêntico 

da vontade geral, obriga ou favorece 

igualmente todos os cidadãos, de modo 

que o soberano conhece somente o 

corpo da nação e não distingue nenhum 

dos que a compõem.” 

O excerto acima transcrito contempla 

aspectos essenciais sobre o fundamento 

para a criação do Estado de Direito 

Moderno por: 

A) Rousseau. 

B) Maquiavel. 

C) Hobbes. 

D) Locke. 

 

30. As propostas revisionistas das 

teorias do contrato social modernas e 

contemporâneas, como as de Charles 

Mills e Carole Pateman, têm em comum 

o seguinte argumento: 

A) o caráter excludente e manipulador 

das concepções liberais de contrato 

social para subordinar determinadas 

categorias ou grupos sociais é ocultado 

pelo princípio da igualdade formal. 

B) as origens da teoria do contrato social 

no pensamento burguês do homem 

branco, necessariamente, contaminam 

seus pressupostos teóricos e 

estruturação de seus conceitos centrais – 

por exemplo, o “individual”, com efeito, 

necessariamente será concebido como 

um homem que tem propriedade e uma 

mulher em casa para fazer o trabalho 

reprodutivo. Então, esse sistema não 

pode ser recuperado e transformado para 

fins liberais. 

C) as formulações teóricas sobre o 

contrato social têm cumprido um papel 

histórico em moldar o Estado e o seu 

compromisso com a realização da 

igualdade, devendo passar, 

constantemente, por atualizações para 

incluir demandas de minorias. 

D) A legitimidade da relação contratual se 

baseia no entendimento de que as partes 

são igualmente capazes. Cabe ao 

Estado, corrigir algumas diferenças 
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quando as partes não estão em 

condições de igualdade para expressar 

seu consentimento. 


