Direito

Padrão de Resposta
O estudante deve redigir texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos:
A – A ideia de que desenvolvimento sustentável pode ser entendido como proposta ou
processo que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer capacidade
similar das gerações futuras.
B – A redução do IPI para a compra de automóveis incentiva a utilização de veículos movidos a
combustíveis fósseis num cenário de baixa mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Mais
automóveis nas cidades gera mobilidade deficitária e mais consumo de combustíveis fósseis,
pois os motores ficam mais tempo acionados. O aumento da queima de combustíveis nestes
motores gera maiores quantidades de emissões de gases poluentes, como os gases de efeito
estufa, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre e os particulados. Como consequência, o
ar atmosférico das cidades se torna mais poluído.
C – São ações de fomento:
Concessão de subsídios governamentais ao transporte coletivo em detrimento do transporte
particular, como exemplo a redução de IPI para a fabricação de equipamentos de transporte
coletivo como ônibus, vagões de metrôs, trólebus e barcas públicas.
Concessão de subsídios governamentais para a manufatura e venda de veículos de transporte
movidos a combustíveis limpos ou mais sustentáveis, como os veículos a energia solar, gás
natural, energia elétrica, hidrogênio, biodiesel, dentre outros.
Incentivo ao uso de bicicletas e da caminhada, como a construção de ciclovias e de passeios
seguros, amplos e agradáveis.

Padrão de Resposta
O estudante deverá redigir texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:
A – Comentários gerais a respeito da violência na atualidade, considerando o papel de
tecnologias no estímulo ou combate à violência.
B – Aspectos relacionados à educação escolar e a violência, apontando suas causas e
consequências.
C – Ações/soluções para a violência na escola. Exemplos: atualização dos profissionais da
educação, conscientização da comunidade escolar sobre o assunto, desenvolvimento de
políticas públicas ligadas ao combate à violência.

Padrão de Resposta
O estudante deve elaborar texto dissertativo, observando que os elementos essenciais do
contrato de trabalho são os mesmos do Direito Civil. Esses elementos devem ser adaptados à
legislação trabalhista da seguinte forma:
A – Capacidade: não é possível a contratação de empregado para ser peão com 15 anos de
idade, pela vedação do art. 4º, da Lei n 10.220, e nos termos dos artigos 3º, I e 5º do Código
Civil, e do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988.
B – Objeto lícito: é atividade lícita.
C – Forma prescrita ou não vedada em lei: Seria necessária anuência do responsável,
necessariamente de forma expressa (escrita) e contratação de seguro de vida e de acidentes
em favor do peão de rodeio, nos termos do Art. 2º e § 1º da Lei 10.220. Entretanto, como o
peão não tem capacidade, não será possível firmar o contrato, mesmo com anuência do
responsável, por escrito e com contratação do seguro. Alternativamente, pode ser considerada
a possibilidade de contratação pelo regime de aprendizagem, a partir dos 14 anos, nos termos
do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.

Padrão de Resposta
O estudante deve elaborar um texto dissertativo em que:
A – Relacione o conceito de bilateralidade com a noção de relação jurídica. A partir desta
indicação, apontar para os conceitos de direito subjetivo e de dever jurídico como as posições,
polos ou partes da relação jurídica bilateral. Pode, alternativamente, indicar que os conceitos
de direito subjetivo e de dever jurídico são as implicações e consequências necessárias da
bilateralidade do Direito. Ainda, é possível a abordagem que indique a existência da relação
jurídica apenas quando cumpridos os dois elementos intrínsecos desta relação, titular do
direito subjetivo e titular do dever jurídico. A ausência de um impede a existência de outro. Em
resumo, não existe titular de direito sem o respectivo titular do dever jurídico correspondente.
B – Indique que o elemento de garantia especificado no conceito faz referência à
atributividade da relação bilateral do Direito. Indicar que a atributividade é a possibilidade de
consequências jurídicas ao descumprimento da relação bilateral e que, portanto, é a previsão
jurídica de sancionamento (atribuição). Pode, alternativamente, apontar para a ideia de
sanção jurídica como elemento da atributividade e da garantia prevista para a relação jurídica.
Da mesma forma, indicar a atuação coercitiva do Direito, o monopólio para o uso legítimo da
força ou a possibilidade real de intervenção do poder judiciário como elementos que podem
caracterizar a compreensão do elemento garantidor do conceito.
C – Indique um exemplo qualquer de relação jurídica válida, como as partes de um contrato, a
relação jurídico-penal, tributária etc. Neste exemplo, deve indicar o titular do direito subjetivo
e o titular do dever jurídico.

Padrão de Resposta
O estudante deve responder, em seu texto, as seguintes questões:
A – Norma aplicável: artigo 5º, XI da Constituição Federal de 1988.
B – Sim. Cuidando-se de crime de natureza permanente, isto é, aquele cuja existência se
prolonga no tempo, em estado de flagrante permanente, a prisão de Antonio e Pedro em sua
residência, durante o período noturno, é legal, sendo desnecessário prévio mandado judicial,
de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante.
C – Sim, já que agiram no cumprimento do dever legal.

