Formação Geral

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo que contemple alguns dos seguintes
argumentos e exemplos possíveis:
Item a:
Caminhos para condução das respostas a respeito do Direito das meninas/jovens/mulheres:








Todo cidadão tem o direito à educação com base no texto da Constituição Brasileira;
Direito à educação apoiado no Estatuto da Criança e do Adolescente;
Direito à educação apoiado na Declaração dos Direitos Humanos;
Universalização de direitos;
Educação como ponte para o aprimoramento de ideias;
Reflexões críticas a respeito de situações em que se observa obstáculo ao livre acesso à
educação;
Vinculação entre educação e paz social.

Item b:
Caminhos para condução das respostas a respeito das relações de poder entre homens e
mulheres:


Violência física e psicológica contra a mulher, incluindo a Lei Maria da Penha, no caso
específico do Brasil;







Tolerância/intolerância a vestimentas, trajes, comportamentos socialmente
estereotipados;
Aspectos socioculturais que impõem à mulher uma condição de submissão na sociedade,
tais como: mutilação, impossibilidade de manifestar seus desejos e posicionamentos em
algumas culturas, entre outros;
Igualdade/desigualdade de gênero, por exemplo, no mercado de trabalho, em relação à
desigualdade salarial;
Ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade: referência a esses ideais como possibilidade
de equilibrar as relações de poder entre homens e mulheres.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo que aborde os seguintes aspectos:

1) reconhecer o caráter dinâmico da cultura, trazendo elementos dos textos 1 e 2
(padrão de resposta), e com base nesses textos posicionar-se a respeito do
reconhecimento do funk como legítima manifestação artística e cultural da sociedade
brasileira (enunciado da questão);
2) situar o funk dentro das reflexões do segundo texto (Laraia, 2008), abordando
aspectos como mudança, preconceito, diferença, relações interculturais;
3) clareza na exposição das ideias.
Obs.: As notas serão atribuídas de acordo com o preenchimento dos critérios citados acima e
considerando três correntes interpretativas que podem estar presentes nas respostas: a favor,
contra e intermediária em relação ao reconhecimento do funk como legítima manifestação
artística e cultural da sociedade brasileira.

Direito

PADRÃO DE RESPOSTA
a) Sim, o nexo de causalidade, cujo fundamento está na solidariedade familiar, em razão da
filiação socioafetiva demonstrada na questão; a maioridade não extingue a pretensão
alimentar desde que seja para fins de educação e não possua o alimentando bens suficientes
para arcar com sua subsistência. Nesse sentido, o fato de ser bolsista, por si só, não ilidiria a
necessidade de manutenção da condição socioeconômica do estudante.
b) Os alimentos complementares poderiam ser solicitados subsidiariamente aos parentes das
mães, tanto da biológica quanto da não biológica, respeitando o binômio necessidadepossibilidade, conforme dispõe o Código Civil de 2002, pois os parentes das mães integram o
conceito de família.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo em que aborde os seguintes aspectos:





Direitos Fundamentais da Pessoa Humana;
Princípios Constitucionais;
Questões atinentes à adesão aos Tratados Internacionais;
Aplicabilidade da razoabilidade e da proporcionalidade no ato da coerção, da pena ou
da decisão judicial.

PADRÃO DE RESPOSTA

a) Sim, tanto a divulgação indevida de dados íntimos do estudante quanto as agressões
verbais, intencionais e repetitivas por parte de outros estudantes (bullying) por ele suportadas
caracterizam ato ilícito, o qual, nos termos do artigo 186 do Código Civil, expressa-se por
qualquer comportamento doloso ou culposo que viole direito e cause dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral.
b) Sim, pois nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, a Instituição não só
tem o dever de assegurar o sigilo dos dados íntimos do estudante, como também deverá
responder pela divulgação indevida, ainda que não provada sua culpa no episódio.
c) Não poderá a Instituição de Ensino responder penalmente, pois, regra geral, inexiste a
possibilidade de a pessoa jurídica ser sujeito ativo de crimes.

