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Prova Seletiva Discursiva – 2ª Etapa
LÍNGUA PORTUGUESA
1. É fundamental conhecer o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Sendo assim, faça
a correção dos destaques das frases a seguir. Corrija-os, se não adequados à escrita formal
(acentuação e hifenização). Nas linhas abaixo, reescreva o texto com correção. Atenção: as
frases devem ser escritas de acordo com a nova ortografia e regras gramaticais da língua
portuguesa.
a) O relator cre em consenso na votação do projeto de lei.
Resposta: a) O relator crê em consenso na votação do projeto de lei.
b) Os integrantes da comissão vêem potencial de crescimento nas oportunidades para as
empresas brasileiras.
Resposta: b) Os integrantes da comissão veem potencial de crescimento nas oportunidades para
as empresas brasileiras.
c) O projeto reduz o limite aceitável de atraso nos vôos de quatro para duas horas.
Resposta: c) O projeto reduz o limite aceitável de atraso nos voos de quatro para duas horas.
d) A decisão judicial deve por fim à polêmica relacionada à lei.
Resposta: d) A decisão judicial deve pôr fim à polêmica relacionada à lei.
e) Os livros estavam na estante de auto-ajuda.
Resposta: e) Os livros estavam na estante de autoajuda.
f) Os para-quedistas não conseguiram suportar os ventos fortes da tarde de sábado.
Resposta: f) Os paraquedistas não conseguiram suportar os ventos fortes da tarde de sábado.
DIREITO
2. Maria e Pedro contraíram núpcias em 25 de março de 2017. Há um mês Maria
descobriu que Pedro é toxicômano. Não admitindo ter sido enganada sobre questão tão
séria da vida do marido, Maria deixou o lar conjugal e deseja tomar providências
jurídicas para pôr fim ao seu casamento. Sobre a situação apresentada, disserte sobre a (s)
possibilidade (s) jurídica (s) existentes para que Maria atinja o seu intento.
Resposta:

O candidato deve desenvolver um texto abordando aspectos que envolvam o fato de ser
situação clara para pedido de anulação de casamento por erro essencial com relação ao
cônjuge por violação ao art. 1.557, I do CC - situação anterior ao casamento e o fato da
sua descoberta, após o casamento, pelo cônjuge dito “enganado”, tornar insuportável a
vida em comum - bem como está no prazo decadencial de três anos a contar da

celebração do casamento (CC, art. 1.560) para o exercício do direito potestativo ao
pedido de anulação. A outra possibilidade jurídica é o pedido de divórcio ou separação
(este, STJ), sem a necessidade de expor os motivos pelos quais desejam romper a
conjugalidade.
DIREITO
3. Vicente e Vinícius são antigos desafetos em razão de conflitos sobre a posse de

terras. Após longos anos de batalhas judiciais, sai a sentença favorável a Vicente.
Vinícius, então, perde a cabeça e procura por Vicente, armado com um facão.
Quando encontra Vicente, não tem controle sobre seus atos e parte para cima dele,
desferindo-lhe diversas facadas no abdômen. As facadas causam várias lesões nos
órgãos internos da vítima e levam Vicente a óbito em 2 (dois) dias. Vinícius é preso
em flagrante e passa a responder pelo crime de homicídio consumado. Perguntase: Por que Vinícius não responderá também pelo crime de lesões corporais?
Responda, fundamente e justifique sua resposta, com base nos princípios que
regem a questão sobre o conflito aparente de normas, em até 10 (dez) linhas.
Resposta:

Vinícius responderá apenas pelo homicídio consumado, com base no princípio da
consunção, pelo qual o crime fim absorve o crime meio. Ocorre quando um crime é o
meio necessário para a prática do outro (mais grave). O crime mais grave (homicídio)
absorve o menos grave (lesões corporais), assim como o crime consumado absorve a
tentativa.

