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Dados da solicitação 01 

QUESTÃO 02 2) Ainda, sobre a palavra “direito”, conforme utilizada na tira, ela não pode ser 
substituída, sem alterar o sentido das orações, por:  
 
A) Preciso.  
B) Lídimo.  
C) Dissoluto.  
D) Preciso. 

DESCRIÇÃO  
Fundamentação 
das inscrições:  
4 – 5 – 7 – 10 - 
19 

 

RESPOSTA 
BANCA 

INDEFERIDO. O recurso não assiste razão, pois mesmo com duas alternativas indicadas, 
nenhuma delas atende ao solicitado pelo enunciado, pois direito e preciso tem relação 
de sinonímia, como solicitado, pelo enunciado, logo, não interfere na assertiva correta 
“DISSOLUTO”, que foi dissolvido; que se encontra em estado de dissolução. Que se 
decompôs; decomposto, desfeito. 
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Dados da solicitação 02 

QUESTÃO 23 23) A ______________ tem suas origens em iniciativas da Nova Zelândia e Inglaterra, 
sempre no contexto das discussões sobre os limites à justiça punitiva e as alternativas à 
criminologia tradicional. De forma muito genérica, o princípio por trás da proposta é o 
tratamento do delito ou da lesão de forma ampla e através da conscientização de que 
uma injustiça foi cometida e que esta deve ser sanada em nome da restauração de um 
nível minimamente equitativo das relações entre as partes em questão. Para tanto, 
esta “envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca por soluções que promovam 
a reparação, a reconciliação e restaurem a confiança. ” Preenche, corretamente, a 
lacuna:  
 
A) Mediação de conflitos  
B) Justiça restaurativa  
C) Comunicação não-violenta  
D) Cultura de paz 

DESCRIÇÃO 1 

 

DESCRIÇÃO 2 
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RESPOSTA 
BANCA 

INDEFERIDO. O recurso não atende razão, pois o tema trata de Educação e Direitos 
Humanos, tema pertinente ao edital e em conformidade com o Ministério da Educação, 
conforme link de referência. 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/promocao-e-defesa/educacao-
em-direitos-humanos 
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