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EEDDIITTAALL  DDEESSAAFFIIOO  FFMMPP  22002211//22  
 
 

O Coordenador das avaliações externas e de Egressos da Faculdade de 
Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público, no uso de 
suas atribuições, torna público aos acadêmicos interessados, que 
frente as inscrições para participação do 6º Desafio FMP, a ser 
realizado do dia 08 a 15 de outubro de 2021, se realizará segundo as 
condições especificadas a seguir: 

  
 

11..  DDAA  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  
 
1.1 Estão abertas, no site da FMP (http://www.fmp.com.br/eventos/index.php) ,  de 21 a 30 de 
setembro de 2021 as inscrições para o 6º Desafio FMP 2021/2. 
1.2 Poderão se inscrever os acadêmicos do 1º ao 10º semestre da graduação em Direito da Fundação 
Escola Superior do Ministério Público. 
 

22..  DDOO  DDEESSAAFFIIOO  FFMMPP  
 
2.1 O desafio FMP será realizado do dia 08 a 15 de outubro de 2021, via FMP Virtual (moodle). 
2.2 Serão elaboradas quatro provas, sendo que a prova 1 terá 20 questões e será disponibilizada para 
o 1º e 2º semestre, a prova 2 com 40 questões será para 3º e 4º semestre, prova 3 contendo 60 
questões  será para 5º e 6º semestre e a  prova 4 será terá 80 questões e será disponibilizada do 7º ao 
10º semestre, a prova deverá ser realizada sem consulta, no valor de 1,00 (um) ponto cada, e terá sua 
pontuação total variando do mínimo de 0,00 (zero) ao máximo de 80,00 (oitenta) pontos, 
compreendendo os conteúdos previstos nas disciplinas do Eixo de Formação Profissional, de Direitos 
Humanos, de Filosofia do Direito, do Estatuto da Advocacia e da OAB e seu Regulamento Geral e do 
Código de Ética e Disciplina, e observando os critérios de percentual distribuídos pela OAB. 
2.3 As questões serão do tipo múltipla escolha, com quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta, 
de acordo com o comando da questão.  
2.4 O acadêmico inscrito terá sete dias para realizar o simulado. Poderá acessar a prova e salvar por 
até três vezes. No último acesso a prova deverá ser totalmente preenchida e finalizada para validação 
da carga horária do projeto. 
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33..  DDAA  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 
3.1 Será disponibilizado no dia 18 de outubro de 2021 no ambiente virtual o gabarito e a prova para 
que o próprio acadêmico confira suas respostas. 
3.2 O gabarito ficará disponível até 21 de dezembro de 2021. 

 

44..  DDAASS  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS 
4.1 Todas as observações deste edital foram inspirados no Projeto do Desafio FMP. 
4.2 Os casos omissos serão analisados e avaliados pela Coordenação do projeto e serão decididos com 

base no disposto no edital supracitado. 
4.3 A participação na atividade valerá como 5h de atividades complementares na modalidade ensino. 

 
 
 
 
 

Porto Alegre, 10 de setembro de 2021. 
                                                                                   

José Antônio Reich, Me. 
Coordenador das Avaliações Externas e Egressos da FMP 


