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A advogada que viu Deus e o Diabo e 
depois voltou para a Terra. 

1ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Semana 31 – Atividades 

 
01.  O “flashback” se encerra com um “blackout”, seguido de uma luz fraca direcionada ao telão, onde 

aparecerão imagens relacionadas à narração, que virá da caixa de som com o texto seguinte. 
Narrador – Além do Éden existe o Hades. Caim foi expulso. Depois, uniu-se à sua mulher, que 

concebeu e deu a luz a Henoc. Henoc foi o pai de Irad e Irad gerou Maviael. Maviael gerou Matusael e 
Matusael gerou Lamec. Lamec tomou duas mulheres para si: o nome da primeira era Ada; o da 
segunda, Sila. Ada deu à luz a Jabel, o pai dos que habitam as tendas e possuem gado. O nome de 
seu irmão era Jubal, o pai de todos os tocadores de harpa e flauta. Sila deu à luz Tubalcaim, o artesão 
de todo instrumento cortante de cobre e ferro. A irmã de Tubalcaim era Noêmia. Noêmia gostava de 
ler gibis do Tio Patinhas. 

A Advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra do Grupo G7. 
 

Com base no texto e no seu conhecimento da peça A advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou 
para a Terra, do Grupo G7, assinale a alternativa correta.  
a) A linhagem patriarcal é importante para o entendimento da ação da peça.  
b) Na peça, o Éden e do Hades são relevantes para a solução do conflito. 
c) O narrador é a personagem que consegue anular o contrato com Deus. 
d) Pode-se inferir que nessa cena o grupo G7 uso o elemento audiovisual. 

 
02. Advogada – Observe, Senhor, que Santo Agostinho mencionou a tábua dos dez mandamentos, mais 

especificamente o artigo quinto: não matarás. Contudo, Caim viveu num tempo muito anterior ao de 
Moisés, época, portanto, em que os mandamentos ainda não haviam sido revelados. Destarte, ele não 
cometeu nenhum crime, pois, no tempo que que viveu, não existia lei que definisse tal crime, a qual 
surgiu somente depois. É princípio basilar do Direito Penal o de que a lei não retroagirá para prejudicar 
o réu e, in casu, Caim deve ser absolvido, pois não havia tipicidade e, assim sendo, nenhum crime 
jamais ocorreu. 
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Tendo como referência a peça A advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra, do 
Grupo G7, assinale a alternativa correta. 
a) De acordo com o argumento da advogada, pode-se inferir que Caim é criminoso e deverá pagar 

pelo seu ato funesto. 
b) Moisés publicou a lei que continha os dez mandamentos e por conta desse instrumento jurídico foi 

possível processar Caim. 
c) Pode-se inferir que o argumento apresentado pela advogada afirma que a lei não tem validade 

anterior à data da publicação. 
d) Segundo o Direito Penal, uma lei pode retroagir se for para prejudicar o réu. Sendo assim, Abel é 

absolvido e Caim é culpado. 
 


