VESTIBULAR DE DIREITO 2015/1
PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
Assim que for permitido, abra esta PROVA e confira se ela
contém 20 questões:
– 05 questões de Língua Portuguesa – 20 pontos;
– 05 questões da Literatura Brasileira – 20 pontos;
– 05 questões de História – 20 pontos.
– 05 questões de Geografia – 15 pontos;

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS:
 Assine à caneta no espaço indicado;
 Use caneta esferográfica azul ou preta;
 Assinale na folha de respostas a opção escolhida;
preenchendo o quadrinho da letra correspondente;
 Marque somente uma alternativa em cada questão;
 Não deixe nenhuma questão sem resposta;
 Não use corretivo na folha de respostas;
 A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou
rasurada;
 Esta prova vale 75 pontos;
 O candidato não poderá permanecer no prédio após a
entrega da Folha de Respostas;
 Duração máxima da prova: 3 horas.
Sucesso!
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
1. As palavras estão corretamente grafadas na seguinte frase:
a) Comete muitos .deslises, talvez por sua espontaneidade,
mas nada que ponha em cheque sua reputação de pessoa
cortêz.
b) Ele era rabugento e tinha ojeriza ao hábito do sócio de
descançar após o almoço sob a frondoza árvore no pátio.
c) Que eles viajem sempre é muito bom, mas não é boa a
ansiedade com que enfrentam o excesso de passageiros nos
aeroportos.
d) Não sei se isso influe, mas a persistência dessa mágoa
pode estar sendo o grande impecilho na superação dessa sua
crise.

2. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:
a) A sociedade deve reconhecer os princípios e valores que
determinam as escolhas dos governantes para conferir
legitimidade a suas decisões.
b) Eleições livres e diretas é garantia de um verdadeiro
regime democrático, em que se respeita tanto as liberdades
individuais quanto as coletivas.
c) As instituições fundamentais de um regime democrático
não pode estar subordinado às ordens indiscriminadas de um
único poder central.
d) O interesse de todos os cidadãos estão voltados para o
momento eleitoral, que expõem as diferentes opiniões
existentes na sociedade.
3. A alternativa que segue as regras da norma culta em relação
ao emprego do pronome relativo é:
a) O autor que a obra mencionei no meu texto fará uma
palestra na Escola hoje.
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b) A lei na qual me refiro foi sancionada recentemente.
c) O pesquisador cuja a teoria se discutiu é de uma
universidade inglesa.
d)
Haverá reuniões nas quais se discutirão pontos
importantes do relatório.
4. Leia o trecho abaixo:
Usar armas em legítima defesa só dá certo no cinema.
Segundo o FBI (FBI, 2001) ‘para cada sucesso no uso
defensivo de arma de fogo em homicídio justificável, houve
185 mortes com arma de fogo em homicídios, suicídios ou
acidentes’. Assim, parece evidente que ter armas em casa só
aumenta o risco, não a proteção. As armas em casa se voltam
contra a própria família. Os pais guardam armas para defender
suas famílias, mas os próprios filhos acabam por encontrá-las,
provocando-se trágicos acidentes. No Brasil, duas crianças
(entre zero e 14 anos) são feridas por tiros acidentais todos os
dias.
Sobre este trecho é INCORRETO afirmar que:
a) Para formular alguns dos seus argumentos, o autor
estabelece o contraste entre o uso defensivo das
armas e as mortes por homicídios, acidentes e
suicídios.
b) A intenção do autor no parágrafo é defender o
homicídio justificável.
c) O argumento da autoridade é utilizado ao se fazer
uma citação do FBI.
d) As estatísticas mostradas contribuem para aumentar a
credibilidade do texto.
5. Assinale a única alternativa que completa corretamente as lacunas das
frases:
“Na ____________ de outro debate televisivo, já sofrem tanto,
que temos certeza de que terão de __________ os pecados
publicamente,
pois,
sem
______________
ou
constrangimento, ______________ o regulamento, gritando,
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tumultuando a última ____________ de debates, sendo
______________ de ______________.”
a) eminência – espiar – descrição – infligiram – seção –
tachados – mal-educados.
b) iminência – espiar – descrição – infringiram – sessão –
taxados – mal-educados
c) iminência – expiar – discrição – infringiram – sessão –
tachados – mal-educados
d) iminência – expiar – discrição – infligiram – seção –
taxados – mal-educados

PROVA DE LITERATURA

6.“Procura da poesia” é um dos textos de abertura do livro A
rosa do povo, que reúne poemas escritos entre 1943 e 1945.
Nesse contexto, ocorria a II Guerra Mundial: milhares de
mortos, nações que se esfacelavam e destruição de Hiroxima
e Nagasáqui. Em meio a esse turbilhão, o poeta escreve:
Procura da poesia
Não faças versos sobre acontecimentos.
Não há criação nem morte perante a poesia.
Diante dela, a vida é um sol estático,
não aquece nem ilumina. [...]
Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
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Estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Carlos Drummond de Andrade
É INCORRETO afirmar que o poeta:
a) mostra que a palavra é passível de múltiplas interpretações
e visões multifacetadas;
b) explora o jogo de sentidos entre a face neutra, o sentido
literal das palavras, isoladas do contexto e sua face conotativa
e secreta que é revelada nas entrelinhas;
c) mostra que as palavras não são inocentes, mas carregadas
de conceitos e melodia;
d) enfatiza que a poesia deve estar alheia aos fatos sociais.
7. "Mas já que se há de escrever, que ao menos não se
esmaguem com palavras as entrelinhas." (Clarice Lispector).
Ao comparar este verso com as estrofes do poema de
Drummond, é INCORRETO afirmar que ambos os textos
retratam:
a) a preocupação dos poetas com a arte de criar poemas;
b) a importância do sentido produzido nas entrelinhas do texto;
c) o ideal do fazer poético como um trabalho frio e impessoal;
d) a palavra como matéria prima da expressão e da criação
poética.

8. A questão 8 refere-se ao poema abaixo:
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O bicho - Manuel Bandeira (1947)
Vi ontem um bicho
Na imundice do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
Sobre o poema, é INCORRETO afirmar que:
a) é um poema que se enquadra ao padrão da poesia realista,
já que explicita condições sociais do ser humano
marginalizado;
b) o poeta denuncia a degradação humana: cão, gato, rato;
c) a repetição do advérbio ‘não’ reitera a nulidade do ser
humano;
d) o último verso quebra a estrutura das estrofes anteriores e
denota a incredulidade do eu lírico diante da constatação feita.
9. Leia o poema a seguir para responder à questão 9:
AS MENINAS DA GARE - Oswald de Andrade
Eram três ou quatro moças
bem moças e bem gentis
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Com cabelos mui pretos pelas espáduas
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas
Que de nós as muito bem olharmos
Não tínhamos nenhuma vergonha
*gare, em francês,
significa estação de estrada de ferro
Assinale a alternativa que analisa corretamente o poema:
a) o poema se constitui a partir de um tipo de intertextualidade
denominado paráfrase, pois reproduz o ponto de vista de Pero
Vaz de Caminha na sua carta ao rei de Portugal;
b) a paródia é tipo de intertextualidade utilizado pelo poeta
para denunciar a exploração sexual das índias;
c) a citação é o tipo de intertextualidade adotado no poema,
uma vez que houve reprodução literal de um trecho da carta
de Caminha;
d) o poeta cometeu o plágio, pois transcreveu o poema sem
nenhuma alteração.
10. Leia um trecho do “Sermão de Santo Antônio” de Padre
Vieira para responder à questão 10:
Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores,
sois o sal da terra: e chama-lhes sal da terra, porque quer que
façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a
corrupção; mas quando a terra se vê tão corrupta como está a
nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será,
ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal
não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque
o sal não salga, e os pregadores não pregam a verdadeira
doutrina; ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes,
sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem
receber. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores dizem
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uma cousa e fazem outra; ou porque a terra se não deixa
salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem,
que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga, e os
pregadores se pregam a si e não a Cristo; ou porque a terra
se não deixa salgar, e os ouvintes, em vez de servir a Cristo,
servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal!
Sobre o sermão acima, é INCORRETO afirmar que:
a) o autor adota o estilo conceptista que privilegia a retórica e
o encadeamento lógico de ideias e conceitos;
b) destacam-se no fragmento acima três tipos de recurso
argumentativo: a unidade do tema; a coerência lógica entre as
partes do texto e uso de citação;
c) o texto aponta os efeitos da contradição: a terra está
corrupta, apesar de contar com vários pregadores;
d) o autor explora duas metáforas: o sal (os pregadores) e a
terra (os ouvintes).

PROVA DE HISTÓRIA

11 . “(...) Há neste momento nos Estados Unidos cerca de 14
milhões de desempregados, e, como muitos deles têm família,
20 a 30 milhões de homens e mulheres vivem de esmolas,
privadas ou públicas (...). O espetáculo de uma grande nação
de que um quarto se encontra reduzido à impotência produz
emoções bem mais fortes do que uma estatística em preto e
branco. Desde que põe pé neste país, o estrangeiro
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compreende de repente que nenhum momento a Europa
imaginou a dolorosa intensidade da depressão dos Estados
Unidos.”
(MAUROIS, André, ESTALEIROS AMERICANOS.1933).

A recuperação econômica dos EUA, após a Crise de 1929,
ocorreu através do NEW DEAL (1933-1938).

Todas as alternativas apresentam instrumentos de ação do
NEW DEAL, EXCETO:

a) A administração de Reassentamento, que transferiu
famílias que ocupavam terras de qualidade inferior.
b) A Lei Anti-Truste, que proibia o controle de 60% do
mercado por uma empresa ou associação de empresas.
c) A Lei da Cerveja e do Vinho e da Vigésima Primeira
Emenda, que pôs fim à Lei Seca.
d) A Lei de Assistência Civil à Conservação e ao
Reflorestamento, que criava frentes de trabalho para os jovens
e desempregados.

12 . Em seu famoso painel “Guernica”, Picasso registrou a
trágica destruição dessa cidade basca.
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Essa pintura se refere a qual acontecimento histórico?

a) O ataque de tropas nazistas a cidade de Guernica durante
a Segunda Guerra Mundial.
b) Ao apoio dado pela União Soviética aos Republicanos
Espanhóis durante a Guerra Civil.
c) Tropas do governo Espanhol que foram enviadas para
sufocar a revolta dos separatistas Bascos.
d) O bombardeio da aviação Alemã em apoio ao General
Franco contra os Republicanos.

13 . O motivo pelo qual o conjunto de mudanças políticas que
resultou na implantação do regime republicano na França, no
século XVIII, pode, genericamente, ser classificado como uma
revolução burguesa é o fato de que nesse processo:

a) a estrutura social francesa viu-se reduzida a uma
polarização entre o bloco de apoio ao antigo regime – no qual
se encontravam a aristocracia, os camponeses e os
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trabalhadores urbanos – de uma lado, e o bloco de apoio à
republica operário burguesa, de outro.
b) a burguesia conseguiu a adesão ideológica da aristocracia,
especialmente no que respeita à “abertura das carreiras
publicas aos talentos individuais”, o que possibilitou a
ascensão de seus representantes ao poder do estado.
c) os resultados políticos das sucessivas convulsões sociais
geradas nos quadros da crise do estado monárquico Frances
foram, ao final, capitalizados pela burguesia, que pôde assim
dar início a viabilização de seus interesses políticos e
econômicos.
d) o comando da burguesia desde o início se revelou como
irrefutável, uma vez que ela colocou a serviço de seus
objetivos revolucionários os mais variados setores da
população, - liderando assim uma restauração do Antigo
Regime.

14 . “O puritanismo era uma teoria política quase tanto quanto
uma doutrina religiosa. Por isso, mas tinham desembarcado
naquela costa inóspita, (...) o primeiro cuidado dos imigrantes
(puritanos) foi o de se organizar em sociedade”. Esta
passagem de A DEMOCRACIA NA AMERICA, de A. de
Tocqueville, diz respeito à tentativa:

a) malograda dos puritanos franceses de fundarem no Brasil
uma nova sociedade, a chamada França Antártida.
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b) bem sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma
nova sociedade no Norte dos Estados Unidos, na chamada
Nova Inglaterra.
c) malograda dos puritanos franceses de fundarem uma nova
sociedade no Norte do Canadá.
d) bem sucedida dos puritanos ingleses, responsáveis pela
criação de todas as colônias inglesas na América.

15. A administração colonial portuguesa no Brasil se
organizava em vários níveis, cuja autonomia e jurisdição
variaram em diversos momentos da colonização. Assinale a
opção que expressa corretamente uma característica dessa
administração.

a) Há crescente centralização e reforço da autoridade dos
governadores e vice-reis no século XVIII, principalmente após
o período pombalino.
b) As Câmaras Municipais sempre foram o principal núcleo do
poder da colônia, por exercerem as funções policiais e
judiciárias.
c) Os Governadores Gerais tiveram função essencialmente
militar, mantendo-se com os Donatários o controle da
administração fiscal e tributária.
d) As autoridades judiciárias como Juízes, Ouvidores e
Ministros dos Tribunais eram independentes, reportando-se
diretamente ao Rei.
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PROVA DE GEOGRAFIA
16. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às
pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os
problemas oriundos desse processo, que, em última análise,
geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a
adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso
conhecer como a água executa seu trabalho de remoção,
transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa, quase
sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local ou
até mesmo em grandes áreas.
GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas,. In.
GUERRA, A. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma
atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2007 (adaptado).

A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas,
pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da
intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue no
caminho contrário a essa solução é:

a) A aração.
b) O terraceamento.
c) O pousio.
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d) O desmatamento.

17. Em setembro de 2001, ocorreram alguns fortes atentados
terroristas contra os Estados Unidos (em Nova York e em
Washington), e as autoridades norte-americanas culparam o
grupo Qaeda por esses atos. A principal base e os campos de
treinamento desse grupo terrorista situavam-se:

a) No Iraque
b) No Afeganistão
c) No Irã
d) Na Líbia.

18. Com referencia ao Iraque temos as seguintes afirmações.

1. Não tem saída para o mar.
2. Produz mais petróleo do que consome.
3. Localiza-se no extremo oriente.
4. É grande aliado de Israel.
5. Invadiu o Kuwait para protegê-lo contra a OPEP.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações
corretas.

a) 1,2,3,4 e 5.
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b) 1,3,4 e 5.
c) 1 e 2.
d) 1,2 e 5.

19. A bandeira da Europa não é apenas o símbolo da União
Europeia, mas também da unidade e da identidade da Europa
em sentido mais lato. O círculo de estrelas douradas
representa a sociedade e a harmonia entre os povos da
Europa.
Disponível em HTTP://europa.eu/Index_pt.htm. Acesso em: 29
abr. 2010 (adaptado).

A que se pode atribuir a contradição intrínseca entre o que
propõe a bandeira da Europa e o cotidiano vivenciado pelas
nações

integrantes

da

União

Europeia?

a) Ao contexto da década de 1930, no qual a bandeira foi
forjada e em que se pretendia a fraternidade entre os povos
traumatizados pela Primeira Guerra Mundial.
b) Ao fato de que o ideal de equilíbrio implícito na bandeira
nem sempre se coaduna com os conflitos e rivalidades
regionais tradicionais.
c) Ao fato de que a Alemanha e a Itália ainda são vistas com
desconfiança por Inglaterra e França, mesmo após décadas
do final da Segunda Guerra Mundial.
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d) Ao fato de que a bandeira foi concebida por portugueses e
espanhóis, que possuem uma convivência mais harmônica do
que as demais nações europeias.

20.

O meridiano de Greenwich é essencial para a

determinação de uma das coordenadas geográficas.

Sobre ele, é correto afirmar que:

a) Divide os hemisférios setentrional e boreal.
b) Defines os graus de latitude.
c) Orienta o grau de translação da Terra.
d) Serve de referência para os fusos horários.
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