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INSTRUÇÕES
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões em forma de teste de
múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas cada uma, e uma
proposta de redação. As questões objetivas estão distribuídas da
seguinte forma:
09 - Atualidades,
08 - Geografia,
09 - História,
10 - Língua Estrangeira,
04 - Literatura,
10 - Língua Portuguesa.
Das alternativas apresentadas, somente 1 (uma) é válida, devendo o
candidato assinalar, no cartão de respostas, aquela que julgar
correta.
Atenção para o preenchimento das questões de número 27 a 36.
Elas devem ser respondidas no idioma INGLÊS OU ESPANHOL,
de acordo com a sua opção indicada na ficha de inscrição.
Para realizar a prova mantenha sobre a carteira a Cédula de
Identidade original, lápis preto, caneta (azul ou preta), borracha e
régua.
Não é permitido o uso de boné, relógio, calculadora ou qualquer tipo
de aparelho eletrônico, nem trazer consigo arma, mesmo para
aqueles que possuem porte.
Desligue o celular e similares e quaisquer outros aparelhos
eletrônicos. Guarde esses pertences dentro do envelope
designado para este fim. Você é responsável pelos seus pertences
(envelope, bolsa, mochila, casaco etc.), que deverão ficar no chão,
na frente da sala.
A duração da prova corresponde a 4 (quatro) horas e o tempo de
permanência mínima em sala é de 2h30 (duas horas e trinta
minutos) a partir de seu início.
Bom trabalho!
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Atualidades
Questão 1
“Os chanceleres dos quatro países fundadores do
Mercosul — Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai —
decidiram nesta terça-feira que a presidência do bloco não
será exercida pela Venezuela neste semestre, mas por
meio da coordenação entre os quatro países, 'que poderão
definir cursos de ação e adotar as decisões necessárias
em matéria econômico-comercial e em outros temas
essenciais para o funcionamento do Mercosul', segundo
comunicado enviado pelo Itamaraty.”

(A) à disposição de Paraguai e Uruguai de compor um
novo sistema de alianças na América do Sul e, assim,
escapar às pressões políticas venezuelanas e argentinas.
(B) ao desrespeito, pela Venezuela, aos governos recémempossados da Argentina e do Brasil e à suspensão
temporária das relações comerciais entre os países do
bloco.
(C) à tentativa de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai de
desestabilizar o atual governo da Venezuela e, assim,
obter acesso mais fácil aos poços de petróleo desse país.

Valor Econômico, 13.9.2016.
http://www.valor.com.br/brasil/4709007/venezuela-nao-assumirapresidencia-do-mercosul-decidem-chanceleres (Acesso em 2.10.2016)

(D) ao não cumprimento, pela Venezuela, de
compromissos assumidos no protocolo de adesão ao
Mercosul e às tensões político-ideológicas entre o país e
outros membros do bloco.

A decisão indicada no texto pode ser atribuída, entre
outros fatores,

Questão 2
O ingresso recente, na Europa, de milhares de refugiados políticos pode ser atribuído,
entre outros fatores,
(A) às campanhas humanitárias da ONU e à ação da Al-Qaeda.
(B) à guerra civil na Síria e à atuação do Estado Islâmico.
(C) às campanhas dos governos europeus de estímulo à imigração.
(D) à retirada das tropas norte-americanas do Iraque e do Afeganistão.

Questão 3
Os principais candidatos às eleições presidenciais norte-americanas de 2016 foram
(A) o democrata Bill Clinton e o republicano Bill Gates.
(B) a republicana Sarah Palin e o democrata Bernie Sanders.
(C) o republicano George Bush e o democrata Al Gore.
(D) a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump.

Questão 4
O impeachment de Dilma Rousseff, aprovado pelo Senado em agosto de 2016, originou-se de pedido de abertura de
processo, em que se acusava a presidente de
(A) crime eleitoral, incapacidade administrativa e desrespeito à autonomia do Congresso Nacional.
(B) crime passional, perseguição a adversários políticos e tentativa de implantar um regime socialista no país.
(C) crime de responsabilidade fiscal, desrespeito à lei orçamentaria e improbidade administrativa.
(D) crime fiscal, desrespeito à autonomia da Petrobrás e adoção de política econômica neoliberal.
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Questão 5
A tabela apresenta dados de 2014 e
uma projeção do crescimento das
economias para 2050. A partir da tabela
e de seus conhecimentos, é correto
afirmar que
(A) a projeção para 2050 indica a
ascensão econômica de países hoje
considerados emergentes.
(B) a posição brasileira em 2014 era
inferior à atual condição do Brasil como
quinta economia do mundo.
(C) a projeção para 2050 sugere o
declínio acelerado dos países do BRIC e
daqueles hoje considerados ricos.
(D) a posição chinesa em 2014 era
inferior à atual liderança isolada da
China na economia mundial.

Apud: Folha de S. Paulo, 24.6.2015.

Leia o texto abaixo para responder às questões 6 e 7.

“O que os Jogos Olímpicos do Rio trouxeram de
novo em relação às questões de gênero e às
representações raciais?
A cerimônia de abertura demonstrou a grande
preocupação dos organizadores com uma
presença equilibrada de artistas mulheres e
homens e com a clara decisão de representar um
país multirracial e multicultural.
Se a abertura já indicava uma forte participação
feminina no Rio, foi durante o desenrolar dos
Jogos que as questões de gênero e de raça se
tornaram mais presentes.
O Brasil dos bairros pobres das favelas e das
periferias cujas estatísticas de violência são
comparáveis às de um país em guerra foi um
incômodo intruso numa festa — a Olimpíada —
para a qual não foi convidado. Se fossem
distribuídas medalhas, no Rio, para os países
líderes em homicídios, o Brasil estaria entre os
favoritos. O Brasil está entre os países com as
mais altas taxas de violência de gênero: 4,8
homicídios para cada 100 mil mulheres não
garante o pódio, mas coloca o Brasil em 5º lugar
no ranking de 83 países com dados reunidos pela
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Organização Mundial de Saúde. O país tem 48
vezes mais feminicídios do que o Reino Unido, 24
mais vezes que a Dinamarca e 16 vezes mais
que o Japão. A raça e o gênero são indicativos
que contribuem para essa violência. Como
demonstrou Julio Waiselfisz nas diversas edições
do Mapa da Violência, o homicídio juvenil
concentra-se nos negros e não parou de crescer.
A homofobia também mata. O Brasil ganharia a
medalha de ouro em assassinatos de travestis e
transexuais, com cerca de 500 mortes entre
janeiro de 2008 e abril de 2013, muito à frente do
México, que teve quatro vezes menos
assassinatos homofóbicos. Os casos de violência
são cotidianos e, tal qual os de mulheres e
crianças, muitos deles são invisíveis
simplesmente porque não são registrados. Entre
o Brasil que apresentou as Olimpíadas e o Brasil
do dia a dia, há ainda um grande abismo a ser
superado. Terminaram os Jogos da Rio 2016.
Agora resta o país real.”
Carmen Rial e Miriam Grossi. “Gênero, raça e violência nas
Olimpíadas do Rio”. Contrapuntos. El País, 22.8.2016.
http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2016/08/genero-razaviolencia-olimpiadas-rio-2016.html. Acesso em 5.10.2016.
Adaptado.
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Questão 6
É possível afirmar que o texto
(A) associa o mau desempenho dos atletas do Brasil nos
Jogos Olímpicos com o sexismo e as dificuldades sociais
vividas no país.
(B) relaciona o aumento de casos de preconceito racial e
sexual no Brasil aos gastos realizados na organização da
Olimpíada.

(C) compara as conquistas sociais e as vitórias esportivas
do Brasil nos últimos anos, destacando a importância do
legado olímpico.
(D) estabelece um contraponto entre a imagem do Brasil
apresentada nas cerimônias da Olimpíada e as estatísticas
da violência no país.

Questão 7
Os dados apresentados pelo texto expõem
(A) o aprofundamento, no Brasil atual, dos desníveis
sociais e a limitação do acesso à saúde e à educação de
qualidade.
(B) a arbitrariedade da repressão policial no país, que
impede a plena consolidação da democracia brasileira.

(C) o agravamento, no Brasil atual, das ameaças e dos
crimes contra grupos em situação de vulnerabilidade e de
risco.
(D) a universalidade da violência, que atinge igualmente
diferentes classes sociais, gêneros e raças no Brasil atual.

Questão 8
Em 2016, o prêmio Nobel da Paz foi atribuído
(A) à estudante paquistanesa Malala Yousafzay, por sua
cruzada contra o regime autoritário de Saddam Hussein.
(B) ao presidente colombiano Juan Manuel Santos, por sua
atuação na negociação de paz com as FARC.

(C) à escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, por sua
denúncia do vazamento nuclear na usina de Chernobyl.
(D) ao presidente russo Vladimir Putin, por sua
participação em acordos internacionais de desarmamento.

Questão 9
No primeiro turno das eleições municipais brasileiras de 2016, o partido que elegeu o maior número de prefeitos foi o
(A) Partido Democrático Trabalhista (PDT).
(B) Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).
(C) Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
(D) Partido dos Trabalhadores (PT).

Geografia
(A) a economia norte-americana vive uma fase
conjuntural difícil, mas seu sistema industrial permanece
poderoso e dominando integralmente o mercado interno.

Questão 10
“Digamos logo de cara: a vitória de Trump se deve, antes
de qualquer outra razão, à explosão da desigualdade
econômica e regional nos Estados Unidos por várias
décadas e à incapacidade dos sucessivos governos para
lidar com isso.”

(B) desigualdades econômicas e regionais profundas são
inevitáveis e são comuns a todos os países ricos, e, por
vezes, estimulam a competição na economia capitalista.
(C) alguns entendem as desigualdades nos EUA como o
desequilíbrio gerado pela liberação das forças de
mercado, sem contrapartida de ações estatais
reguladoras.

(Thomas PIKETTY. Devemos repensar a globalização, ou o
Trumpismo prevalecerá.
In: https://jornalistaslivres.org/2016/11/globalizacao-neoliberal-nobanco-dos-reus/, acesso 10/12/2016)

(D) as desigualdades notadas dizem respeito à
expressiva e recente diminuição do PIB americano, agora
ultrapassado por países com economias bem maiores,
como a China.

A vitória de Donald Trump tem sido atribuída, por
importantes analistas, à configuração econômica dos
EUA. A esse respeito é possível afirmar que
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Questão 11
“A produção aquícola de água-doce no Brasil foi estimada em
394.340 toneladas em 2010 (...) Desse total, o estado de Tocantins
registrou 6.977,5 toneladas, a Bahia 16.256,6 toneladas, o Piauí
4.070,8 toneladas e o Maranhão 1.620,8 toneladas. Juntos, os
quatro estados responderam por 7,3% da piscicultura continental do
país.”
(Eduardo S. CARDOSO. Pesca extrativa e piscicultura no “centro-norte” do país. In:
ALVES, Vicente E. (org). Modernização e regionalização nos cerrados do centro norte
do Brasil. Rio de Janeiro: Consequência, 2015. p. 78)

A aquicultura é uma atividade de produção de
organismos aquáticos através do cultivo, que
pode ser realizado em águas doces, salobras
ou marinhas. Considerando-a na região
tratada é correto dizer que
(A) a produção de organismos aquáticos é a
única possível na área abrangida, pois nela
não há cursos d'água expressivos para se
praticar a pesca extrativista.
(B) a aquicultura no centro-norte é praticada
em tanques escavados e em tanques-redes
situados nas represas das hidrelétricas das
grandes bacias hidrográficas da área.
(C) a aquicultura é pequena nessa região, pois
a pesca extrativa é muito produtiva nos cursos
d'água abundantes, além de ecologicamente
mais viável que o cultivo artificial de peixes.
(D) os estados citados possuem uma
produção baixa no total do Brasil, porque onde
eles se situam não há disponibilidade de
águas e nem grandes bacias hidrográficas.

Cultivo de peixes em tanques-rede, em Picos (PI).
Fonte: www.webpiaui.com.br

Questão 12
Observe o gráfico:

Distribuição da água doce na superfície
continental e na atmosfera

A hidrosfera representa o conjunto das águas
presentes na litosfera e na atmosfera: na litosfera ela
recobre toda a crosta oceânica e a crosta
continental. Na atmosfera está presente sob a forma
de vapor. Assinale a alternativa que comenta
corretamente as informações apresentadas.
(A) a quantidade de vapor d'água na atmosfera
continental depende da quantidade da água retida
nos vários depósitos de águas superficiais nos
próprios continentes.
(B) a proporção de água retida nas formações
vegetais, que é a menor, é uma das condições mais
estáveis da presença de água na superfície.
(C) águas salinizadas na superfície continental
situam-se apenas em áreas litorâneas que são
aquelas onde as águas oceânicas podem adentrar
no continente.
(D) o fato de a maior quantidade de água na
superfície estar em lagos se explica, pois, nesse
caso, a água fica desconectada do oceano e barrada
na bacia hidrográfica.

Fonte: Robin CLARKE; Jannet KING. O Atlas da água. São Paulo:
Publifolha, 2005. p. 20
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Questão 13

Questão 14

“Algumas regiões das grandes cidades passam por
processos de degradação das condições de vida e de
moradia, em geral provocada tanto pela falta de
investimentos em melhorias urbanas quanto pela realização
de investimentos na construção de grandes obras viárias que
desfiguram o entorno. Foi o que aconteceu com o distrito do
Bronx, em Nova York, e com o bairro da Luz em São Paulo...”
(Márcio FERRARI. Um lugar para morar. São Paulo: Pesquisa
Fapesp, 10/2016. p. 88)

O tema da degradação urbana é complexo e controverso,
pois o que está degradado para um dado olhar social, pode
não estar para outro. Tendo isso em vista, pode ser dito que

“Quando se fala em diáspora africana, o Brasil é um
país que imediatamente vem a mente. Com a maior
população africana fora da África, o país recebeu
entre os séculos XVI e XIX um número estimado de
3,6 milhões de pessoas vindas do continente como
parte de uma diáspora involuntária. No Brasil, a
imigração africana contemporânea (e aqui se usa o
termo “africano” de maneira ampliada) é formada
por grupos de pessoas vindos do Haiti, de Angola, da
Nigéria e do Senegal.”
(Fabiana LOPES. A Cidade num dia Azul. São Paulo:
ARTE!Brasileiros, 05/2016. p. 48)

Considerando as caracterizações do texto e a
imigração chamada de africana ao Brasil, pode-se
descrevê-la como

(A) grandes obras viárias podem ser vistas como
presenças exuberantes nas paisagens urbanas, porém
podem, ao mesmo tempo, produzir efeitos degradadores
na trama das relações socioeconômicas dos bairros que
elas cortam.
(B) todos os equipamentos urbanos ligados às
infraestruturas de circulação contribuem para eliminar as
formas de degradação urbana, pois cidade é um espaço de
conexões e não um espaço apropriado para isolamentos.
(C) formas degradadas de vida e moradia são aquelas que
padecem de uma ação planejadora que busque setorizar
as atividades urbanas, pois é negativo para os bairros a
presença de comércio e de atividades econômicas em
geral.
(D) a degradação urbana geralmente está associada à
presença de população sem experiência nas práticas
urbanas (em geral imigrantes recentes), que, por essa
razão, faz uso inadequado dos espaços e equipamentos
urbanos.

(A) ininterrupta, pois o Brasil permaneceu como
destino preferido de grupos africanos, o que se
manifesta nos dias de hoje com a chegada de
haitianos, por exemplo.
(B) involuntária até os dias de hoje, pois os
imigrantes africanos chegam trazidos por
organizações irregulares, que os submetem a
trabalhos similares à escravidão.
(C) incomum, embora seja uma situação dos dias
atuais, com certo fluxo de imigrantes africanos
vindo ao Brasil, assim como os haitianos, estes
por motivos humanitários.
(D) uma segunda imigração, pois os africanos que
chegam ao Brasil já tinham experiência nos EUA e
na Europa, e agora são atraídos pelos nossos
programas sociais.

Questão 15
“Um ano atrás, o colapso da barragem de rejeitos
de Fundão, em Mariana, matou 19 pessoas e
poluiu 663 km de cursos d'água, em especial do
Rio Doce, com 40 bilhões de litros de lama tóxica.
É o pior desastre ambiental e do setor de
mineração da história do Brasil. A denúncia
também lista danos à pesca comercial (14
toneladas de peixes mortos), a florestas e
comunidades.”

(A) recursos minerais são essencialmente não renováveis, logo
a produção mineradora no estado de Minas Gerais tem
pequeno impacto ambiental, visto que as jazidas se esgotam, o
que permite a recuperação rápida das áreas de extração.

(Jenny GONZALES. Desastre da barragem de Mariana
completa um ano e leva a processos judiciais. In:
https://theintercept.com/2016/11/08/desastre-dabarragem-de-mariana-completa-um-ano-e-conduz-aprocessos-judiciais/)

(C) o estado de Minas Gerais vem abandonando a mineração,
isso porque está havendo um grande desenvolvimento
econômico nas áreas da indústria e da agropecuária, tornando
a atividade mineradora residual e de menor importância.

Minas Gerais, estado brasileiro onde se situa
Mariana, tem como um dos ramos de sua
economia a mineração. Tendo em mente essa
condição pode-se dizer que

(D) a vantagem da mineração é que se trata uma atividade com
pequeno impacto ambiental na área de extração e que pode
facilmente ser recuperável, sendo que a única questão é a do
que fazer com os resíduos da exploração.

Faculdade de Direito de Franca

(B) Minas Gerais sempre englobou a grande parcela da
atividade mineradora do Brasil, até que, pós década de 1960,
surgiram outros polos importantes, notadamente em Rondônia e
no Pará (Serra dos Carajás, por exemplo).
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Questão 16
“Por mais que seus amigos 'carnívoros' neguem, vegetarianos têm
razão: reduzir a ingestão de carne traz muitos benefícios à saúde e
ao planeta. E quanto mais novos adeptos, mais essas vantagens
são reproduzidas em escala global. Mas se todos nós
resolvêssemos nos tornar vegetarianos inveterados, as
consequências poderiam ser dramáticas para milhões - ou até
bilhões - de pessoas.”
(NUWER, Rachel. O que aconteceria se o mundo inteiro virasse
vegetariano? In http://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-38129638,
28/11/2016)

No que diz respeito aos efeitos benéficos com a
diminuição do consumo de carne pelos
humanos, é correto afirmar que
(A) a pecuária em grande escala é uma das
principais atividades responsáveis pela emissão
de gases estufa na produção de alimentos e por
remoção de florestas para a formação de
pastos, daí ser desejável sua diminuição.
(B) os efeitos positivos serão principalmente
relativos à saúde, pois, ao diminuírem-se as
áreas de pecuária, terá de haver uma
compensação na agricultura, o que será
devastador para a biodiversidade restante.
(C) a pecuária, apesar de usar bem menos
terras que a agricultura, é problemática para o
planeta, porque nos espaços onde ela se
desenvolve não há muitas possibilidades de
absorção do carbono, por isso é importante
reduzi-la.
(D) os efeitos positivos existem, mas eles não
serão muito expressivos, já que as áreas
degradadas de pastoreio dificilmente poderão
ser recuperadas para agricultura ou para
reflorestamento, visto o estágio avançado de
compactação do solo.

Fazenda de criação de gado, TO
sgpa.com.br/geral/pecuaria-icms-nao-e-devido-na-tranferencia-de-gado-do-mesmodono/#prettyPhoto[gallery15610]/0

Questão 17
Observe a tabela:

A superfície sólida do nosso planeta é chamada crosta terrestre. Sobre ela é correto dizer que
(A) é segmentada em placas que flutuam sobre o manto
terrestre - formação interna do planeta constituída por
material viscoso e de temperaturas elevadas (o
magma).

(C) a crosta oceânica é a parte mais nova da crosta
terrestre, porque ela é basicamente composta por
materiais erodidos da crosta continental, bem mais
antiga.

(B) a crosta terrestre é, das camadas que compõem
estruturalmente o planeta (juntamente com o manto e o
núcleo), a mais larga e também a mais antiga.

(D) por possuir rochas mais pesadas e densas, a crosta
oceânica aprofunda-se mais no manto e, por isso,
deprimida, fica preenchida de água.
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História
(A) da intenção capitalista de concentrar os trabalhadores
num mesmo espaço e de lhes impor ritmo e disciplina de
trabalho.
(B) do impacto da invenção da máquina a vapor, que
permitiu a potencialização da força e o aumento da
produtividade.
(C) da intenção dos trabalhadores de se organizarem em
sindicatos e federações, para sistematizar suas lutas
contra o patronato.
(D) do impacto do aparecimento do tear mecânico, com
sua capacidade de acelerar o trabalho e melhorar a
qualidade dos tecidos.

Questão 18
A conquista do Mediterrâneo por Roma, a partir do século
III a.C., provocou, entre outros efeitos,
(A) a supressão do trabalho escravo, que foi substituído
pelo trabalho assalariado de pessoas vindas das áreas
conquistadas.
(B) a reação de outras cidades e impérios europeus, que
imediatamente atacaram e ocuparam a cidade de Roma.
(C) a realização de um amplo programa de reforma
agrária, que permitiu a fragmentação dos territórios
conquistados.

Questão 21

(D) a ampliação dos recursos financeiros de Roma, que
passou a recolher regularmente tributos nas áreas
conquistadas.

“Desde 1838 estava claro tanto para regressistas
(conservadores) como para os progressistas (liberais) que
somente a monarquia plena poderia levar o país a superar,
definitivamente, a sua crise política.”

Questão 19

Augustin Wernet. O período regencial. São Paulo: Global, 1984, p. 75.

O texto faz referência à crise

“As diversas tradições mentais legadas aos homens da
Alta Idade Média oscilam entre o desprezo e a valorização
do trabalho.”

(A) iniciada com a abolição da escravidão e à mobilização
dos setores políticos e militares em favor da República.

Jacques Le Goff. Para uma outra Idade Média. Petrópolis: Vozes, 2013, p.
140.

(B) provocada pela transferência da família real portuguesa
para o Brasil e à luta pela emancipação política.

Entre as modalidades de trabalho que, na Alta Idade
Média, eram desprezadas e aquelas que eram valorizadas,
podemos citar, respectivamente,

(C) iniciada com a renúncia de D. Pedro II e à defesa da
descentralização monárquica empreendida pelos políticos
do Império.

(A) a doutrinação política e a pregação dos religiosos junto
aos infiéis.

(D) provocada por manifestações e sublevações regionais
e à campanha pela antecipação da maioridade do futuro D.
Pedro II.

(B) a forja das armas dos nobres e a cópia de manuscritos
antigos.
(C) o cultivo das terras e a ourivesaria desenvolvida por
artesãos.

Questão 22
A abolição da escravidão no Brasil, em 1888,

(D) a vida contemplativa dos monges e a preparação
militar para o combate.

(A) confirmou o esforço humanitário do imperador, que
defendeu o fim do trabalho compulsório desde o início de
seu governo.

Questão 20

(B) representou uma vitória dos ideais abolicionistas, mas
não provocou a integração dos libertos à sociedade
brasileira.

“Em primeiro lugar, tudo leva a crer que a fábrica surgiu
muito mais por imperativos organizacionais capitalistas de
trabalho do que por pressões tecnológicas.”

(C) resultou da pressão britânica, que exigia o imediato fim
do tráfico negreiro e a abertura do mercado brasileiro aos
manufaturados ingleses.

Edgar de Decca. O nascimento das fábricas. São Paulo: Brasiliense,
1982, p. 32

Segundo o texto, é correto afirmar que o surgimento do
sistema de fábrica, na Inglaterra do século XVIII, derivou
prioritariamente

Faculdade de Direito de Franca

(D) consolidou a vitória dos republicanos positivistas, mas
fortaleceu politicamente os grandes proprietários rurais
monarquistas.
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Questão 23

“Os europeus estavam convencidos de que a África seria um grande mercado para os produtos
de sua indústria a partir do momento que se civilizasse, isto é, que adotasse as crenças, os
valores e os modos de vida dominantes na Europa.”
Alberto da Costa e Silva. A África explicada aos meus filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2008, p. 95.

O conceito de civilização utilizado pelos europeus e apresentado no texto é
(A) universal, pois representa a inevitável diferença dos
estágios de avanço cultural e político dos povos.

(C) natural, pois os povos economicamente mais
desenvolvidos são sempre mais organizados e civilizados.

(B) histórico, pois é construído a partir da experiência
vivida por um povo na sua relação com outros povos.

(D) determinista, pois permite reconhecer as diferenças
culturais e sociais que marcaram a trajetórias dos povos.

Questão 24

“Uma das justificativas para o golpe de 1937 era a necessidade de mudanças capazes de
colocar o país num patamar de desenvolvimento que pudesse equipará-lo às nações mais
desenvolvidas do mundo. A meta do progresso indicava a ordem como sua parceira: a
racionalização do trabalho e o controle social constituíam parte essencial da política estadonovista.”
Maria Helena Capelato. Multidões em cena. Campinas: Papirus, 1998, p. 283.

Durante o Estado Novo, a busca dos objetivos mencionados no texto incluiu, entre outros fatores,
(A) a implantação de um regime democrático e a criação
de mecanismos de participação popular nas decisões do
Estado.

(C) a montagem de infraestrutura que facilitasse a
expansão industrial e o controle governamental sobre as
atividades sindicais.

(B) o controle do câmbio para ampliar os lucros nas
exportações e o estímulo à produção cafeeira no Vale do
Paraíba.

(D) o fim dos blocos comerciais que uniam o Brasil aos
países latino-americanos e uma intensa política de reforma
agrária.

Questão 25

Vietnã, 1966
END THE WAR MADNESS NOW

!

Nova York, 1968
Extraídas de: http://www.msn.com/pt-br/noticias/mundo/guerra-no-vietnã-terminou-há
-40-anos-reveja-fotos-mais-marcantes/ar-BBiTVIE#image=BBiMcn2|15

As duas imagens relacionam-se à Guerra do
Vietnã. É correto afirmar que as imagens
mostram, respectivamente,
(A) a ajuda dos vietnamitas à ação militar
norte-americana e a denúncia, por cidadãos
norte-americanos, dos ataques realizados
por vietcongues.
(B) a intervenção militar norte-americana no
cotidiano vietnamita e os protestos contra a
participação norte-americana na guerra.
(C) a facilidade dos soldados norteamericanos de atuar no território vietnamita
e a reação de imigrantes vietnamitas à
guerra.
(D) a defesa das populações vietnamitas
pelas tropas norte-americanas e as
mobilizações de norte-americanos em
defesa da guerra.

Questão 26
O pedido de impeachment de Fernando Collor de Mello, em 1992, foi baseado em denúncia de
(A) crime de responsabilidade.
(B) tráfico de drogas.
(C) desrespeito à legislação eleitoral.
(D) desvio de verbas parlamentares.

Faculdade de Direito de Franca

10

Processo Seletivo 2017

Língua Inglesa
Questão 27
O quadrinho mostra que o motorista
(A) perdeu-se usando o GPS no celular.
(B) está pedindo ao policial informações sobre como
chegar ao destino.
(C) desrespeita o limite de velocidade da via.
(D) desrespeita a proibição do uso de celular ao dirigir.

http://www.semantics.com
Acessado em 20-10-2016

Leia o texto para responder às questões 28 e 29.

Questão 28

Cell Phone Alerts Ring Out in Manhunt for
NYC Bomber
by Jeff John Roberts

A partir da leitura do texto, pode-se afirmar que

September 19, 2016

(A) trata-se da primeira caçada humana de grandes
proporções por meio digital em uma cidade norteamericana.

http://fortune.com/2016/09/19/phone-carriers-rahami/ Acessado em
28/09/2016. Adaptado para fins educacionais.

It was a strange way to start the day. My work phone
screamed out a noise that sounded like an air raid siren,
flashing a message saying “WANTED.” Seconds later, my
personal cell phone howled with the same message. The
alerts, received by millions of others in and near New York
City, announced the search for bombing suspect Ahmad
Rahami, who is wanted in association with a bomb blast in
Manhattan on Saturday night. The alerts also represented
something else: the first digital manhunt of this scale to take
place in the New York City.
While law enforcement has long used digital billboards, along
with radio and TV stations, to alert the public about a suspect,
this is the first time the modern equivalent of a “wanted”
posted has appeared in everyone's pocket.
One strange feature about the alert is that it doesn't actually
include a picture of Rahami, but instead instructs the recipient
to “See media for pic.” It's not immediately clear why the
phone carriers didn't transmit a picture with the alert. I've
reached out to AT&T and Verizon to find out if the decision not
to send an image is related to technology, or is a policy
decision.
The wanted message is the first of its kind, but cell phone
carriers have issued similar alerts (complete with the siren
noise) on a number of previous occasions. The most common
of these is for “Amber Alerts,” which advise people about
missing or abducted children. This kind of alert represents an
unprecedented form of crowd-sourced law enforcement that
could prove extremely effective, but may also raise questions
about privacy and civil liberties if they become used on a
regular basis.
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(B) milhares de cidadãos receberam em seus celulares a
imagem do suspeito do ataque a bomba em Manhattan.
(C) os cidadãos de Nova Iorque estão acostumados a
receber alertas do tipo recebido a respeito desse homembomba.
(D) alguns donos de celular que receberam o alerta sobre
o homem-bomba sentiram que tiveram sua privacidade
invadida e suas liberdades civis desrespeitadas.

Questão 29
A dúvida do jornalista expressa na notícia diz respeito
(A) à adequação da palavra “wanted” usada no alerta, que
remete ao mesmo termo comum em cartazes de busca de
bandidos e malfeitores.
(B) aos motivos pelos quais os cidadãos deveriam recorrer
às mídias para completar as informações do alerta.
(C) à situação do suspeito no horário do fechamento da
edição.
(D) à eficiência dessa forma de divulgação de alertas em
comparação com aqueles feitos via radio, televisão e mídia
impressa.
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Questão 30

Granola bars?!
What's this
lady thinking?

slow in making data accessible and reproducible. To keep
research on the leading edge of discovery, data and sample
sharing in the field sciences must evolve to become common
practice.
Allowing data to be reused and research results to be
replicated fosters innovation, high-quality research, and
public trust in science.

Selecione qual citação melhor
se relaciona com o quadrinho.
Candy? No! Have you read
those ingredients? Instead,
I got you kids some nice,
healthy granola bars.

Questão 31
A partir da leitura do texto, apreende-se que
(A) quaisquer dados de pesquisas científicas podem ser
reconstituídos em experimentos futuros.
(B) ciências tais como a ecologia não conseguem se manter
atualizadas em termos de informação.
(C) pesquisas científicas dependem de dados temporal e
espacialmente únicos.
(D) um episódio de vazamento de óleo é um exemplo de
obtenção de dados únicos em termos espaciais e temporais.

Questão 32
No que se refere a dados, o texto permite saber que
(A) dados de pesquisas de campo deveriam estar mais
rapidamente disponíveis do que acontece hoje.
(B) nem todos os dados de todas as ciências devem ser
partilhados por cientistas, organizações e comunidades de
pesquisa.
(C) os desafios de certas ciências para coletar dados são
intransponíveis.
(D) há restrições legais para que dados de pesquisas sejam
livremente sociabilizados.

http://www.huffingtonpost.com/entry/comics-that-sum-up-halloween-forparents_us_57f3203ae4b0d0e1a9a963d9

(A) Ama a todos, confia em poucos, não faças mal a
ninguém. (William Shakespeare)
(B) Cada sonho que você deixa pra trás é um pedaço do
seu futuro que deixa de existir. (Steve Jobs)
(C) Não é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideia para
mudar. (Barão de Itararé)
(D) No futuro, todas as pessoas serão famosas durante 15
minutos. (Andy Warhol)

Questão 33

Leia o texto para responder às questões 31 e 32

Embracing Open Data in Field-Driven
Sciences
By Rebecca Fowler 10 March 2016
https://eos.org/opinions/embracing-open-data-in-field-driven-sciences
iStock.com/ymgerman

Climate change and the other complex
issues facing our planet require the
application of vast amounts of data,
information, and knowledge to be fully
understood. No single scientist or
organization has all of the data, tools, or
capabilities to do this work; only by bringing diverse research
communities together around shared data and information
will these problems be addressed.
However, ecology, geology, and the other sciences that
depend on field observations pose special challenges for
data and sample sharing. These disciplines often rely on
time-sensitive, perishable data and samples that are
temporally and spatially unique: the observations of an ash
plume evolving or the samples amassed during a research
cruise to assess the impacts of an oil spill.
These challenges have caused field-driven sciences to be
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https://br.pinterest.com/pin/238127899025185783/

O diálogo na tirinha retrata
(A) uma situação de desentendimento entre colegas
namorados.
(B) uma garota pedindo conselhos amorosos para a
amiga.
(C) a tecnologia interferindo nas relações humanas.
(D) de que forma problemas tecnológicos podem amenizar
tristezas.
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Questão 34

Animal rights activists are demanding that a Chinese shopping
center end the cramped captivity of a polar bear named Pizza.
The bear is confined to a small display in the city of Guangzhou.

The dark patch and white spot magnified on the right are likely
the impact site and parachute

http://mobile.nytimes.com/2016/10/26/todayspaper/quotation-of-theday.html Acessado em 30/10/2016. Adaptado.

Após examinar a figura e ler o texto, podemos concluir que
(A) este experimento executado por um grupo de países
teve sucesso apenas parcial.
(B) a fotografia, embora de baixa resolução, mostra uma
imagem que não existia anteriormente à queda da sonda.
(C) as imagens destacadas por círculos na fotografia
mostram os locais exatos da queda da sonda e de seu
paraquedas.
(D) o acidente com a sonda se deu em virtude de seus
mecanismos de aterrissagem terem funcionado por mais
tempo do que o programado.

“Pizza spends every single day on his own with nowhere to
hide, just subjected to people banging on the glass and taking
photographs,” declares Wendy Higgins, a spokeswoman for
Humane Society International, on the plight of Pizza the polar
bear, who lives in an enclosure in a shopping mall in
Guangzhou, China.
A legenda da foto e o texto permitem saber que
(A) existe um urso polar inacreditavelmente admirado por
frequentadores de um lugar público na China.
(B) ursos polares são animais que conseguem adaptar-se
a quaisquer condições ambientais.

"YOU KNOW WHAT'S WEIRD?
DAY BY DAY, NOTHING SEEMS TO CHANGE.
BUT PRETTY SOON... EVERYTHING'S
DIFFERENT."

(D) a exibição do urso polar em um compartimento do
shopping center está sendo feita para a divulgação de uma
marca de pizza.

Questão 35
Schiaparelli: Mars probe 'crash site identified'

- BILL WATTERSON

http://www.bbc.com/news/science-environment-37731671
Acessado em 21/10/2016. Adaptado.

The Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) has identified a
large dark patch in the robot's targeted landing zone
consistent with a high-velocity impact. Schiaparelli is widely
thought to have crashed and been destroyed. Data
transmitted from the probe before it lost contact indicated that
its descent systems did not work properly. Its parachute was
jettisoned too early and its retrorockets, designed to slow the
robot to a hover just above the surface, fired only for a few
seconds. They should have operated for half a minute. The
MRO imagery is not quite definitive because the resolution is
low - just six metres per pixel. Its context is persuasive,
however. The feature is not present in previous MRO pictures
of the location.

Faculdade de Direito de Franca

https://quotesgram.com/ Acessado em 31/10/2016.

Questão 36

(C) ao menos uma instituição humanitária se posicionou
contra a exibição de um urso polar em um lugar público na
China.

O quadrinho alerta para o fato de que
(A) não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer
hoje.
(B) a vida sempre muda, embora nem sempre se perceba.
(C) o dia a dia é sempre uma caixa de surpresas.
(D) mudanças demoram para acontecer.
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Língua Espanhola
Leia o texto a seguir para responder às questões 27 a 31

Identidad siglo XXI

H

oy en día la noción de biometría está asociada más bien
a lectores de iris, palmares, o cualquier otro tipo de
instrumento ultratecnológico de identificación. Sin embargo,
la biometría tiene miles de años. Ya en épocas anteriores a
Cristo, los chinos identificaban vasijas y obras de arte para
marcar la propiedad dejando en la arcilla su huella, más allá
de la firma. “No es que se haya descubierto algo nuevo, ya
había culturas que la trabajaban hace tiempo. Lo que pasa es
que se le dio carácter científico una vez que se pudieron
hacer los cálculos necesarios de que eso es fiable y que hoy
en día no se ha encontrado una huella dactilar igual a otra”,
explicó Pedro Janices, director de la Oficina Nacional de
Tecnologías de Información (ONTI), de Argentina.

legalidad de las iniciativas por la posibilidad de que atenten
contra la privacidad y los derechos particulares. Por ejemplo,
en Europa este tipo de registros se vio al principio como algo
privativo para la persona “Con el tiempo entendieron que uno
deja la huella dactilar en todas partes: en la taza, en el celular,
en la computadora, etc. “, dijo Janices.
En ese sentido, Argentina está muy acostumbrada a la
biometría. “Todos han sacado la biometría como forma de
identificación”, señaló el director del ONTI. Desde la
creación de la Ley 17671/68, de identificación, registro y
clasificación del potencial humano nacional, se estipula que
para registrar a los ciudadanos argentinos se deben tener
ficheros patronímicos (apellido, nombre, fecha de
nacimiento, padre, madre), numéricos y dactiloscópicos al
estilo Vucetich (huellas dactilares, imagen facial) u otro que
la evolución de la técnica sugiera.

La biometría contempla todos aquellos rasgos humanos que
pueden ser mensurados y verificables. Por ejemplo, la huella
dactilar, el iris, el rostro, la oreja, la dentadura, las venas que
van dentro de la mano. El fin es uno: afirmar que una persona
es una y no otra, que solamente uno tiene esos rasgos. En
una sola palabra: identificar.

Fue Juan Vucetich, croata de nacimiento y nacionalizado
argentino, el primero que a nivel mundial hizo que una
prueba biométrica pudiera ser judicializable. En un caso
policial demostró la culpabilidad de una madre que había
matado a sus dos hijos al identificar una huella dactilar en un
marco de una puerta con la de la sospechosa. Pudo así
comprobar que la persona estuvo efectivamente en el lugar
del crimen.

Janices señaló que hoy por hoy, al menos en Latinoamérica,
tiene una gran cantidad de usos, como por ejemplo los
aspectos civiles: poder garantizarle al ciudadano una única e
irrepetible identidad.
El avance de las técnicas biométricas para seguridad en el
mundo despertó algunos resquemores en cuanto a la

Revista DEF, agosto de 2012 (Adaptado)

Questão 27

Questão 28

De acordo com o texto,

Constata-se, segundo dados do texto, que a

(A) os chineses já usavam formas de identificação
datiloscópica antes de Cristo.

(A) biometria é largamente utilizada somente na
América Latina.

(B) um croata, naturalizado argentino, foi quem
inventou a biometria.

(B) Argentina eliminou a biometria como forma de
identificação.

(C) a impressão digital é a única maneira de
identificar uma característica humana.

(C) biometria é um método de identificação da íris
elaborado por um argentino.

(D) a biometria identifica características humanas que
são iguais para todos.

(D) Argentina utiliza meios de identificação dos
indivíduos há várias décadas.

Questão 29
Pode-se afirmar que
(A) um caso policial envolvendo uma mãe e seus dois filhos motivou o uso da biometria na Argentina.
(B) a judicialização de uma prova biométrica foi conseguida pela primeira vez por um croata-argentino.
(C) a lei argentina estipula que para registrar os seus cidadãos é preciso esperar a evolução tecnológica.
(D) o caráter científico da biometria que permite cálculos confiáveis de identificação existe desde a China antiga.
Faculdade de Direito de Franca
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Questão 30

Questão 31

As expressões destacadas nos parágrafos 3 (“e
irrepetible”) e 5 (“u otro”), apresentam

Señale la alternativa correcta, según la familia de
palabras.

(A) um erro ortográfico do escritor do texto, já que as
conjunções em espanhol deveriam ser,
respectivamente, “y”/ “o”.

(A) iris, palmares, rostro, pie, vasija.

(B) uma troca de “y” por “e”, de “o” por “u” porque
trata-se de conjunções que precedem,
respectivamente, adjetivo e pronome indefinido.

(C) arcilla, barro, roca, tierra, piel.

(B) oreja, ojos, palmares, arcilla, rasgos.

(D) vasija, plato, olla, platillo, vaso.

(C) uma adequação ortográfica de “y” para “e” e de
“o” para “u”, motivada foneticamente para se evitar a
cacofonia.
(D) um uso adequado das conjunções pois, em
espanhol, existem as quatro conjunções aditivas “y”,
“e”, “o”, “u”.

Leia o texto a seguir para responder às questões 32 a 36

Matrix, o el nuevo campo de batalla
Es uno de los temas que mayor interés suscita
hoy entre los expertos en seguridad
internacional, defensa y tecnología. La
ciberguerra o, bien, la trama silenciosa que
esconde la capacidad de un Estado de penetrar
en las redes de informática de otro Estado, con
el fin de espiar o causar daños en sus sistemas
militares, financieros, transacciones de valores
y secretos diplomáticos, se presenta como el
gran nuevo desafío estratégico de los países
centrales.

máximo rango. Eso fue solo el principio: pronto
se prevé la puesta en funcionamiento del mayor
centro de espionaje que pueda imaginarse. La
nueva fortaleza que la Agencia Nacional de
Seguridad está construyendo en el desierto de
Utah bajo un estricto secreto será cinco veces
más grande que el propio Capitolio de
Washington DC. Su propósito: interceptar,
descifrar, analizar y almacenar vastísimas
cantidades de información, incluyendo el
contenido de mensajes privados de correo
electrónico, llamadas de teléfonos celulares,
búsquedas de Google y cualquier tipo de dato
personal. Una apuesta ambiciosa cuyos
posibles alcances impresionan y preocupan por
los eventuales “daños colaterales” en perjuicio
de la integridad y la privacidad de las personas.
Hablamos de la ciberguerra, de una nueva
matriz, de un nuevo campo de batalla.

En EE.UU. saben de qué se trata. “El espionaje
cibernético es una noticia vieja. La novedad es
que hoy estamos perdiendo esa guerra”, alertó
un exfuncionario de la CIA en una percepción
que expresa el grado de preocupación que la
primera potencia mundial le asigna a este
nuevo tablero de juego. Por eso en 2010 el
Pentágono creó su propio Cibercomando para
el que pusieron al frente a un general de
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Questão 32

Questão 34

Podemos definir ciberguerra como um

A problemática apontada no texto se refere

(A) ataque de vírus a um computador de qualquer
pessoa no mundo.

(A) à dificuldade de se encontrar os agentes de
espionagem.

(B) programa informático para espionar os
computadores de países pobres.

(B) ao fato de que a espionagem cibernética é uma
novidade.

(C) meio de atacar, espionar ou prejudicar as redes
de informática de outro país.

(C) à dificuldade de coleta de informações fidedignas.
(D) à percepção de que a ciberguerra é quase
imbatível.

(D) desafio a ser enfrentado para superar as guerras
e conflitos mundiais.

Questão 33

Questão 35

A ciberguerra é uma

En el segundo párrafo, en el trecho destacado “que la
primera potencia mundial le asigna a este nuevo
tablero de juego”, la palabra “le” se refiere a

(A) guerra como qualquer outra, em que está em jogo
a integridade física do ser humano.

(A) este nuevo tablero de juego.

(B) guerra tecnológica, em que qualquer tipo de
conteúdo digital pode ser interceptado, decifrado,
analisado e armazenado.

(B) la primera potencia mundial.
(C) al Pentágono norteamericano.

(C) guerra à informação em geral, especialmente
àquela que contém dados pessoais e de sistemas
militares, financeiros e diplomáticos.

(D) al exfuncionario de la CIA.

(D) aposta ambiciosa de governos centrais, ou seja,
de grandes potências mundiais, em prol da
privacidade do indivíduo.

Questão 36
Os dois textos lidos têm em comum os seguintes temas:
(A) tecnologia, tradição e identidade.
(B) tecnologia, privacidade e segurança.
(C) tradição, espionagem e segurança.
(D) espionagem, privacidade e segurança.

Faculdade de Direito de Franca
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Literatura
Questão 37
No romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós, Jacinto, denominado pelo narrador de O Príncipe da GrãVentura, que vivia em Paris, por uma necessidade familiar viaja para Portugal. Em terras portuguesas, na cidade de
Tormes, passa por experiências que o levam a
(A) romper totalmente com os valores
da civilização e abandonar inteiramente
o uso de qualquer recurso tecnológico,
dedicando-se, apenas, ao trabalho
produtivo da terra.

(C) fazer do trabalho a grande
ferramenta de sua transformação e
abandonar qualquer atitude de
encantamento e de contemplação da
vida rural.

(B) tornar-se insensível à realidade de
pobreza e de miséria dos empregados
de suas terras na quinta de Tormes e
nada fazer por eles, menosprezando
suas condições precárias.

(D) casar-se com a prima de Zé
Fernandes, Joaninha, com a qual tem
dois filhos, a fixar-se definitivamente no
campo e não mais voltar a Paris.

Questão 38
Iracema é a personagem que dá título ao romance indianista, de mesmo nome, de José de Alencar. A respeito
dela NÃO É CORRETO afirmar que
(A) carrega em seu nome o anagrama
de América e ela se mostra ligada,
simbolicamente, à fundação do estado
do Ceará.

(C) dá corpo a uma alegoria, e se
configura como a representação mais
complexa de Pindorama, símbolo da
nacionalidade brasileira.

(B) mostra-se como uma figura real e
concreta do contexto brasileiro e sua
descrição física obedece a um exagero
retórico que compromete a figura
feminina dentro do Romantismo.

(D) constrói-se a partir de muitas
metáforas e comparações tomadas à
natureza brasileira, de sua flora e sua
fauna.

Questão 39
Indique a alternativa cujo conteúdo NÃO CONFIRMA característica presente na linguagem de Machado de Assis,
no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas.
(C) Estabelece constante diálogo com o
leitor como forma de torná-lo
participante e crítico, não obstante
considerá-lo o senão do livro.

(A) Evita reflexões digressivas para não
quebrar a sequência linear em que se
estrutura a obra.
(B) Utiliza a técnica dos capítulos
curtos como recurso para imprimir
maior dinamismo e fluência à narrativa.
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(D) Vale-se da ironia, já que rejeita as
verdades absolutas e sabe que as
expressões guardam um segundo
significado.
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Questão 40
Sonetilho do falso Fernando Pessoa
.

Onde nasci, morri.



Onde morri, existo.



E das peles que visto



muitas há que não vi.











Sem mim como sem ti











posso durar. Desisto











de tudo quanto é misto











e que odiei ou senti.



Nem Fausto nem Mefisto,



à deusa que se ri



deste nosso aoristo,











eis-me a dizer: assisto











além, nenhum, aqui,











mas não sou eu, nem isto.

Indique a alternativa, abaixo, cujo conteúdo
NÃO CORRESPONDE ao poema em análise.
(A) Predomina nesse poema o tema do eu,
revestindo a função emotiva da linguagem.
(B) Constrói-se de oximoros como o que
comparece na última estrofe, aproximando
presença e ausência.
(C) Elabora uma intertextualidade paródica
para apenas criticar e negar procedimentos
estilísticos e poéticos de outros poetas e seus
temas.
(D) Apresenta versos de seis sílabas poéticas,
indiciadores de hemistíquios de possíveis
alexandrinos.
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Língua Portuguesa
Os textos a seguir serão a base das 10 questões objetivas de Língua Portuguesa e da Redação.

Texto 1

Corrupção se combate
com respeito à lei
Claudio Lamachia

Folha de S.Paulo, 11/08/2016

O combate à corrupção, hoje questão central da
vida institucional brasileira, só é eficiente e benéfico
para a sociedade quando conduzido por meios
legais. Do contrário, o próprio Estado se confunde
com a criminalidade e incentiva o desrespeito à lei,
ignorando séculos de avanço da ciência do direito e
promovendo grande retrocesso civilizatório.
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), maior
entidade civil do país, participa ativamente do
combate à corrupção e ao crime do colarinho
branco. Possui orgulho de ter proposto a Lei da
Ficha Limpa e de ter defendido, no STF (Supremo
Tribunal Federal), a proibição do investimento
empresarial em partidos e candidatos.
Agora, a Ordem quer mais avanços
democráticos. Está engajada no combate a
organizações criminosas que tentem se apossar do
Estado e na aprovação de uma lei que criminalize o
caixa dois.
Nesta quinta, 11 de agosto, Dia da Advocacia,
cabe à profissão que atua todos os dias para colocar
em prática os valores democráticos, muitas vezes
vistos apenas como abstratos, fazer um alerta: as
garantias constitucionais impõem limites à ação do
Estado para que autoridades não extrapolem seus
poderes e persigam adversários políticos.
Provas obtidas por meio ilícito, método que o
Ministério Público insiste em defender, ensejam
truculência e ilegalidade, negando a própria
essência da Justiça. Pior: o uso de meios ilegais
transmite a ideia de que a lei é impotente e que a
repressão aos desvios necessita de licenciosidade
para ser eficaz.
Felizmente, a Justiça não é assim – caso fosse,
seria criminosa. Não se pode combater o crime
cometendo outro crime nem ignorando os limites da
lei.
São recorrentes em nosso país confissões
mediante tortura, testemunhas forjadas,
intimidação, documentos falsos, gravações ocultas
sem autorização judicial e provas plantadas.
Considerar esses métodos razoáveis para alguns,
mesmo que culpados, só cria precedente para os
mesmos métodos serem usados contra cidadãos de
bem.
Foi a compreensão dos erros do passado que
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motivou o constituinte de 1988 a condenar, de
maneira inapelável, provas obtidas por meios
ilícitos. Essa proibição está no artigo quinto, inciso
56, capítulo um dos direitos e deveres individuais e
coletivos (uma cláusula pétrea não pode ser
modificada).
Trata-se de uma das maiores conquistas
democráticas, obtida após décadas de luta contra
regimes de exceção, civis e militares, que não se
submeteram a limites na hora de perseguir cidadãos
e impor como verdade os interesses dos poderosos.
É inadmissível não apenas prova ilícita, mas
também a tentativa de o Estado brasileiro revogar
uma cláusula pétrea, gerando retrocesso à ordem
jurídica. Validar prova ilícita, sob o argumento de que
o agente que a produziu estava de "boa-fé" (mesmo
que estivesse), é consagrar o autoritarismo.
Fosse uma ideia absurda como essa colocada
em prática, haveria respaldo para qualquer agente
estatal cometer ilegalidades no cumprimento da
tarefa de combate à corrupção e em qualquer outra
esfera de atuação.
Quando promulgou o AI-5 (Ato Institucional Nº
5), em 1968, o marechal-ditador Arthur da Costa e
Silva "tranquilizou" o vice-presidente Pedro Aleixo
dizendo que teria juízo ao utilizar tal instrumento.
Ouviu do vice: "O que me preocupa não é o senhor,
presidente, mas o guarda da esquina". O tumor,
quando se instala e não é combatido, produz
metástases. A truculência de cima chega rápido ao
guarda da esquina.
Corrupção é crime odioso, viola preceitos
republicanos, lesa o cidadão em suas carências
básicas, desviando recursos essenciais que
deveriam ser aplicados em educação, segurança e
saúde, sobretudo num país com tamanhas
desigualdades sociais como o nosso.
O combate, entretanto, não pode ser
contaminado pelos critérios e práticas do
adversário, sob pena de não mais se poder distinguilos. Não há Justiça fora da lei, não importa a
natureza do delito praticado.
CLAUDIO LAMACHIA, 55, especialista em direito empresarial,
é presidente nacional da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil
[texto adaptado para fins de vestibular]
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Texto 2

Corrupção charge – Crédito: Candeia
Disponível em: http://nossapolitica.net/2015/01/corrupcaosignificados-definicoes-e-conceitos/. Acesso em: 18 nov. 2016. [texto adaptado para fins de vestibular]

Questão 41
Em ambos os textos, está explícito que a corrupção
(A) prejudica todos os indivíduos de bem quanto à segurança.
(B) precisa urgentemente ser combatida pelos menos afortunados.
(C) tira dos contribuintes o direito à moradia.
(D) lesa os cidadãos em relação à saúde e à educação.

Questão 42
Qual das passagens do Texto 1 remete às personagens retratadas no
Texto 2?
(A) “...ilegalidades no cumprimento da tarefa de combate à corrupção.”
(B) “limites na hora de perseguir cidadãos”
(C) “Provas obtidas por meio ilícito...”
(D) “...país com tamanhas desigualdades sociais como o nosso.”

Faculdade de Direito de Franca
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Questão 43

Questão 46

O propósito comunicativo do Texto 1 é o de

“O tumor, quando se instala e não é combatido,
produz metástases.”
Na construção dessa passagem do Texto 1, o recurso
expressivo de que o autor se vale é uma metáfora
médica. Das frases feitas abaixo, assinale a que tem
sentido equivalente a essa metáfora.

(A) defender a ideia de negar a essência da justiça
pelo uso de meios legais.
(B) transmitir ponto de vista sobre a impotência da lei
diante da repressão à corrupção.

(A) Quem tudo quer tudo perde.

(C) formar opinião sobre a legalidade com que deve
ser combatida a corrupção.

(B) Foi pego com a boca na botija.

(D) denunciar a dispensável licenciosidade para ser
combatido o uso de meios ilegais.

(C) O mal tem de ser cortado pela raiz.
(D) Não há mal que sempre dure, nem bem que
nunca se acabe.

Questão 44

Questão 47

O Texto 2 tem a função social de

No sexto parágrafo do Texto 1, o emprego do
travessão tem por função

(A) relatar, por meio de linguagem referencial, fatos
passados de interesse público.

(A) expressar, por meio de informação hipotética,
algo que incomoda a sociedade.

(B) criticar, por meio da ironia, algo que incomoda a
sociedade.

(B) relatar, por meio de linguagem referencial, fatos
passados de interesse público.

(C) apontar, pela informalidade, soluções que
resolvem o problema representado.

(C) apontar, pela informalidade, soluções que
resolvem o problema representado.

(D) propagar, pela formalidade, ponto de vista sobre
assunto irrelevante para a sociedade.

(D) propagar, pela formalidade, ponto de vista sobre
assunto irrelevante para a sociedade.

Questão 45

Questão 48

No Texto 2, o referente dos pronomes possessivos
“sua” e “seu” é

As aspas empregadas no décimo parágrafo do Texto
1 assinalam

(A) o ladrão.

(A) discurso direto.

(B) a criança.

(B) citação.

(C) o pai.

(C) sentido literal.

(D) o saco de dinheiro.

(D) ironia.
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Questão 49
“É inadmissível não apenas prova ilícita, mas também a
tentativa de o Estado brasileiro revogar uma cláusula
pétrea, gerando retrocesso à ordem jurídica.”
Um dos argumentos que sustentam esse ponto de vista
do autor do Texto 1 se baseia
(A) na perspectiva de que a lei é para todos.
(B) no fato de que uma cláusula pétrea não pode ser
modificada.
(C) nos efeitos da promulgação do Ato Institucional Nº 5.
(D) no sucesso da OAB ao ter proposto a Lei da Ficha
Limpa.

Questão 50
No penúltimo parágrafo do Texto 1, o elemento de
coesão textual “sobretudo” estabelece relação de sentido
de
(A) contraposição.
(B) consequência.
(C) proeminência.

http://www.notibras.com/site/wp-content/uploads/2016/
11/corrupcao.jpg

(D) proporção.
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Redação
PROPOSTA
Com base nos textos motivadores e em seus conhecimentos prévios
sobre os meios ilegais de apropriação indevida de bens materiais que têm
afetado a sociedade brasileira, redija um texto dissertativoargumentativo que apresente seu ponto de vista sobre como pode ser
combatida a corrupção de forma ética e responsável.

http://leonardoquintao.com.br/site/wp-content/uploads/
2016/11/Corrup%C3%A7%C3%A3o.jpg

Sustente seu posicionamento com argumentos relevantes e
convincentes, articulados de forma coesa e coerente. Dê um título ao texto.

Seu trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
espírito crítico, adequação do texto ao desenvolvimento do tema, estrutura
textual compatível com o texto dissertativo-argumentativo e emprego da
modalidade escrita formal da língua portuguesa.

Importante: redija seu texto a tinta, no espaço a ele destinado. O rascunho não será
considerado. Será desclassificado o candidato que tirar zero na redação.
Nota zero será atribuída se o texto construído apresentar menos de sete linhas (linhas
copiadas dos textos da prova serão desconsideradas); fugir ao tema ou apresentar
parte do texto em desacordo com o tema proposto; não estiver de acordo com o texto
pelo qual o candidato optou; apresentar impropérios, desenhos ou quaisquer outras
formas propositais de anulação.
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COORDENADORIA DE VESTIBULARES E CONCURSOS

