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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. PROVAS: Este caderno contém a prova de conhecimentos gerais do PROVOU 2019, referente ao curso
de Direito, do campus de Francisco Beltrão, 2º ano, sendo constituída de 20 questões. Cada questão tem cinco
alternativas, das quais somente uma está correta.
2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 14:00 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.
3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada.
Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para
preencher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer
outro tipo de caneta.
4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 15:00 horas, sob pena de
desclassificação. O término da prova é às 17:00 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.
5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de
respostas.
6. Verifique agora se a impressão deste caderno está em ordem e se contém as vinte (20) questões que deve
conter. É de responsabilidade do candidato informar ao fiscal de sala os problemas de impressão para
que ele providencie a troca de prova, caso contrário, não serão aceitas reclamações posteriores.
7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.
___________________

_______________________

NOME DO FISCAL

ASSINATURA DO FISCAL

PROVOU 2019
Direito – Francisco Beltrão - 2º Ano
1. Sobre as citações no corpo de um trabalho científico, pode-se dizer que citação direta é aquela que:
A.

Consiste na substituição das palavras do autor, sem qualquer respeito às suas características originais.

B.

Consiste em transcrição literal de um texto ou de parte dele, conservando a grafia, a pontuação, o uso de
maiúsculas e o idioma original.

C.

Pode se apresentar em forma de paráfrase ou condensação.

D.

Dispensa citar a fonte e apresenta um resumo geral da obra.

E.

Transcreve palavras textuais ou conceitos de autores sendo ditos por um segundo autor da fonte.

2. Assinale a alternativa incorreta:
A.

Em metodologia de pesquisa, referência é um conjunto de elementos descritivos, retirados de um documento,
que permite sua identificação individual.

B.

Os elementos essenciais de uma referência são aqueles indispensáveis à identificação do documento, como
autor, título, local, editor ou produtor, ano/data de publicação ou produção.

C.

O projeto de pesquisa é um trabalho científico em que se organizam as diversas etapas de uma proposta teórica,
a ser formulada a respeito de determinado assunto.

D.

O conhecimento científico difere do senso comum porque aquele adota uma linguagem rigorosa e objetiva,
independente de preferências individuais, e testa suas hipóteses utilizando um método.

E.

O plágio é uma importante ferramenta para difusão das pesquisas acadêmicas, sendo recomendada sua
utilização nos trabalhos científicos.

3. Sobre a Justiça Terapêutica, analise as assertivas abaixo e indique a alternativa incorreta.
A.

A Justiça Terapêutica conjuga aspectos legais e sociais do Direito (Justiça) com a relação de cuidados
(tratamento/ saúde), evidenciando uma relação de intersetorialidade entre Justiça e Saúde que visa à restauração
e não à punição.

B.

A visão conjunta entre Direito e Psicologia abrange novo enfoque para o enfrentamento do problema de sujeitos
em conflito com a lei, desde que as infrações sejam praticadas sem violência ou grave ameaça e que o infrator
esteja com dificuldades relacionadas com o uso, abuso e dependência de drogas.

C.

Considerando que a concepção integrada e cooperativa entre profissionais do Direito e da Saúde tem por
objetivo evitar a prisão e a privação da liberdade e oferecer tratamento especializado e adequado às
circunstâncias de cada caso, entende-se que todas as infrações previstas na Lei 11.343/06 (referente ao Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas) podem ser alvo da Justiça Terapêutica.

D.

A oferta de tratamento especializado ao infrator, dentro de determinados limites, objetiva o rompimento da
relação entre droga e crime, evitando a recidiva no comportamento de consumo da droga e a reincidência da
conduta infracional.

E.

Mesmo sendo baseada na proposta de estudo de uma equipe multidisciplinar, na atenção a requisitos legais, na
supervisão judiciária e na intervenção terapêutica não-punitiva, entende-se que ao infrator é resguardada a
possibilidade de não aceitação da Justiça Terapêutica.

4. Assinale a alternativa que apresenta a teoria ou escola criminológica que propõe o enfrentamento da

criminalidade mediante programas de intensificação de atividades recreativas, reforço da convivência social
e mudanças na arquitetura das residências e do desenho urbano das cidades:
A.

Teoria das Subculturas Delinquentes

B.

Labelling Approach

C.

Teoria Ecológica

D.

Teoria da Anomia

E.

Teoria da Aprendizagem

5. Com relação às estruturas de mercado observadas nos mercados de bens e serviços, assinale a alternativa correta:
A.

Uma das características da concorrência perfeita é a existência de muitas empresas produzindo produtos
homogêneos.

B.

Uma das características do monopólio é a existência de muitas empresas produzindo produtos diferenciados.

C.

Uma das características da concorrência monopolística é a existência de uma empresa produzindo produtos
únicos no mercado.

D.

Uma das características da concorrência perfeita é a existência de barreiras à entrada no mercado.

E.

Uma das características do monopólio é a existência de lucros econômicos iguais a 0.

6. Em Economia, Instituições:
A.

Conduzem pesquisas em Engenharias e Medicina.

B.

Controlam e dirigem o comportamento privado.

C.

Proporcionam subsídios à artistas e escritores.

D.

Reduzem a taxa de mudança na sociedade.

E.

Aumentam as incertezas à vida cotidiana.

7. O conceito de ordem legítima está conectado à noção de relação regular e combate (Kampf). Vimos em Weber que
a regularidade da relação social pode ser apenas o resultado de um longo hábito, mas é mais frequente que haja fatores
suplementares: a convenção ou o direito. [1] A convenção ocorre quando a sanção a uma violação resulta em
desaprovação coletiva. [2] O direito (ou ordem jurídica) é quando esta sanção assume a forma de coerção física. [3]
Neste contexto, Weber é contrário ao que alguns sociólogos se inclinam a crer: que as sociedades são conjuntos
harmoniosos. Para ele, isso não é correto, pois segundo sua análise as sociedades são feitas tanto de lutas como de
acordos, sendo o combate uma relação social fundamental da/na sociedade. Focando sua análise no conceito de
combate (Kampf) em Weber, é correto afirmar que:
A.

Apenas o trecho [1] está correto.

B.

Apenas o trecho [2] está correto.

C.

Apenas o trecho [3] está correto.

D.

Apenas os trecho [1 e 2] estão corretos.

E.

Todos os trechos estão corretos.

8. A personalidade civil inicia-se com o nascimento, com vida, colocando-se a salvo os direitos do nascituro, sendo
necessário, todavia, que a criança:
A.

Se livre totalmente do ventre materno, mantendo-se ligada ao cordão umbilical, mesmo que não apresentando
de imediato sinais de respiração ou viabilidade de sobreviver, e ostente forma humana.

B.

Consiga separar-se por inteiro ou parcialmente do ventre materno respirando, mediante parto natural ou
intervenção cirúrgica, pouco importando que o cordão umbilical não seja rompido, que seja viável ou não, e
que não tenha necessariamente forma humana.

C.

Se separe por inteiro, ou mesmo que parcialmente do ventre materno, e desligada necessariamente do cordão
umbilical, que o parto seja efetuado normalmente, ou por meio de cesariana, e que respire e tenha forma
humana.

D.

Venha à luz, ainda que se mantendo ligada ao cordão umbilical, mesmo que o parto se concretize através de
cesariana ou pelo meio natural, e evidencie possibilidade de poder vir a respirar.

E.

Necessariamente venha à luz, com o rompimento do cordão umbilical, por meio de parto cesariano ou natural,
e que apresente aptidão vital.

9. Consoante o Código Civil, consideram-se móveis para os efeitos legais:
I - as energias que tenham valor econômico.
II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes.
III - os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da
destinação econômico-social.
IV - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.
V - os imóveis rurais.
Assinale a alternativa correta:
A.

Os itens III e V são falsos.

B.

Apenas o item III é falso.

C.

Os itens I e III são falsos.

D.

Apenas o item V é falso.

E.

Apenas o item II é falso.

10. “A despeito de se viver na era dos direitos, são significativos os homicídios no mundo inteiro, as condições subhumanas a que são submetidas centenas de milhões de pessoas [...]. No Brasil, aí estão assassínios praticados por
graúdos mandantes que se servem de pistoleiros profissionais, trabalho escravo, tráfico de mulheres, menores para
prostituição, a deplorável guerra do tráfico de drogas e as chacinas em grandes cidades brasileiras, em pleno século
XXI [...]. Pelo número de concepções, leis, tratados, etc., está-se na era dos direitos. No plano da efetivação dos
direitos, para utilizar a expressão de Lipovetsky [...], não se estaria na era do vazio [de direitos]?”[Situações sociais
desse tipo são analisadas por alguns sociólogos a partir da consideração de que nos encontramos em] “uma condição
social em que as normas reguladoras do comportamento perderam a sua validade, [onde] a eficácia das normas está
em perigo”. (Folha de São Paulo, São Paulo, 30 ago. 2004. p. A 3.) Assinale a alternativa que indica o conceito
utilizado por Emile Durkheim (1858-1917) para definir uma “condição social” do tipo descrito no texto.
A.

Anomia.

B.

Fato social.

C.

Coerção social.

D.

Consciência coletiva.

E.

Conflito social.

11. “A sociedade é, tão só, o produto de um acordo de vontades, ou seja, de um contrato hipotético celebrado entre os
homens”. Os autores que defendem esta tese são classificados como:
A.

Naturalistas.

B.

Organicistas.

C.

Contratualistas.

D.

Idealistas.

E.

Empiristas.

12. Elementos encontrados em todas as sociedades, por mais diversas que sejam as suas características, EXCETO:
A.

Uma finalidade ou valor social.

B.

O poder social.

C.

Convenções hipotéticas.

D.

Manifestações de conjunto ordenadas.

E.

O elemento humano como essencial.

13. “São atos do Estado não apenas as ações humanas por meio das quais se executa a ordem jurídica, mas também
as ações humanas por meio das quais se cria a ordem jurídica, não apenas os atos executivos, mas também os
legislativos (...) O Estado como pessoa, nada mais é que a personificação dessa unidade. Um órgão do Estado equivale
a um órgão do Direito” (Hans Kelsen). Acerca dos estudos para compreensão entre Estado e direito, o enunciado
identifica a:
A.

Teoria dualística.

B.

Teoria monística.

C.

Teoria pluralista.

D.

Teoria do paralelismo.

E.

Teoria do geocentrismo.

14. A filosofia primeira, ou seja, a metafísica, é a ciência das causas primeiras para Aristóteles. Assinale qual dessas
não é uma das 4 causas:
A.

Causa formal.

B.

Causa material.

C.

Causa eficiente.

D.

Causa final.

E.

Causa espacial.

15. Descartes afirma que o cogito é coisa pensante, o que significa isso na sua metafísica? Marque a incorreta:
A.

O pensamento está unido ao corpo.

B.

Eu sou pensamento infinito.

C.

Eu sou formado por duas substancias, res cogitas e res extensa.

D.

A ideia de substância do cogito indica que ele depende de algo fora dele para o criar.

E.

A objetividade do sujeito implica o conceito de extensão.

16. O que significa a priori na filosofia de Kant? Marque a opção correta:
A.

Independente da experiência.

B.

Na experiência.

C.

No inicio.

D.

Depois do inicio.

E.

Mistura de experiência e razão.

17. De acordo com a LC 95/98, art. 9º, "a cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou
disposições legais revogadas". Suponha que a Lei P estabelece conteúdo incompatível, por contrariedade, com a Lei
Q, mas não declara a revogação desta de modo expresso, limitando-se a estabelecer a cláusula genérica de que "ficam
revogadas as disposições em contrário". Nessa hipótese, deve ser reconhecido que:
A.

a Lei Q permanece vigente, porque a Lei P é ineficaz.

B.

a Lei Q permanece vigente, porque a Lei P é inválida.

C.

a Lei Q mantém sua vigência até a declaração judicial da invalidade da Lei P.

D.

a Lei Q foi revogada pela Lei P.

E.

há lacuna legislativa em relação ao conteúdo das Leis P e Q.

18. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa correta:
I - Lei em sentido amplo abrange todas as formas de direito escrito, como medidas provisórias e decretos.
II - Lei em sentido estrito é o ato normativo emanado pelo Estado ou produzido espontaneamente pela sociedade que
estabelece direitos e deveres.
III - Lei em sentido formal é aquela que, apesar de estar dotada dos caracteres de generalidade, abstratividade,
imperatividade e coercibilidade, não é o produto de processo legislativo regular.
A.

Está correta apenas a assertiva I.

B.

Está correta apenas a assertiva II.

C.

Estão corretas as assertivas I e III.

D.

Estão corretas as assertivas II e III.

E.

Todas as assertivas estão corretas.

19. São fontes subsidiárias à lei expressamente previstas na LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro):
A.

Jurisprudência, costume e equidade.

B.

Jurisprudência, costume e doutrina.

C.

Jurisprudência, analogia e princípios gerais de direito.

D.

Costume, analogia e princípios gerais de direito.

E.

Precedentes, costume e analoia.

20. Assinale a alternativa que contém a associação correta entre as asserções e as escolas sobre a interpretação jurídica:
I -“É preciso dar vida aos Códigos.” (Saleilles)
II - “O Código nada deixa ao arbítrio do intérprete; o direito está todo escrito na lei.” (Laurent)
III – “Justiça pela lei, ou apesar da lei.” (Kantorowicz)
IV – “Justiça além do Código, mas através do Código.” (Geny)
A.

I - Direito Livre; II – Exegese; III - Livre Indagação Científica; IV - Evolução Histórica.

B.

I - Evolução Histórica; II - Exegese; III - Direito Livre; IV - Livre Indagação Científica.

C.

I – Exegese; II - Livre Indagação Científica; III - Direito Livre; IV - Evolução Histórica.

D.

I - Livre Indagação Científica; II - Evolução Histórica; III - Direito Livre; IV – Exegese.

E.

I - Exegese; II - Evolução Histórica; III - Livre Indagação Científica; IV - Direito Livre.

