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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 Marechal Cândido Rondon, 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 - Marechal Cândido Rondon - 2º Ano 
 

1 -  A redação científica deve ter como critério:  

a) Só os elementos normativos da ABNT e os elementos da produção textual (introdução, desenvolvimento e 

considerações finais), pois citações e referências são elementos opcionais.  

b) Os elementos da produção textual (introdução, desenvolvimento e considerações finais), além das citações e 

referências, ao final do texto, pois a normas da ABNT servem só para Trabalho de Conclusão de Curso.  

c) Os elementos normativos da ABNT e os elementos da produção textual (introdução, desenvolvimento e consi-

derações finais), além das citações ao final do texto.  

d) Os elementos normativos da ABNT e os elementos da produção textual (introdução, desenvolvimento e consi-

derações finais), além das citações e referências, ao final do texto.  

e) Os elementos normativos da ABNT e os elementos da produção textual (introdução, desenvolvimento e consi-

derações finais).  
 

2 -  As citações servem para ilustra a produção de texto, dando crédito para o autor que foi utilizado. Temos três tipos 

de citação, sendo elas:  

a) Direta , indireta e sobreposta.  

b) Direta , sobreposta e citação da citação.  

c) Indireta , sobreposta e citação da citação.  

d) Direta, indireta e citação da citação.  

e) Indireta, sobreposta e survey.  
 

3 -  Características do pensamento sociológico de Weber: 

a) Fatos sociais; divisão social do trabalho; meios de produção; socialismo. 

b) Classes sociais, compreensão, os meios de produção; burocracia funcional. 

c) Neutralidade do cientista social; ação social; método de compreensão; burocracia funcional; eficiência. 

d) Luta de classes; método dialético; meios de produção; mais-valia; burgueses e proletários; revolução; socia-

lismo. 

e) Método funcionalista; divisão social do trabalho; a tradição e a moral como referência de conduta do indivíduo. 
 

4 -  Características do pensamento sociológico em Marx: 

a) Apenas o Estado tem autoridade para o uso legítimo da força; ação social; dialética; burocracia funcional. 

b) Luta de classes; método dialético; meios de produção; mais-valia; burgueses e proletários; revolução; socia-

lismo. 

c) Fatos sociais; divisão social do trabalho; meios de produção; socialismo; luta de classes. 

d) Funcionalismo; divisão social do trabalho; a tradição e a moral como referência de conduta do indivíduo. 

e) Classes sociais, compreensão, os meios de produção; burocracia funcional. 
 

5 -  Características do pensamento sociológico de Durkheim: 

a) Materialismo histórico e dialético. 

b) Objeto de estudo: ação social; dialética; burocracia funcional; Estado como único ente para o legítimo uso da 

violência. 

c) Fatos sociais; divisão social do trabalho; meios de produção; socialismo; fatos sociais. 

d) Classes sociais, compreensão, os meios de produção; burocracia funcional. 

e) Fatos sociais;  método funcionalista; divisão social do trabalho; solidariedade mecânica; solidariedade orgânica; 

moral como referência. 
 

6 -  São características do político populista de esquerda, de centro ou de direita:  

a) O político que impõe pela ditadura a sua vontade pessoal e intransferível.  

b) O político carismático que fala aquilo que o povo quer ouvir, fala com seus comandados individualmente, 

dispensando organizações políticas intermediárias e centralizando o poder na pessoa dele.  

c) O político que organiza a sociedade em instituições coletivas e comunitárias.  

d) A aristocracia rural e urbana que comanda a sociedade segundo interesses de uma única classe.  

e) Político que se pauta pelo sindicalismo e pelos direitos da classe trabalhadora.  
  



 

7 -  A democracia brasileira tem influências maiores de duas teorias fundamentais:  

a) Liberalismo e iluminismo. 

b) Marxismo e cristianismo.  

c) Anarquismo e conservadorismo.  

d) d - Socialismo e islamismo.  

e) Budismo e positivismo . 
 

8 -  Filósofo que escreveu um grande tratado sobre o mal no mundo contra os maniqueus: 

a) Kant. 

b) Aristóteles. 

c) Leibniz. 

d) Agostinho de Hipona. 

e) Platão. 
 

9 -  O filósofo francês Jean-Paul Sartre demonstrou grande interesse ao tema da liberdade humana. Qual dessas frases 

revelam o seu pensamento? 

a) Somos condenados a ser livres. 

b) Deus sive natura. 

c) O tempo é o horizonte do ser. 

d) Panta rei - Tudo passa. 

e) O tempo é o movimento dos corpos. 
 

10 -  Conforme preconiza a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, é correto afirmar:  

I. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.  

II. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país noventa dias depois de oficialmente publi-

cada.  

III. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.  

IV. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.  
 

A sequência correta é:  

a) a - Apenas as assertivas I e IV estão corretas.  

b) b - Apenas a assertiva III está correta.  

c) c - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  

d) d - Apenas a assertiva II está incorreta.  
 

11 -  São exemplos de direitos subjetivos, EXCETO:  

a) O direito de gozar as férias.  

b) O direito de propor uma ação.  

c) O direito de manifestar o pensamento.  

d) O direito protege a relação de consumo.  

e) O direito de contrair casamento.  
 

12 -  Diante da multiplicidade de configurações da família contemporânea, para além do arranjo representado pela união 

de um homem e uma mulher que desejam ou não ter filhos, Isabel Gomes se pergunta (In: Fères-Carneiro, 2016) se 

ainda seria válida a visão de Sigmund Freud sobre as mulheres e seu papel na família: centrado na figura masculina, 

trazendo à tona a incompletude emocional e social. A autora conclui que: 

a) O modelo tradicional de casamento, influenciado pela transmissão de legados transgeracionais, é compatível 

com a lógica complementar de homem-mulher em Freud. 

b) A ausência de referenciais de apoio para a subjetividade contemporânea e a consequente variedade de arranjos 

interpessoais tornam as ideias de Freud obsoletas. 

c) O declínio da função paterna e uma representação social de homem frágil e incompleto na contemporaneidade 

impedem a manutenção da visão de Freud. 

d) As ideias de Freud sempre serão aplicáveis, pois explicitam como as instâncias inconscientes atuam em prol da 

sobrevivência da espécie. 

e) A dicotomia de papeis presente na obra de Freud não mais se aplica aos atuais arranjos conjugais, pois hoje a 

distinção entre os gêneros está menos definida. 
  



 

13 -  Ao saber que uma criança de 7 anos não tem frequentado a escola ou recebido qualquer apoio educacional por 

parte dos pais, um cidadão decide informar a um órgão que tenha como finalidade específica zelar pelos direitos da 

criança e do adolescente. Nesse caso, o encaminhamento deve ser feito: 

a) Ao Ministério Público. 

b) Ao Ministério da Educação. 

c) Ao Conselho Tutelar. 

d) À Vara da Família. 

e) À Vara da Infância e da Adolescência. 
 

14 -  Uma criança é levada pela mãe, detentora da guarda unilateral, para atendimento psicológico em uma clínica es-

pecializada. Durante o período de atendimento, o pai se dirige à clínica e solicita ser informado do andamento e dos 

resultados desse processo. Nessa situação, a clínica deverá: 

a) Ponderar se será de interesse da criança, ou não, dar acesso às informações do atendimento ao pai. 

b) Negar o acesso do pai aos dados, alegando que só poderão ser revelados à mãe, considerada a cliente. 

c) Abrir para o pai apenas os dados do atendimento que se refiram à sua relação com a criança. 

d) Informar que, por ser a mãe detentora de guarda unilateral, o pai não tem legitimidade para solicitar informações 

relativas aos filhos 

e) Revelar ao pai os mesmos dados informados à mãe, seja qual for o tipo de guarda, por ser o pai uma pessoa de 

direito. 
 

15 -  Sobre o controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta:  

a) No controle difuso de constitucionalidade o pedido de declaração de inconstitucionalidade se trata do pedido e 

não da causa de pedir da ação. 

b) O efeito inter partes ocorre em regra no controle concentrado de constitucionalidade e se refere a situações em 

que os efeitos da decisão valem para todas as pessoas. 

c) O controle repressivo é exercido pelo poder legislativo no caso de controle dos requisitos de relevância e ur-

gência das medidas provisórias. 

d) No Brasil, a regra geral, tanto no controle difuso quanto no concentrado, é o efeito ex nunc, de que a declaração 

de inconstitucionalidade retroage. 

e) Não é possível que o STF determine a modulação temporal dos efeitos da decisão de controle de constitucio-

nalidade em caso de excepcional interesse social. 
 

16 -  Sobre o constitucionalismo, marque a alternativa verdadeira:  

a) O conceito tradicional de constitucionalismo o apresenta como técnica de limitação de poder dos governantes 

em face dos direitos dos governados. 

b) As  Constituições norte-americana e francesa de 1787 e 1791 estão atreladas ao início do movimento constitu-

cionalista da Idade Moderna. 

c) A famosa Magna Carta inglesa de 1215, do Rei João Sem Terra, é o principal documento do movimento cons-

titucionalista da Idade Moderna. 

d) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não contempla o chamado Estado Democrático de 

Direito, em função da adoção de uma democracia apenas representativa e não efetivamente direta. 

e) As Constituições mexicana e da República de Weimar de 1917 e 1919 estão atreladas à segunda fase do movi-

mento constitucionalista contemporâneo, em que se abandona a visão social do Estado e se passa a uma visão 

liberal do Estado. 
 

17 -  Sobre o Poder Constituinte, marque a opção correta.  

a) O poder constituinte originário não se confunde com o chamado poder constituinte supranacional, que e pautado 

pela pluralidade de ordens jurídicas. 

b) O poder constituinte originário pode ser caracterizado, entre outros elementos, como inicial, ilimitado e incon-

dicionado. 

c) O poder constituinte derivado pode ser dividido em reformador, revisor e decorrente (relacionado as Constitui-

ções Estaduais e as leis orgânicas municipais)  

d) As limitações formais objetivas estão atreladas ao processo legislativo mais rigoroso de aprovação de reformas 

ao texto constitucional. 

e) O poder constituinte difuso se manifesta por meio das chamadas mutações constitucionais. 
  



 

18 -  Capital: representa o conjunto de bens colocados sobre a terra com objetivo de aumentar sua produtividade e ainda 

facilitar e melhorar a qualidade do trabalho humano. Diante do exposto, assinale abaixo o que representa um capital:                         

a) Viagem. 

b) Floresta.  

c) Equipamentos.  

d) Lago. 

e) Teclado. 
 

19 -  Da escassez dos recursos ou fatores de produção, associada às necessidades ilimitadas do homem, originam-se os 

chamados problemas econômicos fundamentais. Assinale abaixo quantos são esses problemas fundamentais. 

a) Um 

b) Três    

c) Cinco    

d) Seis   

e) Oito 
 

20 -  Considere o trecho reescrito a partir do texto: 

O amigo, ___ quem o narrador fez uma visita, ao recebê-lo em sua casa, fez menção ___ uma nova luminária que 

enfeitava a sala. O narrador fingiu admiração, mas na verdade ficou indiferente ____ peça decorativa que, a seu 

ver, parecia restos de Carnaval. 
 

Segundo a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas desse trecho devem ser  preenchidas, correta e respectiva-

mente, por: 

a) a, à, a 

b) a, a, à 

c) à, a, à 

d) à, à, a 

e) a, a, a  


