9

Faculdade Santo Agostinho Itabuna

CADERNO DE PROVAS

SEJA BEM-VINDO(A)! A FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA DESEJA-LHE SUCESSO.

INSTRUÇÕES
 Este caderno contém 10 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.
PROVA OBJETIVA
Antes de iniciá-la:
 Verifique se seu caderno está completo, ou seja, se as questões, além de apresentar cinco alternativas,
estão corretamente numeradas de 1 a 10.
 Caso haja algum problema, solicite a substituição deste caderno.
Ao marcar a resposta:
 Utilize caneta esferográfica preta ou azul.
 Assinale somente UMA alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será computada se houver
marcação de duas ou mais alternativas ou rasura.
 NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
PROVA DE REDAÇÃO
 Essa prova contém uma proposta de texto dissertativo para elaborar uma redação que tenha no
mínimo 15 (quinze) e, no máximo, 20 (vinte) linhas.
 Utilize a folha de rascunho, se necessário. Mas, atenção: o rascunho NÃO será considerado para
correção.
 O texto definitivo deverá ser redigido com caneta esferográfica azul ou preta. Não use corretivo. Texto
feito a lápis será ANULADO, A NOTA SERÁ ZERO E O CANDIDATO SERÁ
DESCLASSIFICADO.
 Não faça qualquer anotação no campo da FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO, além dos dados
solicitados.
 Ao final da prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS e a FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO,
devidamente assinadas, para o aplicador.
OBSERVAÇÕES:
 A duração prevista para a realização da prova inclui a transferência da redação para a Folha Definitiva
de Redação.
 O candidato somente poderá sair da sala levando o Caderno de Provas quando restarem 30 minutos
para o término oficial do horário.
A DURAÇÃO DESTA PROVA É DE 3 (TRÊS) HORAS.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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As vantagens da sociedade devem ser igualmente repartidas entre todos os seus membros.
No entanto, entre os homens reunidos, nota-se a tendência contínua de acumular no menor
número de privilégios, o poder e a felicidade, para deixar à maioria miséria e fraqueza.
Só com boas leis se podem impedir tais abusos. Porém, de ordinário, os homens abandonam a
leis provisórias e à prudência do momento o cuidado de regular os negócios mais importantes, quando
não os confiam à discrição daqueles mesmos cujo interesse é oporem-se às melhores instituições e às leis
sábias.
Além disso, não é senão depois de terem vagado por muito tempo no meio dos erros mais funestos,
depois de terem exposto mil vezes a própria liberdade e a própria existência, que, cansados de sofrer,
reduzidos aos últimos extremos, os homens se determinam a remediar os males que os afligem.
Então, finalmente, abrem os olhos a essas verdades palpáveis que, por sua simplicidade mesma,
escapam aos espíritos vulgares, incapazes de analisar objetos e acostumados a receber sem exame e sob
palavra todas as impressões que se lhes queiram dar.
Abramos a história, veremos que as leis, que deveriam ser convenções feitas livremente entre os
homens livres, não foram, na maioria das vezes, mais que o instrumento das paixões da minoria, ou o
produto do acaso e do momento, e nunca a obra de um prudente observador da natureza humana, que
tenha sabido dirigir todas as ações da sociedade com este único fim: todo o bem-estar possível para a
maioria.
Felizes as nações (se há algumas) que não esperam que revoluções lentas e vicissitudes incertas
fizessem do excesso do mal uma orientação para o bem, e que, mediante leis sábias, apressaram a
passagem de um para outro. Como é digno de reconhecimento do gênero humano o filósofo que, do fundo
do seu retiro obscuro e desprezado, teve a coragem de lançar na sociedade as primeiras sementes, por
tanto tempo infrutíferas, das verdades úteis!
[...]
Todavia, se as luzes do nosso século já produziram alguns resultados, longe estão de ter dissipado
todos os preconceitos que tínhamos. Ninguém se levantou, senão frouxamente contra a barbárie das penas
em uso nos nossos tribunais. Ninguém se ocupou com reformar a irregularidade dos processos criminais,
essa parte da legislação tão importante quanto descurada em toda a Europa. Raramente se procurou
destruir, em seus fundamentos, as séries de erros acumulados desde vários séculos, e muito poucas
pessoas tentaram reprimir, pela força das verdades imutáveis, os tormentos atrozes que a barbárie inflige
por crimes, exemplos bem frequentes dessa fria atrocidade que os homens poderosos encaram como um
dos seus direitos.
[...]
No entanto, qual é a origem das penas, e qual o fundamento do direito de punir? Quais serão as
punições aplicáveis aos diferentes crimes? Será a pena de morte verdadeiramente útil, necessária,
indispensável para a segurança e a boa ordem da sociedade? Serão justos os tormentos e as torturas?
Conduzirão ao fim a que as leis se propõem? Quais os melhores meios de prevenir os delitos? Serão as
mesmas penas igualmente úteis em todos os tempos? Que influências exercem sobre os costumes?
Todos esses problemas merecem que se procure resolvê-los com a precisão geométrica que
triunfo da destreza dos sofismas, das dúvidas tímidas e das seduções da eloquência. [...]
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas; (tradução de Paulo M. Oliveira; prefácio de Evaristo de Moraes) 2. ed. São Paulo: Edipro, 2015. p. 19-21)
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Questão 01
De acordo com o que se depreende do texto,
A) apenas uma parcela da sociedade deve ter direito às vantagens.
B) os homens buscam remediar os males que eles mesmos criaram.
C) as leis foram criadas pela maioria dos homens livres.
D) são felizes as nações que fizeram revoluções lentas no campo das leis.
E) homens livres são responsáveis por criarem leis que representam paixões humanas.
Questão 02
Segundo o autor, entre os homens reunidos,
A) acaba-se por repetir erros do passado.
B) há preocupação com os interesses da maioria.
C) busca-se acumular para eles mesmos miséria e fraqueza.
D) demonstra-se interesse no bem comum.
E) cria-se boas leis para impedir abusos.
Questão 03
“Porém, de ordinário, os homens abandonam a leis provisórias e à prudência do momento o cuidado de
regular os negócios mais importantes, quando não os confiam à discrição daqueles mesmos cujo interesse
é oporem-se às melhores instituições e às leis sábias”. (Linhas 4-7)
A conjunção em destaque pode ser substituída, sem prejuízo, por:
A) apesar de.
B) ainda que.
C) enquanto.
D) além disso.
E) entretanto.
Questão 04
“Abramos a história” (linha 14) é um convite a uma
A) viagem.
B) investigação.
C) exploração.
D) reflexão.
E) pesquisa.
Questão 05
“Felizes as nações (se há algumas) que não esperam que revoluções lentas e vicissitudes incertas fizessem
do excesso do mal uma orientação para o bem, e que, mediante leis sábias, apressaram a passagem de um
para outro.” (Linhas 19-21)
A partir da leitura do excerto acima, entende-se que:
A) as nações apresentam leis sábias.
B) pode ser que haja alguma nação que se antecipa às revoluções lentas e vicissitudes.
C) são sábias as nações que esperam as revoluções lentas e vicissitudes.
D) as leis sábias fazem do excesso do mal uma orientação para o bem.
E) são felizes as nações cujo excesso do mal antecipa o bem.
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Questão 06
“Ninguém se levantou, senão frouxamente contra a barbárie das penas em uso nos nossos tribunais”. (Linhas
25-26)
A palavra barbárie, mantendo o mesmo sentido, pode ser substituída por:
A) incivilidade.
B) banalidade.
C) evolução.
D) benevolência.
E) necessidade.
Questão 07
“Só com boas leis se podem impedir tais abusos.” (Linha 4)
A expressão tais abusos refere-se à:
A) repartição das vantagens da sociedade.
B) reunião de uma minoria de homens para criação das leis.
C) divisão desigual de privilégios, poder e felicidade.
D) tendência contínua de deixar à maioria miséria e fraqueza.
E) oporem-se às melhores instituições e às leis sábias.
Questão 08
“Todavia, se as luzes do nosso século já produziram alguns resultados, longe estão de ter dissipado todos os
preconceitos que tínhamos” (linhas 24-25) equivale a:
A) Se as luzes do nosso século produziram alguns resultados, produziram também preconceitos.
B) Nosso século tem produzido alguns preconceitos, embora tenha alcançado alguns resultados.
C) Os preconceitos que tínhamos são resultados das luzes do nosso século.
D) Apesar dos avanços alcançados, ainda há preconceitos a serem resolvidos.
E) Os resultados produzidos pelo nosso século dissiparam os preconceitos que tínhamos.
Questão 09
A alternativa em que a vírgula é utilizada com a mesma função do excerto “Será a pena de morte
verdadeiramente útil, necessária, indispensável para a segurança e a boa ordem da sociedade?” (linhas 33-34) é:
A) “Raramente se procurou destruir, em seus fundamentos, as séries de erros acumulados desde vários séculos”.
B) “Então, finalmente, abrem os olhos a essas verdades palpáveis”.
C) “que triunfa da destreza dos sofismas, das dúvidas tímidas e das seduções da eloquência”.
D) “fizessem do excesso do mal uma orientação para o bem, e que, mediante leis sábias, apressaram a passagem
de um para outro”.
E) “tendência contínua de acumular no menor número de privilégios, o poder e a felicidade”.
Questão 10
O tom final do texto é de
A) advertência.
B) ordem.
C) lembrete.
D) reprovação.
E) conselho.
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PROVA DE REDAÇÃO
OBSERVAÇÕES
 Releia as instruções no verso da capa deste Caderno de Provas.
 Com EXCEÇÃO dos dados solicitados, não identifique seu nome, número de inscrição etc. em qualquer
outro campo da FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO.
 Lembre-se de que você deve:
 ocupar as linhas de uma a outra margem, na folha definitiva, respeitando os espaços dos parágrafos;
 empregar linguagem clara e de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa;
 escrever com letra legível;
 ater-se ao tema solicitado (a fuga ao tema anulará a redação).
 O texto dado na proposta serve de estímulo para sua produção. Não o transcreva no corpo de seu texto.
 Não escreva sua redação em versos.
PROPOSTA DE REDAÇÃO
“No entanto, qual é a origem das penas, e qual o fundamento do direito de punir? Quais serão as punições
aplicáveis aos diferentes crimes? Será a pena de morte verdadeiramente útil, necessária, indispensável para a
segurança e a boa ordem da sociedade? Serão justos os tormentos e as torturas? Conduzirão ao fim a que as leis
se propõem? Quais os melhores meios de prevenir os delitos? Serão as mesmas penas igualmente úteis em todos
os tempos? Que influências exercem sobre os costumes?”
Os questionamentos acima foram escritos por Cesare Beccaria, no século XVIII, e apresentam alguns pontos
que ainda não foram respondidos na sociedade atual. A esse respeito, redija um texto dissertativo em norma
padrão da língua portuguesa sobre o seguinte tema:
Em busca de uma sociedade mais justa e igualitária
Aborde em seu texto os seguintes aspectos:
a) breve descrição da sociedade atual;
b) principais problemas a serem resolvidos no que tange à criminalidade; e
c) o papel do Operador do Direito (todo aquele profissional que faz o direito e pratica os atos atinentes à
sua profissão) diante desse cenário.

 Dê um título para a sua redação.
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TRANSCREVA A REDAÇÃO PARA A FOLHA PRÓPRIA (DEFINITIVA).
ESTE RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO.
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