Sejam bem-vindos!
A FADISMA tem enorme satisfação
em recebê-los e agradece seu interesse.
Além da redação,
preparamos trinta questões que,
de acordo com o programa constante do Manual do
Candidato, foram elaboradas
para testar sua habilidade de linguagem,
sua capacidade de raciocínio e seu
conhecimento de contexto.
Leia com calma e atenção e procure
resolver com tranqüilidade.
DESEJAMOS A TODOS BOA SORTE!
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REDAÇÃO
DIPLOMACIA SOLIDÁRIA NO HAITI
O Haiti, que foi o primeiro país de maioria negra a conquistar a libertação dos
escravos, no início do século XIX, tem experimentado freqüentes instabilidades
políticas desde a década de 1980, quando incrementou processo para implantar um
governo que respondesse pela vontade da maioria. Hoje, ostenta a marca de povo
mais pobre da América Central e, após um grave conflito institucional ocorrido em
2004, sua população convive com uma Missão de Paz da ONU.
A Missão do Haiti enseja que, pela primeira vez, um grupo de Estados que
desempenham um papel secundário no sistema internacional (Brasil, Argentina,
Chile, Espanha Jordânia, Nepal, Paraguai, Uruguai e Sri Lanka) respondam a um
apelo do Conselho de Segurança da ONU.
Recentemente, numeroso contingente de forças partiu de Santa Maria para o Haiti.
Aliás, a participação do Brasil e, particularmente de nossa região, tem sido
significativa nesse processo. Na FADISMA, o projeto Brasil-Haiti, desenvolvido
em parceria com o International Development Research Centre (IDRC – Canadá),
já distribuiu bolsas de iniciação científica e tem despertado crescente interesse entre
a comunidade acadêmica.
A forma de participação das forças brasileiras, a posição de nossa diplomacia
relativamente à Missão e o próprio engajamento de instituições de ensino superior,
como a FADISMA, indicam a existência de uma nova etapa na mediação e solução
de conflitos internacionais. Em lugar dos interesses políticos, ideológicos,
econômicos ou militares a opção passa a ser por instrumentos coletivos e
desinteressados. É o que se chama de DIPLOMACIA SOLIDÁRIA.
O professor Ricardo Seitenfus, especialista em Direito Internacional, ao discorrer
sobre essa forma de diplomacia, salienta que a Missão do Haiti representa uma
prova de fogo para sua eficácia. Conforme suas palavras: “a grande incógnita
colocada pela diplomacia solidária é saber se essa nova forma de intervenção
possui a capacidade de ser reestruturante e trazer benefícios duradouros à
população do país e à organização de um Estado que responda aos desafios do
presente. Ou se, ao contrário, ela é simplesmente uma nova roupagem para uma
velha prática que provocou, entre outras conseqüências, uma dependência crônica e
uma desresponsabilização social que afeta o conjunto da sociedade e do Estado
haitianos” (SEITENFUS, Ricardo. Elementos para uma diplomacia solidária: a
crise haitiana e os desafios da ordem internacional contemporânea. IN:
http://www.seitenfus.com.br)
Organize um texto dissertativo-argumentativo que demonstre seu posicionamento
diante dessas questões que envolvem a DIPLOMACIA SOLIDÁRIA NO HAITI.
Dê um título a seu texto, que deve ter de 20 a 25 linhas e utilizar o português
padrão.
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QUESTÕES
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Leia os versos seguintes.
“Não é de se apavorar
Mas é bem preocupante
Pois um problema gigante
Acabam de anunciar;
É dose pra elefante
Pois deu no alto-falante
Que a terra vai esquentar”
(Versos de cordel)
01) Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações relacionadas
aos versos transcritos.
( )
( )
( )

O conjunto, composto por uma quadra, acusa a mídia de promover o
sensacionalismo no trato de questões ambientais.
Há duas ocorrências de rimas finais que podem ser classificadas como
emparelhadas e intercaladas.
O ritmo é bem definido e a métrica, que é regular, compõe-se de versos em
redondilha maior.

A seqüência correta é
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

V – F – F.
V – V – F.
F – F – V.
V – F – V.
F – V – V.

02) Analise as afirmações.
I.

O aquecimento global é um fenômeno decorrente da retenção de calor pela
atmosfera acima do nível considerado normal, sem que esse calor se dissipe
adequadamente.

II.

O aquecimento global ocorre em decorrência da elevação dos níveis de
dióxido de carbono na atmosfera, que aumentam por causa da queima de
combustível fóssil e da emissão progressiva de gases e outros produtos
químicos produzidos pelo homem.

III.

Segundo estudiosos do assunto, as alterações climáticas registradas no Planeta
são mais preocupantes na medida em que nunca ocorreram antes fenômenos
dessa natureza.
Está (ão) correta (s)

(a)
(b)
(c)
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(d)
(e)

apenas II e III.
I , II e III.

03) Assinale a alternativa INCORRETA.
( a ) Do aquecimento global decorrem outros problemas como transformações no
meio-ambiente que podem levar ao desaparecimento de algumas espécies.
( b) O verso “é dose pra elefante” identifica a preocupação do poeta com essa
questão do desaparecimento de espécies.
( c ) Não existe efeito estufa em torno da lua, posto que lá as condições são
diferentes pois não há atmosfera.
( d ) Em condições normais, o efeito estufa é nossa camada de proteção e sem ele a
superfície terrestre seria coberta de gelo.
( e ) O verso “deu no alto-falante” sugere que este problema do aquecimento global
vem tendo projeção midiática.

04) Dos graves problemas ambientais
conseqüências sociais relevantes como
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

da

Amazônia,

resultam também

a exploração mineral, que gera conflitos com povos indígenas.
a contaminação dos rios, que dizimou a população quilombola.
a extração de petróleo, que expulsa os trabalhadores do campo.
o extrativismo vegetal, que dispensa a agricultura familiar.
o desmatamento, que provoca a retirada de garimpeiros.
O cangaço foi uma das formas mais comuns de luta contra a miséria e a fome,
mas pode ser entendido como um tipo de revolta primitiva ou inconsciente,
porque não tinha por objetivo a luta pela transformação das condições sociais
mais gerais. O emprego da violência de forma rotineira e de caráter vingativo
são as marcas do cangaço.

05) Complete as colunas
1.
2.
3.
4.

Rei do Cangaço
Luzia Homem
Os sertões
Grande sertão: veredas

( ) Antonio Conselheiro
( ) Virgulino Ferreira da Silva
( ) Riobaldo
A seqüência correta é
(a)
(b)
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(c)
(d)
(e)

1 – 2 – 3.
4 – 3 – 1.
3 – 1 – 2.

06) Assinale a alternativa CORRETA.
( a ) Iniciado no sertão nordestino, o cangaço depois se espalhou por quase todas as
regiões brasileiras.
( b) Os bandos, em geral, tinham morada fixa e conhecida, mas era difícil combatêlos por serem muito numerosos e bem armados.
( c ) A afirmação de que o cangaço era “uma revolta primitiva ou inconsciente”
também significa que o governo manipulava o movimento.
( d ) Ao modo dos índios, os cangaceiros usavam pouca roupa para facilitar-lhes as
fugas diante das batidas legalistas.
( e ) Entre a população e os proprietários, os que acatavam as ordens dos
cangaceiros eram muitas vezes ajudados e protegidos por eles.

07) No final do século XIX, registrou-se a revolta do arraial de Canudos, no
interior da Bahia. Movimentos de fundo místico, como esse, na época,
decorriam/tinham
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

a iniciativa dos jagunços com a ajuda de grandes proprietários de terra.
caráter popular e não eram bem vistos pela ordem pública que temia que se
transformassem em uma sublevação geral.
do poder dos coronéis, cuja força política adquiriu um caráter religioso e fez
muitos seguidores.
da questão agrária, posto que reuniam a população que reivindicava terra para
morar e cultivar.
da divisão de grupos rivais, que se fixaram em locais remotos para melhor
enfrentar a luta por espaço dentro do cangaço.

“Dê o governo a essas duas classes [ligadas ao grande comércio e à grande
agricultura] toda a consideração, vincule-as por todos os modos à ordem
estabelecida, identifique-as com as instituições do país e o futuro estará em
máxima parte consolidado”.
(Justiniano José da Rocha, 1843).
08) A afirmação expressa, no contexto da época, uma posição social
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

liberal.
republicana.
reacionária..
conservadora.
democrática.

09) Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações relacionadas
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à República Brasileira.
( ) Proclamada em 1889, implantou o federalismo, o sistema presidencialista, a
independência dos poderes e a separação entre o Estado e a Igreja.
( ) Terminou com a hierarquia baseada no nascimento e na tradição de família
substituindo-a pela forma republicana e democrática baseada no talento
pessoal e no mérito.
( ) Foi obra do Partido Republicano e significou uma ruptura radical com práticas
anteriores, posto que arregimentou forças civis em todo o País e não aceitou a
tutela dos militares.
A seqüência correta é
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

F – V – F.
V – F – F.
F – V – V.
F – F – V.
V – V – F.

10) Estima-se que entre 1700 e 1760, aportaram em nosso litoral, vindas de
Portugal e das ilhas do Atlântico, cerca de 600 mil pessoas, em média anual de
8 a 10 mil. Observe as alternativas a seguir, que versam sobre essa corrente
imigratória.
I.

Era constituída em sua maioria e pela primeira vez, de negros trazidos para
alimentar a voracidade por mão-de-obra escrava nas mais diversas atividades.

II.

Tratava-se de gente da mais variada condição social, atraída principalmente
pela possibilidade de enriquecer na região de Minas.

III

Caracterizava-se pelo grande número de cristãos-novos e pequenos
proprietários rurais, atraídos pelas lucrativas atividades de abastecer o mercado
interno.
Está(ao) correta(s)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

apenas I e II.
apenas II e III.
apenas I.
apenas II.
apenas III.

11) Imigração é o movimento de entrada de pessoas de um país para outro.
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Possuem ânimo permanente ou temporário, e intenção de trabalho ou
residência. Não se deve confundir a figura do imigrante com
I.

o turista, que entra em um país estrangeiro apenas para visitá-lo e depois
retorna a seu país natal.

II.

o nômade, que sai de um país para buscar trabalho e residência em outro país.

III.

o colono, que se desloca para uma região geralmente pouco povoada com o
intuito de ali fixar residência e produzir.
Está(ao) correta (s)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

apenas I
apenas III
apenas I e II
apenas II e III
apenas I e III

12) Narrativa literária que trata da inserção de imigrantes italianos em São Paulo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Relato de um certo Oriente
Brás, Bexiga e Barra Funda
Lira paulistana
Canaã
Paulicéia desvairada

13) A imigração, em geral, ocorre por iniciativa pessoal, pela busca de melhores
condições de vida e de trabalho por parte dos que emigram, ou, ainda, para
fugir de perseguições ou discriminações por motivos religiosos ou políticos.
Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações relacionadas
à imigração.

9

( )

Durante o século XIX e início do século XX, a situação econômica e política
em países como Itália, Alemanha, Espanha e Irlanda e de diversos povos e
minorias que viviam sob o domínio dos impérios austro-húngaro, russo e
otomano produziu grandes levas de emigrantes.

( )

Na Europa, hoje, existe uma forte política imigratória, baseada no argumento
de que os imigrantes servem como mão-de-obra para impulsionar o
crescimento decorrente dos tratados da União Européia.

( )

No Brasil, as correntes imigratórias que perduraram até a primeira metade do
século XX deixaram fortes marcas de mestiçagem e hibridismo cultural,
constituindo um importante fator na demografia, cultura, economia e educação
do país.
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A seqüência correta é
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

V – V – V.
F–V–F
V – V – F.
V – F – V.
F – F – V.

14) Sobre imigração no Brasil, é CORRETO afirmar
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Italianos e alemães foram instalados inicialmente no Nordeste, onde não se
adaptaram ao trabalho do cultivo da cana-de-açúcar.
Quando veio para cá em 1808, com a corte portuguesa, Dom João VI proibiu a
imigração, com o fito de assegurar espaço exclusivo para os interesses
comerciais portugueses.
As primeiras levas de imigrantes japoneses somente chegaram após as duras
derrotas sofridas por aquele país na Primeira Guerra Mundial.
Embora tenham chegado no país na primeira metade dos oitocentos, os
alemães somente vieram para o Rio Grande do Sul no final do século XIX.
Setores como o cafeeiro, o artesanal, o industrial e o vinícola tiveram grande
impulso através da iniciativa e da mão-de-obra imigratória entre os séculos
XIX e XX.

Leia os versos de Caetano Veloso:
1. Gosto de sentir a minha língua roçar
2. A língua de Luís de Camões
..........................................................
3. Gosto do Pessoa na pessoa
4. Da rosa no Rosa
5. E sei que a poesia está para a prosa
6. Assim como o amor está para a amizade
7. E quem há de negar que esta lhe é superior
8. E deixa os portugais morrerem à míngua
9. “Minha pátria é minha língua”
15) Nos versos de “Língua”, Caetano Veloso sugere que
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

é necessário preservar a pureza do idioma.
a língua portuguesa continua fiel ao exemplo clássico de Camões.
a escrita é superior à fala.
a identidade lingüística é mais subjetiva e espontânea do que normativa.
a língua é uma questão de segurança nacional.

16) Sobre os versos 5, 6 e 7, afirma-se que
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I.

poesia é semelhante ao amor, assim como a prosa assemelha-se à amizade, ou
seja, o primeiro par aproxima-se do sonho e da fantasia e o segundo está mais
próximo das relações da vida concreta.

II.

ao afirmar a superioridade da amizade sobre o amor, o poeta está sugerindo
que os amores, embora mais sugestivos, passam, enquanto as amizades, que,
como as línguas, são mais prosaicas, permanecem.

III.

para o poeta, a superioridade da poesia sobre a prosa é uma prova de que a
fantasia e a criação livre precisam ser melhor valorizados na língua
portuguesa.
Está (ão) correta (s)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

17) A propósito da norma culta, na língua portuguesa, os advérbios, de um modo
geral, atraem o pronome átono. Assinale a alternativa que corresponde a essa
situação.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Onde se meteram eles?
Aqui se faz, aqui se paga.
Eis o livro do qual se falou a noite inteira.
Quer me arrependa, quer não, irei lá.
Em sociedade, tudo se sabe.

“Nas escolas subsidiadas, ortodoxas, oficiais, esgota-se a potencialidade
mental e sentimental dos vossos pequeninos, com a masturbação vergonhosa e
constante de mentirosa solidariedade no trabalho, na expansão e nas
calamidades pátrias. (...) Não procureis a dor de ter contribuído para a miséria
e a objeção de vossos Filhos; arrancai-os do ensino burguês!”
(Jornal O amigo do povo, 1904)
18) O texto revela a presença de um movimento de forte caráter ideológico que
agitou a sociedade urbana brasileira do início do século XX. Assinale a
alternativa que identifica esse movimento.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
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Anarquismo
Liberalismo
Comunismo
Positivismo
Fascismo
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19) Assinale verdadeira (V) ou falsa(F) em cada uma das afirmações relacionadas
a questões políticas das primeiras décadas do século XX.
( )

Na virada dos anos 10 para os anos 20, vários grupos operários no Brasil e no
mundo, embalados pela vitória dos comunistas na Revolução Russa,
acreditavam que havia chegado o momento de colocar um fim à exploração
capitalista e de construir uma nova sociedade.

( )

No embalo da adesão de militantes comunistas ao movimento operário, em 22,
foi fundado o Partido Comunista do Brasil (PCB).

( )

Na década de 20, graças ao fortalecimento dos movimentos operários, o
governo brasileiro adotou uma política de tolerância em relação às lideranças e
conseguiu aprovar no Congresso uma legislação que regulava salários e
jornadas de trabalho.
A seqüência correta é

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

F–V–V
F–V–F
V–V–F
V–F–V
F–F–V

20) O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é um movimento
político-social brasileiro que busca a reforma agrária. Sobre o MST afirma-se
que surgiu
I.

em oposição ao modelo de reforma agrária que priorizava a colonização de
terras devolutas em regiões remotas, com o objetivo de exportar excedentes
populacionais e promover uma integração estratégica.

II.

no final da década de 1970, quando um grupo de camponeses, expulso de um
assentamento irregular, ocupou a fazenda Nonoai, no Rio Grande do Sul,
contando, já no seu início, com o apoio de setores da igreja e de partidários
que defendiam a abertura política.

III.

suscitando fortes debates ideológicos e recebendo apoios que foram decisivos
para sua afirmação, como o de organizações não governamentais e religiosas
interessadas em estimular a reforma agrária e a distribuição de renda de países
em desenvolvimento.
Está (ao) correta (s)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
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21) A menor unidade em informática é chamada de bit (Binary digit). Cada
caracter (letra ou número) ocupa 8 bits que corresponde a 1 Byte (B). Para a
capacidade de armazenamento de dados dos computadores, foram criados
termos que correspondem a múltiplos da unidade bit. São eles:
1 Byte (B)= 8 bites
1 Kilobyte (KB) = 1024 bytes
1 Megabyte (MB) = 1024 Kilobytes
1Gigabyte (GB) = 1024 Megabytes.
Quantos MB possui um arquivo de 15600 caracteres produzido num editor de
texto?
(a)
(b)
(c)
(d)
(d)

1,86 X 10-3.
1,49 X 10-2.
2,38 X 10-1.
1,45 X 10-2.
1,65 X 10-1.

22) Sabendo-se que x = 3sent e y = 4cost, então uma relação entre x e y,
independente de t, é dada por
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

16 y 2 - 9 x2 = 144
16 x 2 - 9 y2 = 144
16 y 2 + 9 x2 = 144
16 x 2 + 9 y2 = 144
9 y 2 - 16 x2 = 144

23) Um comerciante comprou por R$ 81,00 uma saca de feijão que ele pensava
conter 100 kg. Depois de empacotar o feijão em volumes de 2 kg, o
comerciante contou apenas 45 volumes, ou seja, havia na saca menos feijão do
que ele pensava. Considerando a quantidade de feijão que faltou, quanto, na
verdade, o comerciante pagou, em reais, por cada kg de feijão?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

0,90
0,87
0,85
0,83
0,81

24) Em um salto de pára-quedismo, identificam-se duas fases no movimento de
queda do pára-quedista. Nos primeiros instantes do movimento, ele é
acelerado. Mas devido à força de resistência do ar, o seu movimento passa
rapidamente a ser uniforme com velocidade v1, com o pára-quedas ainda
fechado. A segunda fase tem início no momento em que o pára-quedas é
13
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aberto. Rapidamente, ele entra novamente em um regime de movimento
uniforme, com velocidade v2. Supondo que a densidade do ar é constante, a
força de resistência do ar sobre um corpo é proporcional à área sobre a qual
atua a força e ao quadrado de sua velocidade. Se a área efetiva aumenta 100
vezes no momento em que o pára-quedas se abre, pode-se afirmar que
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

v2/v1 = 0,08.
v2/v1 = 0,1.
v2/v1 = 0,15.
v2/v1 = 0,21.
v2/v1 = 0,3.

25) Com relação à dengue, o setor de vigilância sanitária de um determinado
município registrou o seguinte quadro relativamente ao número de casos
positivos:
- em fevereiro, relativamente a janeiro, houve um aumento de 10%;
- em março, relativamente a fevereiro, houve uma redução de 10%.
Em todo período considerado, a variação foi de:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

-1%.
-0,1%.
0%
0,1%
1%

26) Desde os primeiros lotes de domesticação, o homem vem alterando as
populações de animais domesticados a fim de melhorar as características que
julga mais importantes, como, por exemplo, aquelas dedicadas ao consumo e à
alimentação (carne, ovos, lãs, etc.). Numa população sem a interferência do
homem, o surgimento de “indivíduos” com características “melhoradas”
decorre de ......................... ou de ........................O homem, nesse contexto, faz
o papel de ......................
As lacunas do texto devem ser completadas, respectivamente, por
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

condições do ambiente ... herança direta dos pais ... agente seletivo.
condições do ambiente ... seleção natural ... agente mutagênico.
reprodução sexuada ... mutações ... agente seletivo.
reprodução sexuada ... seleção natural ... agente mutagênico.
mutações ... condições do ambiente ... agente mutagênico.

27) A divisão do número de vereadores de determinada cidade é proporcional ao
número de votos que cada partido recebe. Na última eleição nesta cidade,
concorreram apenas 3 partidos, A, B e C, que receberam a seguinte votação: A
teve 10.000 votos, B teve 20.000 e C, 40.000. Se o número de vereadores
desta cidade é 21, quantos deles são do partido B?
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

6
7
8
9
10

28) Considere as quatro afirmações seguintes.
I.

O uso de preservativos é dispensável nas relações sexuais entre duas pessoas já
infectadas pelo vírus HIV.

II.

O diafragma usado com espermicida é um método eficiente para se evitar o
contágio pelo HIV.

III.

Uma mulher HIV positiva pode transmitir o vírus ao seu filho durante a
gestação, no momento do parto ou pela amamentação.

IV. Nem todo portador do vírus HIV tem a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS).
Das afirmações apresentadas, estão corretas
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

I e III.
I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

29) Às vezes, as pessoas que estão num elevador em movimento sentem uma
sensação de desconforto, em geral na região do estômago. Isso se deve à
inércia dos nossos órgãos internos localizados nessa região, e pode ocorrer
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme.
apenas quando o elevador sobe em movimento uniforme.
apenas quando o elevador desce em movimento uniforme.
quando o elevador sobe ou desce em movimento variado.
apenas quando o elevador sobe em movimento variado.

30) O consumo de uma casa deve ser reduzido em 90 kWh por mês para atingir a
meta de racionamento estabelecida pela concessionária de energia elétrica.
Entre os cortes que os moradores dessa casa pensam efetuar, está o
desligamento do rádio-relógio, com a justificativa de que ele funciona
ininterruptamente 24 horas por dia. Sabendo que a potência de um rádiorelógio é de 4 watts, em média, do total a ser economizado essa medida
corresponde, aproximadamente, a
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
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0,9%.
3%.
9%.
30%.
90%.
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