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
Qualidade do ensino superior privado no Brasil.
O 8º Fórum Nacional, realizado este ano em São
Paulo, debateu o tema e abriu as seguintes questões:
- A garantia dessa qualidade é dada pelo governo,
que controla o sistema com base em parâmetros
acadêmicos de ofertas de vagas e bases curriculares?
- Ou, a qualidade decorre simplesmente da seleção
natural feita pelo mercado de trabalho que, entre os
formandos, procura escolher sempre os melhores
profissionais?
Redija um texto dissertativo-argumentativo
que demonstre seu posicionamento diante dessas
questões.
Dê um título a seu texto, que deve ter de 20 a 25
linhas. Não se esqueça de utilizar o português
padrão.
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1)

QUESTÕES

Neste ano de 2006, a Coréia do Norte disparou
mísseis em direção ao mar. Alguns deles teriam
capacidade para atingir o Japão, o Alasca ou a
costa oeste dos Estados Unidos. Até o presente
momento, no entanto, em conflitos reais, bombas
nucleares foram utilizadas somente na

(a) Guerra do Vietnam.
(b) Segunda Guerra Mundial.
(c) Guerra das Malvinas.
(d) Guerra Civil Espanhola.
(e) Guerra do Golfo.
______________________________________________
2)

Atualmente, são oito os países que detêm
reconhecidamente um arsenal atômico: Estados
Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido,
Índia, Paquistão e Israel. No caso dos Estados
Unidos e da Rússia, essas armas foram
desenvolvidas
I)

II)

III)

5

Vestibular/2006

6

no contexto da Guerra Fria, que se estendeu
de 1945 a 1991 e foi pautada por propaganda
e espionagem patrocinadas pelas nações
envolvidas.
pelos regimes que representavam dois
sistemas político-econômicos antagônicos e
só não se enfrentaram diretamente para evitar
um conflito de destruição em massa.
a partir de uma parceria que ambos
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estabeleceram após a Segunda Guerra com
vistas a controlar o poder crescente de
alemães e japoneses.

invasão do
(a)

Está (ão) correta (s)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

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

(b)

(c)

_______________________________________________________

3)

A ONU (Organização das Nações Unidas)
aprovou em 2006 medidas para retaliar a decisão
da Coréia do Norte de testar uma bomba nuclear.
Leia as alternativas a seguir e assinale a
construção correta.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

ONU impõe sanções à Coréia do Norte
ONU impõe sanções a Coréia do Norte
ONU impõe sanções sobre a Coréia do
Norte
ONU impõem sanções a Coréia do Norte
ONU impõe sanções da Coréia do Norte

(d)

(e)

_______________________________________________________

5)

______________________________________________
4)

7

Considerando esse mesmo contexto bélico e
atômico, é correto afirmar que em 2003 ocorreu a
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Iraque, iniciada em março daquele ano
através de uma aliança entre os Estados
Unidos da América, Reino Unido e muitas
outras nações ocidentais, sob o argumento
de que o governo iraquiano mantinha arsenal
atômico.
Kuwait, oportunidade em que os Estados
Unidos se posicionou a favor do Iraque na
chamada Guerra do Golfo.
Kuwait e do Iraque na região do Golfo
Pérsico, num conflito que envolveu os
Estados Unidos e alguns países do Oriente
Médio.
Irã, num conflito em que o líder iraniano,
Aiatolá Komeine tirou dividendos dos países
que havia protegido na região.
Irã, ocasionando a chamada Guerra do
Golfo, oportunidade em que os Estados
Unidos perderam dois fornecedores de
petróleo: Iraque e Kuwait.

8

Nem sempre ligado a questões internacionais, o
enfrentamento armado algumas vezes envolveu
brasileiros. Um desses conflitos internos se tornou
célebre e virou tema de uma obra literária bastante
conhecida. Assinale a alternativa que indica
corretamente o movimento, a obra e seu autor.
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Guerra dos Mascates, que virou tema do
livro As minas de prata, de José de Alencar.
Revolta da armada, do Rio de Janeiro,
matéria da obra Memórias de um sargento
de milícias, de Manuel Antonio de Almeida.
Revolução constitucionalista, flagrada nas
páginas de Braz, Bexiga e Barra Funda, de
Antonio de Alcântara Machado.
Intentona Comunista, focalizada em O
senhor embaixador, de Érico Verríssimo.
Revolta de Canudos, tema da obra Os
sertões, de Euclides da Cunha.

(d)
(e)

______________________________________________
7)

Assinale a alternativa cujas obras se relacionam
com episódios que dizem respeito à atuação dos
comunistas e à reação do governo à época da
Intentona.
(a)

_____________________________________________
(b)
6)

Brizola.
Edson Luis, Carlos Lamarca e Apolônio de
Carvalho.
Luis Carlos Prestes, Olga Benário e Rodolfo
Ghioldi.

Intentona Comunista é o nome pelo qual é
conhecido o levante comunista brasileiro de 1935.
Existem várias versões para o caso, mas a
hipótese mais aceita é a de que teria sido
realmente planejado em conjunto com a
Internacional Comunista (Komintern). Entre o
grupo organizador, no Brasil, figuravam nomes
como

(c)
(d)
(e)

Cavaleiro da Esperança (Jorge Amado) e
Vidas secas (Graciliano Ramos).
Saga (Erico Verissimo) e O quinze (Rachel
de Queiroz).
Cacau (Jorge Amado) e Fogo morto (José
Lins do Rego).
Memórias do cárcere (Graciliano Ramos) e
Olga (Fernando Morais).
O prisioneiro (Erico Verissimo) e Menino
de engenho (José Lins do Rego).

______________________________________________
(a)
(b)
(c)

9

Carlos Marighela, Rubens Paiva e Patrícia
Galvão.
Artur Bernardes, Washington Luis e Luis
Carlos Prestes.
João Cândido, Eduardo Gomes e Leonel
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8)

10

A expressão “caixa preta” foi muito utilizada nos
noticiários recentes. Assinale a alternatiuva em
que grafia e concordância estão corretas.
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Em geral as caixas pretas ficam na cauda do
avião.
Em geral as caixas pretas fica na cauda do
avião.
Em geral as caixas-preta ficam na cauda do
avião.
Em geral as caixas-pretas ficam na cauda do
avião.
Em geral as caixa-pretas ficam na cauda do
avião.

(e)

Se estivermos pela iminência de uma
reforma neoliberal na Previdência teremos
outra onda de greve.
______________________________________________
10)

(a)

______________________________________________
9)

(b)
(c)
(d)

11

(b)

Recentemente, o Brasil viveu mais um processo
eleitoral. Assinale a construção correta entre as
alternativas que versam sobre tema debatido na
eleição.
(a)

Se estivermos na iminência de uma reforma
neoliberal na Previdência, teremos outra
onda de greves.
Se estivermos na eminência de uma reforma
neoliberal na Previdência, teremos outra
onda de greves.
Se estivermos na eminência de uma reforma
neo-liberal na Previdência, teremos outra
onda de greves.
Se estivermos na iminência de uma reforma
neo-liberal na Previdência, teremos outra
onda de greves.
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Considerando o uso do “porque” nas discussões
travadas entre candidatos nas eleições de 2006,
assinale a alternativa INCORRETA.

(c)
(d)
(e)

- Meu adversário não esclarece porque
barrou CPIs.
- Candidato, o senhor deixou vago por que
quer ficar quatro anos no cargo de
presidente.
- Por que o seu governo teve casos de
corrupção?
- Eu queria saber por quê?
- Vou vencer, porque tenho as melhores
propostas.

______________________________________________
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11)

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e
divulgada no dia 24 de outubro de 2006 sobre o
segundo turno das eleições presidenciais no
Brasil, apresentou os seguintes resultados:
SEGUNDO TURNO

24/10

LULA (PT)

58%

ALCKMIN (PSDB)

37%

BRANCOS/NULOS

2%

INDECISOS

3%

12)

Na primeira eleição direta para presidente da
República, em 1894, Prudente de Moraes chegou
ao poder com cerca de 270 mil votos que
representavam 2% da população brasileira da
época. A ampliação do direito de voto a um
número cada vez maior de eleitores aconteceu ao
longo do século 20. Durante o governo de Getúlio
Vargas, por exemplo, nos anos de 1930, uma
conquista importante foi o voto
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

de analfabetos.
aos 16 anos.
das mulheres.
dos negros.
dos militares.

Fonte: Instituto Datafolha

Considerando-se que foram ouvidos 7 218
eleitores e que no apontamento de votos válidos
não constam brancos/nulos e indecisos, assinale a
alternativa dos percentuais de votos válidos
definidos pela pesquisa para os candidatos Lula e
Alckmin , respectivamente.
(a)
(b)
(c)
(d)

______________________________________________
13)

60% e 40%.
61% e 39%.
50% e 50%.
58% e 42%.

(a)
(b)

_______________________________________________________
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A propósito, regras eleitorais já existiam no Brasil
quando, em 1808, Dom João passou a governar
daqui o Império português. Nesse período o Brasil
tornou-se Reino Unido a Portugal e Algarves.
Desse processo, como se sabe, resultou a
proclamação de nossa Independência por dom
Pedro I e, com ela, uma nova ordenação jurídica e
política. Por qual razão, Portugal transferiu a sede
do reino para o Brasil em 1808?

14

Para controlar melhor as rendas da colônia.
Em função da crise que se seguiu à
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(c)
(d)
(e)

Inconfidência Mineira.
Devido à invasão da península Ibérica por
Napoleão Bonaparte.
Para evitar a derrota na guerra contra
Espanha, que era tida como certa.
Pela preocupação de fazer valer os tratados
que dividiam as colônias portuguesa e
espanhola na América.

_______________________________________________________

14)

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

II)

III)

pronunciou
as
famosas
palavras
Independência ou Morte!, rompendo os
laços de união política com Portugal, a 7 de
setembro de 1822. Ao chegar na capital, Rio
de Janeiro, foi aclamado Imperador, com o
título de D. Pedro I.
tomava a decisão que teve logo apoio de
todas as regiões, exceto do Rio Grande do
Sul que impôs resistência ao ato através da
Revolução Farroupilha.
agia, de modo a culminar o longo processo
de emancipação, iniciado em 1808 com a
vinda da família real.
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apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II e III.
apenas II.
I, II e III.

______________________________________________
Leia as manchetes que se seguem para responder
às questões 15, 16 e 17.

Ao voltar de Santos, parando às margens do
riacho Ipiranga, D. Pedro de Alcântara recebeu as
ordens de seu pai para que voltasse para Portugal,
se submetendo ao rei e às Cortes. Impelido pelas
circunstâncias, o príncipe
I)

15

Está(ão) correta(s)

“Você precisa cuidar mais do corpo ou da alma?”
“Plásticas, tratamentos, cremes e até sutiãs, tudo
para ter seios lindos”.
“Gotas que ajudam a reduzir a celulite...
Supernovidades para ter um corpão”.
“Força nesse braço! Tratamentos, ginástica,
cirurgia: tudo para ele ficar lindo e firme”.
“Salve seu pescoço! Cremes, lipo, botox: tudo
para deixá-lo sempre jovem”.
(Manchetes de capa da Revista Cláudia. São
Paulo: Abril Cultural.)
15)

A concepção de corpo expressa pelas manchetes
da revista encontra consonância no(s) princípio(s)
a seguir.
I)

16

“Enquanto no Barroco, estar acima do peso
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significava abundância e riqueza, hoje, ter o
corpo modelado virou sinônimo de distinção
social, status”.
“Esse corpo é presença concreta no mundo. É
um corpo que sente, percebe, fala, chama a
atenção para a vida e para seus sentidos”.
“Um corpo escultural é indispensável. Mesmo
sendo esculpido por bisturis ou lipoaspirações
o que importa é o resultado”.

II)
III)

(b)

(c)

Está(ão) correta(s)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

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

(d)

(e)

______________________________________________
16)

Da medicina ao esporte, passando pela higiene e
pela publicidade, o corpo está no centro do debate
contemporâneo e interdisciplinar no Ocidente.
Essa valorização aponta a urgência em
problematizá-lo. Com base nas manchetes e nos
conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar
que
(a)

17

pertencem menos à história do que à
natureza e são resultado da divergência entre
técnica e sociedade.
a valorização do corpo foi acompanhada por
sua intensa exploração comercial, chegando
ao ponto de, em alguns casos, tornar sua
existência condicionada à exibição.
as
(re)
configurações
anatômicas,
conquistadas em spas, clínicas, centros
cirúrgicos e laboratórios são a garantia para
que o ser humano controle todas as
dimensões da vida e o tempo da existência.
as técnicas de transfiguração dos corpos,
como, por exemplo, as cirurgias plásticas,
constituem a essência para a definição do
“eu”.
as modificações feitas nas formas corporais,
pele, cabelo, membros e face são atemporais
e autônomas em relação aos discursos e
conceitos atribuídos ao corpo.

______________________________________________
17)

Na sociedade feudal, as atitudes frente ao corpo
eram governadas pela concepção dualista sobre a
qual se construía toda a representação do mundo.
De um lado o perecível, o efêmero; de outro, o
imortal. Sobre o corpo no Medievo, é correto
afimar:

as práticas de (re) fabricação do corpo
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(a)

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

Por ser menos fechado, o corpo masculino
era mais permeável à corrupção, requerendo
uma guarda mais atenta e cabendo à mulher
sua vigilância.
Os traços específicos do corpo, tais como a
cor dos cabelos e a tez, nada revelavam das
particularidades da alma.
O corpo desnudo, espontaneamente exibido
em público, era a condição ideal para deixar
transparecer a alma.
Os castigos físicos tinham a função de
limpeza corporal, a fim de preparar os
corpos para o ato sexual.
O corpo era considerado perigoso, o lugar
das tentações, nele se manifestava o mal,
pela corrupção, doenças e purulências.

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

3,643 X 109.
3,643 X 103.
1,825 X 103.
1,825 X 109.
3,643 X 106.

______________________________________________

______________________________________________
18)

19

Para saber a área da cidade de Santa Maria,
através de uma medida indireta, uma pessoa
copiou sua planta numa folha de papel, recortou e
pesou em uma balança, obtendo 0,259 g. A seguir
desenhou o mapa do estado do Rio Grande do Sul
no mesmo tipo de folha de papel, recortou e
pesou, obtendo 40 g. Sabendo-se que a área real
deste
estado
é
de,
aproximadamente,
282 000 Km2, pode-se afirmar que a área da
cidade de Santa Maria, em metros quadrados, é de
aproximadamente,
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19)

A tabela a seguir, mostra o índice pluviométrico,
mês a mês, na cidade de Santa Maria.

II)

O índice pluviométrico no mês de julho de
2006, em metros, é 0,01062.
Proporcionalmente, em relação à média de
chuvas, choveu menos no mês de junho de
2006 do que no mês de agosto de 2006.

III)
Mês

Média de
chuvas

2006

Janeiro

145,1mm

197,7mm

Fevereiro

130,2mm

45,5mm

Março

151,7mm

80,2mm

Abril

134,7mm

68,6mm

Maio

129,1mm

81,7mm

Junho

144mm

77,8mm

Julho

148,6mm

106,2mm

______________________________________________

Agosto

137,4mm

75,6mm

20)

Setembro

154,2mm

153,6mm

Outubro

145,9mm

198,6mm

Está (ão) correta (s)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Fonte: 8º Distrito de Meteorologia do
Departamento de Fitotecnia da UFSM.

I)

21

A diferença percentual entre a média de
chuvas e o que choveu em 2006 no mês de
fevereiro é de, aproximadamente, 35% .
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A Consolidação das Leis do Trabalho proibia
diferenças salariais com base em sexo, raça e
idade; estabelecia salários mínimos regionais;
regulamentava o trabalho dos menores e das
mulheres. Essa lei ocorreu no governo de
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Com base na tabela apresentada, podemos fazer as
afirmações que se seguem.

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.

Getúlio Vargas.
Eurico Gaspar Dutra.
Juscelino Kubitscheck.
Jânio da Silva Quadros.
João Goulart.

______________________________________________

22
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21)

As chamadas “Reformas de Base”, que atingiam
as estruturas administrativa, fiscal, agrária e
bancária, marcadas por forte discussão ideológica,
são acontecimentos do processo de crise que
agitou o governo de
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Juscelino Kubitscheck.
João Goulart.
Jânio da Silva Quadros.
Humberto de Alencar Castelo Branco.
Ernesto Geisel.

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

______________________________________________
23)

______________________________________________
22)

III)

) Moisés, Pietà e David
) Dom Quixote
) Virgem Maria com Menino Jesus
) Mona Lisa
) Os Lusíadas.
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o uso de energia solar e eólica que são
prejudiciais à saúde do homem e destroem a
camada de ozônio.
as emissões de dióxido de carbono (CO2) e
outros gases que provocam o aquecimento
global e mudanças climáticas perniciosas.
mudanças que vêm ocorrendo no sistema do
clima geral que é formado pelos padrões
planetários dos ventos e das correntes
marítimas, que redistribuem o calor dos
trópicos para os pólos.

II)

Está(ao) correta(s)
(a)
(b)
(c)

A seqüência correta é

23

Cientistas de todo o mundo têm denunciado sobre
o aquecimento do Planeta. Alguns chegam a
advertir que corremos o risco de extinção. Entre
as causas do aquecimento estão:
I)

Leia os nomes dos autores renascentistas e
relacione com as respectivas obras.
1 – Leonardo Da Vinci
2 – Rafael Sânzio
3 – Michelangelo Buonarroti
4 – Luiz Vaz de Camões
5 – Miguel de Cervantes
(
(
(
(
(

2, 5, 3, 1, 4
4, 5, 2, 1, 3
3, 5, 2, 1, 4
5, 2, 1, 3, 4
3, 4, 1, 2, 5

24

I
II
I e III
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(d) II e III
(e) I, II e III
______________________________________________
24)

Dois atletas disputam uma corrida em uma pista
cuja extensão total é de 400 m. O “Atleta A”
demora 138 segundos para completar uma volta
na pista e o “Atleta B” leva 2,6 minutos para dar
uma volta completa. Considerando-se que os dois
atletas mantêm a velocidade constante, no instante
em que o “Atleta A” completar a décima volta,
que distância o “Atleta B” ainda precisará
percorrer, aproximadamente, para completar esta
volta?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

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

______________________________________________
26)

132,25 m.
324,25 m.
67,75 m.
246,64 m.
467,20m.

______________________________________________
25)

Menos que R$ 2,232.
Entre R$ 2,232 e R$ 2,453.
Entre R$ 2,453 e R$ 2,524.
Entre R$ 2,524 e R$ 2,790.
Mais que R$ 2,790.

Um automóvel consome 1 litro de gasolina a cada
10 km rodados ou 1 litro de álcool a cada 8 km.
Considerando-se que o preço do litro da gasolina
é de R$ 2,790, quanto deverá custar o litro de
álcool para que o proprietário do automóvel passe
a ter economia ao optar por este combustível?

O valor mensal do condomínio de um edifício
com 40 apartamentos e 5 lojas está orçado em R$
15.000,00 e é distribuído entre as 45 unidade da
seguinte forma: metade dos apartamentos
(Apartamentos A) pagam o dobro do valor da
outra metade (Apartamentos B). Uma loja (Loja
1) paga o mesmo valor que um apartamento que
está na metade dos apartamentos que pagam
menos (Apartamentos B). Duas lojas (Lojas 2 e 3)
pagam 1/3 do que paga a Loja 1. As outras duas
lojas restantes ( Lojas 4 e 5) pagam, de
condomínio, 1/4 do que paga a Loja 1.
Considerando-se o exposto, pode-se dizer que o
valor do condomínio pago pela Loja 3 está entre
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

R$ 70,00 e R$ 90,00.
R$ 40,00 e R$ 70,00.
R$ 210,00 e R$ 250,00.
R$ 150,00 e R$ 180,00.
R$ 180,00 e R$ 210,00.

______________________________________________

25
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Vestibular/2006

27)

significa locar pontos em um gráfico e
deletar (delete), isto é, apagar.

Para armazenar 1 000 litros, uma caixa d’água
deve ter as seguintes dimensões:

Está (ão) correta (s)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

10 m de largura, 10 m de comprimento e
10 m de altura.
1 m de largura, 1m de comprimento e 1 m de
altura.
10 m de largura, 10 m de comprimento e 1 m
de altura.
10 m de largura, 1 m de comprimento e 10 m
de altura.
1 m de largura, 10 m de comprimento e 10 m
de altura.

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

_______________________________________________________

29)

______________________________________________
28)

A propósito de computador, avalie as alternativas.
I)

II)

III)

27

Microcomputador
é
uma
máquina
especialmente concebida para ser utilizada
pelo indivíduo em sua casa ou em seu local
de trabalho.
As unidades de comunicação permitem o
contato de um computador com terminais ou
com outros computadores organizados em
rede.
O uso do computador tem ocasionado a
incorporação de estrangeirismos na língua
portuguesa tais como plotar (plot) que
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apenas I.
apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II e III.
I, II e III.

Uma empresa distribuiu um prêmio a dois
funcionários destaques em vendas no ano de
2006. O prêmio foi dividido entre os dois
funcionários, na razão direta de suas vendas e
inversa de seus tempos de serviço na empresa. O
funcionário A vendeu R$ 30 000,00 e tem 12 anos
de serviço na empresa. O funcionário B vendeu
R$ 36000,00, tem 8 anos de serviço na empresa e
recebeu R$ 471,60 de prêmio. Pode-se afirmar
que o valor total do prêmio era
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
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R$ 733,60.
R$ 589,50.
R$ 565.92.
R$ 1 059,50.
R$ 849,06.
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30)

Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma
das alternativas a seguir.
A diferença entre 1GB e 1MB é 103.
Bit significa dígito binário (Binary digit) e
tem um único valor, 0 ou 1.
Ano-luz é uma unidade de comprimento
usada para medir distâncias astronômicas.

I)
II)
III)

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

29

V - V - F.
V - V - V.
F - F - F.
F - V - V.
V - F - F.
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