Prova de Conhecimentos Gerais e Redação
Questão 1 até questão 40

Caros vestibulandos,
Give peace a chance – dê uma chance à paz – é uma música composta por John Lennon em
1961, considerada um dos maiores hinos de sua campanha contra a Guerra do Vietnã. O mesmo
Jonh Lennon, em Imagine, convoca todos a sonhar um mundo único, sem fome, posses, religião e
ganância.
A Paz sempre foi um desejo e um clamor da humanidade. Viver juntos é a vocação do ser
humano, condição essencial para a humanização.
Ao escolher a PAZ como tema desta prova, a Faculdade Farias Brito proporciona aos alunos um
espaço de reflexão e busca do aprendizado da solidariedade, da tolerância e do respeito ao outro.
Boa prova.


Texto para as questões 1 e 2.

E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do
SENHOR um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel; e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador
da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel
também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e atentou o Senhor para Abel e para
a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o
semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres,
não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas
sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se
levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou.
Gênesis 4:1-8

1.

Em relação à expressão ―Ela deu à luz‖, é correto afirmar:
A) Nas expressões ―Ela deu à luz‖ e ―Ela deu a luz‖, a palavra ―luz‖ tem a mesma função sintática.
B) A negativa da expressão ―Ela dá à luz‖ é ―Ele recebe ao escuro‖.
C) O plural da expressão ―Ela deu à luz‖ é ―Elas deram às luzes‖.
D) A expressão ―Ela deu à luz‖ é tradicionalmente usada porque, ao parir, a mãe dá ao mundo uma
criança que é considerada uma nova luz a iluminar o exterior.
E) A expressão ―Ela deu à luz‖ tem o significado de doação de seu filho do útero para o mundo.

2.

Em relação ao material hereditário dos seres vivos, podemos afirmar corretamente que:
A) o material hereditário de qualquer ser vivo, tanto da época de Adão, como da nossa época, é o
ácido ribonucleico.
B) 50% do DNA da ovelha presenteada por Abel é de origem materna e 50% de origem paterna, tanto
de uma ovelha daquela época, como de uma ovelha de hoje.
C) o RNA mensageiro da fruta doada por Caim apresenta um poder de autoduplicação.
D) supondo que a fruta tenha sido uma manga, a base nitrogenada uracila está presente na molécula
de DNA.
E) admitindo-se a possibilidade de não ter existido nenhum tipo de mutação no DNA da fruta original, é
possível afirmar que tal fruta hoje teria um DNA diferente, ocasionado pela distância temporal das
duas épocas.
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3.

O Prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, químico e industrial sueco, inventor da dinamite. Alfred
Nobel, que já vinha desgostoso com o uso militar dos explosivos que havia criado, ficou chocado ao ver
a edição de um jornal francês, que noticiara por engano a morte de seu irmão Ludvig como sendo a sua
e qualificando-o como ―mercador da morte‖. É possível que essa visão antecipada do seu obituário
tenha despertado nele o desejo de modificá-lo. Daí sua decisão de premiar aqueles que, no futuro,
servissem ao bem da Humanidade – mais propriamente nos campos da Física, Química, Fisiologia ou
Medicina, Literatura e Paz. Os prêmios são entregues anualmente, no dia 10 de dezembro, aniversário
da morte do seu criador, às pessoas que fizeram pesquisas importantes, criaram técnicas pioneiras ou
deram contribuições destacadas à sociedade.
O quadro a seguir mostra, na coluna A, os nomes de alguns ganhadores do Prêmio Nobel da Paz no
século XXI, e na coluna B um resumo biográfico de cada um.
Numere a coluna A, relacionando os nomes aos dados biográficos da coluna B.

(

(

(

(

(

COLUNA A

COLUNA B

NOME DO PREMIADO

RESUMO BIOGRÁFICO
(1)

Jornalista, ecologista e político estadunidense. Como político,
foi vice-presidente durante a administração de Bill Clinton, entre
1993 e 2001 e é membro do Partido Democrata.

(2)

Diplomata egípcio, antigo diretor-geral da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA). Foi premiado com o Nobel da Paz
de 2005, juntamente com a Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA).

(3)

Político e ex-militar norte-americano – tendo sido o 39°
presidente dos Estados Unidos. Serviu como oficial da Marinha
dos Estados Unidos, teve dois mandatos como senador do
estado da Geórgia e um como governador da Geórgia (19711975).

(4)

É uma política e ativista dos direitos humanos iemenita.
Membro sênior da Al-Islah, lidera um grupo por ela fundado, o
Mulheres Jornalistas Sem Correntes. Foi presa devido a
queixas de seu marido, que não sabia de seu paradeiro, e solta
em liberdade condicional em 24 de janeiro de 2011. Participou
do ―Dia da Fúria‖ em 29 de janeiro. Em 17 de março de 2011,
foi presa novamente. Foi galardoada com o Prêmio Nobel da
Paz de 2011, conjuntamente com as liberianas Ellen JohnsonSirleaf e Leymah Gbowee.

(5)

É um advogado e político dos Estados Unidos, o 44° e atual
presidente do país. Nascido em Honolulu, no Havaí, é
graduado em Ciências Políticas pela Universidade Columbia,
tendo cursado, posteriormente, Direito na Universidade de
Harvard, onde foi presidente da Harvard Law Review. Também
atuou como líder comunitário e como advogado na defesa de
direitos civis e ensinou Direito Constitucional na Escola de
Direito da Universidade de Chicago entre 1992 a 2004. Ele
representou por três mandatos o 13º distrito de Illinois no
senado estadual, entre 1994 a 2004, tentando eleger-se, sem
sucesso, ao Congresso dos Estados Unidos em 2000.

) Jimmy Carter

) Tawakul Karman

) Kofi Atta Annan

) Al Gore

) Mohamed ElBaradei
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(6)

(

) Barack Hussein Obama II

Diplomata de Gana. Foi, entre 1° de janeiro de 1997 e 1° de
janeiro de 2007, o sétimo secretário-geral da Organização das
Nações Unidas, tendo sido laureado com o Nobel da Paz em
2001 e pela criação do Fundo Global de Luta contra Aids,
Tuberculose e Malária para ajudar países em desenvolvimento
em seus esforços para cuidar de seu povo.

Ao indicarmos na coluna A o número correto, obteremos a seguinte sequência numérica, de cima para baixo:
A) 5 4 3 1 2 6
B) 1 4 6 3 5 2
C) 2 5 1 4 3 6
D) 4 2 5 1 3 6
E) 3 4 6 1 2 5
4.

Um dos símbolos da paz é o logotipo da campanha em prol do desarmamento nuclear, conforme a
figura a seguir, que se constitui de uma circunferência com seu diâmetro vertical e ainda quatro setores
circulares. Imagine que você coloque esta página da prova paralela a um espelho plano. Depois, em
outro ambiente, a página é colocada perpendicular a outro espelho plano.
Qual dos itens abaixo mostra as imagens do logotipo, nas duas situações, respectivamente?

A)

D)

e

e

B)

E)

e

e

C)

e
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5.

O ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, pode ser considerado um dos estadistas
preocupados com a paz, inclusive o mais destacado discurso de sua presidência foi intitulado ―Discurso
de Paz‖. Kennedy explicou que viera falar sobre o assunto mais importante da terra: a Paz Mundial.
O momento em que o mundo chegou mais próximo de uma hecatombe nuclear foi durante a ―crise dos
mísseis de Cuba‖, protagonizada por Kennedy e Kruschev.

Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/relogio-do-apocalipse/

Admitamos que os ponteiros do Relógio do Apocalipse sejam exatamente do tamanho do raio da
circunferência do relógio e o ponteiro das horas seja o segmento de reta ―AC‖, onde ―A‖ é o ponto
correspondente ao número doze do relógio com formato de círculo de centro ―C‖. Observou-se que, num
determinado instante, o relógio parou. Neste momento, uma formiga ―F1‖ se deslocou num movimento
retilíneo uniforme de ―A‖ a ―C‖ e a formiga ―F2‖ se deslocou a partir de ―A‖, também num movimento retilíneo
uniforme, numa direção perpendicular ao ponteiro dos minutos até encontrá-lo no ponto ―B‖, pertencente ao
2º quadrante.
Se a velocidade média da formiga ―F2‖ é a metade da velocidade média da formiga ―F1‖ e ambas gastaram
o mesmo tempo nos trajetos ―AC‖ e ―AB‖, então, no momento em que ―F2‖ encontrou o ponteiro dos
minutos, este estava:
A) na mesma posição do dia 13/01/14.
B) na mesma posição de 1991.
C) na mesma posição de 1953.
D) entre a posição do item A e a do item B.
E) entre a posição do item B e a do item C.
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Texto para as questões de 6 a 8.
Guernica, painel de 350 cm por 782 cm, foi pintado por Pablo Picasso, em 1937, por ocasião da
Exposição Internacional de Paris. A tela é tratada como representativa do bombardeio sofrido pela
cidade de Guernica, em 26 de abril de 1937.

Disponível em: http://tecciencia.ufba.br/artes-visuais-2012/curiosidades/picasso-e-sua-obra-prima-guernica

6.

Em relação ao painel acima e ao aludido bombardeio, analise as asserções a seguir.
I.

O bombardeio de Guernica, em 26 de abril de 1937, foi um ataque aéreo durante a Guerra Civil
Espanhola no País de Gales;

II. No painel, claramente em estilo cubista, Picasso retrata pessoas, animais e edifícios atingidos pelo
intenso bombardeio da força aérea alemã, já sob o controle de Hitler, aliado de Francisco Franco;
III. A pintura do painel foi feita com o uso das cores preto e branco, algo que demonstrava o sentimento
de repúdio do artista ao bombardeio da pequena cidade do País Basco;
IV. A Guerra Civil Espanhola teve início após um pronunciamento dos militares rebeldes, entre 17 e 18
de julho de 1936, e terminou em 1° de abril de 1939, com a vitória dos militares e a instauração de
um regime ditatorial de caráter fascista, liderado por Antonio de Oliveira Salazar.
Pode-se afirmar que são corretas as asserções:
A) I e IV
B) I e III
C) II e IV
D) III e IV
E) II e III
7.

As dimensões ideais para um escritório num apartamento, onde serão usados apenas uma mesa para
um computador, alguns objetos de decoração e um armário, de forma planejada e fixado na parede,
ocupando, assim, pouquíssimo espaço do ambiente, são de 2 m de largura por 3 m de comprimento.
Comparando-se a área do piso de tal escritório e a área do painel Guernica, acima descrito, pode-se
2
corretamente afirmar que a área do painel, expressa em m , é, aproximadamente, maior que a área do
escritório em:
A) 56%
B) 156%
C) 296%
D) 356%
E) 456%
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8.

O painel Guernica, do pintor Pablo Picasso, foi criado no final da década de 30 e representou um marco
no debate acerca da história contemporânea.
Sobre essa obra-prima, marque a opção correta.
A) Por intermédio do estilo românico, criticou o terrorismo promovido pelo grupo IRA que lutava para
separar a nação irlandesa do estado britânico.
B) Tem como foco o fortalecimento dos acordos de paz entre judeus e muçulmanos pelo controle da
região sagrada de Jerusalém, utilizando a arte gótica.
C) Realça o espírito fraterno e humanitário, através da escola primitivista, do líder tibetano Dalai Lama,
que renegou o imperialismo chinês.
D) Ligou-se, diretamente, à harmonia e ao pacifismo das mobilizações islâmicas durante a ―Primavera
Árabe‖, utilizando as pinceladas surrealistas.
E) Mostra, utilizando a cultura cubista, que a paz entra em decadência quando o extremismo
nazifascista executa sua ideologia militarista.

9.

Para expressar a necessidade da paz, muitos artistas perfazem o caminho da representação da guerra:
―Picasso e Portinari optam por uma estética devastadora, incômoda e reflexiva, convidando o olhar
desatento a se perder nos horrores da guerra. Portinari, além da denúncia, retoma a humana
esperança na paz, sonhando com um mundo que é possível e depende apenas do humano como seu
agente concretizador.‖
Disponível em: http://historiaonline.com.br/2013/09/30/guernica-picasso-guerra-e-paz-portinari

Levando em consideração essa afirmação e as reproduções, abaixo, dos quadros de Portinari e
Picasso, marque a alternativa que melhor define a relação entre tais pinturas.

I.

Guerra, de autoria de Candido Portinari.

II. Guernica, de autoria de Pablo Picasso.

A) A sensação de medo e de horror é maior na Guernica, porque todo o painel está pintado em preto e
branco.
B) A diferença entre os dois quadros está na técnica com que foram construídos: o primeiro é
surrealista; o segundo é cubista.
C) Os dois quadros demonstram que a paz pode ser conseguida pela guerra, porque sensibilizam as
pessoas e os governos.
D) A sensação de medo e de horror é maior no painel de Portinari, porque as figuras representadas
são seres humanos.
E) A sensação de horror nos dois quadros é uma questão de gradação: talvez, em Picasso, tal
sensação seja maior, porque as figuras aparecem esquartejadas, aos pedaços.
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10. Em 1920, Gandhi traduziu para o inglês a palavra sânscrita ahimsa pela expressão no violence – não
violência –, recolhida da literatura hinduísta, jainista e budista, formada pelo prefixo negativo ―a‖ e pelo
substântivo himsa, que significa o desejo de prejudicar, de causar violência a um ser vivo. Ahimsa é,
portanto, o menosprezo e a renúncia ao desejo de violência que se encontra em todos os lugares, e
que nos conduz a excluir, afastar, eliminar, matar outro homem. Quando tenta definir a não violência,
Gandhi enuncia inicialmente uma proposição negativa: ―A não violência perfeita é a total ausência de
animosidade em relação a tudo que vive.‖ Em seguida, pensa na forma positiva: ―Em sua forma ativa, a
não violência se expressa como cordialidade em relação a tudo o que vive. Ausência de animosidade,
vontade de cordialidade.‖
Em português ―a‖ também é um prefixo negativo. Dadas as palavras abaixo, qual o percentual delas em
relação ao seu total, onde o ―a‖ aparece como prefixo negativo?
anormal, amoral, ateu, acrítico, aético, alfazema, acrobata, apedeuta, acéfalo, acelerar, agnóstico,
afônico, aposto, ator, atônito.
A) 46,7%
B) 53,3%
C) 60,0%
D) 66,7%
E) 73,3%
11. No mundo atual, a preocupação pela paz é muito maior, tendo em vista que uma Terceira Guerra
Mundial devastaria o mundo em decorrência do uso de armas nucleares.
Qual das opções apresenta corretamente os efeitos da radiação no organismo humano decorrentes de
uma explosão atômica?
A) À medida que a radiação penetra nos tecidos do corpo humano, vai ganhando energia através de
uma série de colisões e interações ao acaso com os átomos e moléculas dos tecidos que lhe
atravessam o caminho.
B) A energia da radiação que incide sobre uma célula viva dissipa-se sempre da mesma maneira,
independentemente da natureza da radiação incidente.
C) Os raios X e os raios gama têm, em geral, uma baixa transferência de energia, gerando poucos
íons ao longo de seu trajeto, enquanto que as radiações alfa e beta têm uma alta transferência de
energia e geram muitos íons, causando alterações em moléculas que compõem os tecidos do corpo
humano.
D) Os raios X e gama (que não são eletricamente neutros) geram muitos íons ao longo do seu trajeto e
penetram superficialmente nos tecidos.
E) As radiações dotadas de carga caracterizam-se por uma transferência de energia menor e maior
poder de penetração.
12. A Constituição Brasileira em seu 21º Artigo reza: ―Toda atividade nuclear em território nacional somente
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional.‖
Tendo em vista a conjuntura armamentista nuclear do mundo atual, qual das opções apresenta
exclusivamente países que poderiam ter o mesmo Artigo em sua Constituição atual?
A) França, Itália e Bélgica.
B) China, Índia e Coreia do Norte.
C) Dinamarca, Suécia e Austrália.
D) Estados Unidos e Israel.
E) Rússia, Paquistão e Inglaterra.
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13. O Brasil foi pioneiro, e ainda é, ao estabelecer na Carta Magna o uso da tecnologia nuclear com fins
exclusivos para a paz. Na realidade, o Brasil busca, desde a década de 1950, dominar o ciclo do
combustível nuclear, enriquecimento do urânio, para fins pacíficos. Urânio enriquecido é o urânio cujo
teor de 235U (urânio-235) foi aumentado, através de um processo de separação de isótopos. O urânio
encontrado na natureza, sob a forma de dióxido de urânio (UO 2), contém 99,284% do isótopo 238U;
apenas 0,711% do seu peso é representado pelo isótopo 235U que é o único isótopo existente físsil na
natureza em proporções significativas. Para provocar uma reação de fissão nuclear nos reatores, é
preciso dispor de um urânio que contenha, no mínimo, entre 3% e 5% do isótopo 235.
Podemos citar como uso da tecnologia nuclear para fins não pacíficos:
A) A produção de urânio altamente enriquecido para reatores de motorização de embarcações, ditas ―a
propulsão nuclear‖, que requerem taxas de enriquecimento de 50% a 90%.
B) O urânio enriquecido a taxas de enriquecimento de 3% a 5% tipicamente utilizado em reatores a
água leve, para produção de energia elétrica, o tipo mais usado no mundo.
C) O enriquecimento a taxas de 12% para uso em reatores de pesquisa.
D) A produção de radiofármacos usados em diagnóstico e tratamentos médicos.
E) A produção em reatores nucleares de substâncias químicas associadas a radioisótopos.
14. Com relação às propriedades dos isótopos 235U e 238U, que podem ser usados na tecnologia nuclear
tanto para fins pacíficos como para fins militares, podemos afirmar corretamente que:
A) as propriedades químicas do 235U e do 238U são diferentes.
B) a única diferença física entre eles são os três nêutrons que explicam uma pequena variação de
massa atômica.
C) as propriedades químicas são as mesmas, apesar da diferença dos três prótons.
D) a única diferença física entre eles são um nêutron, um próton e um elétron, que explicam a variação
de massa atômica.
E) não existe diferença nem física nem química, pois eles só diferem de três elétrons.
15. Ao escrever a palavra PAZ em vários idiomas, obtemos em cada um deles o respectivo conjunto
formado pelas letras da palavra paz:
Em árabe = SALAM  Conjunto A = {s, l, a, m
Em búlgaro = MIR  Conjunto B = {m, i, r
Em dinamarquês = FRED  Conjunto C = {f, r, e, d
Em francês = PAIX  Conjunto D = {p, a, i, x
Em holandês = VREDE  Conjunto E = {v, r, d, e
Em inglês = PEACE  Conjunto F = {p, e, a, c
Em italiano = PACE  Conjunto G = {p, a, c, e
Em japonês = HEIWA  Conjunto H = {h, e, i, w, a
Em polonês = POKOJ  Conjunto I = {p, o, k, j
Em português = PAZ  Conjunto J = {p, a, z
Podemos afirmar corretamente que:
A) (A  B)  C = {r, e}
B) (I  J)  G = p, a
C) (((D  F)  G)  I)  J = p, e, a, c
D) ((D  E)  F)  G = p, a, c, e
E) (C  H)  E = e, r
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16. Na língua dos Chamorros, nativos das ilhas Mariana, na Polinésia, a palavra PAZ é traduzida como
MINAGGEM. Se na passagem do ano de 2014 para 2015 esses nativos resolverem desejar paz em
sua língua para várias pessoas no mundo, de uma forma diferente, permutando as letras da palavra
MINAGGEM, quantas mensagens diferentes podem ser enviadas?
A) 40320
B) 20160
C) 10080
D) 2520
E) 1680


Texto para as questões de 17 a 23.
1

TODO SER HUMANO É PESSOA, SUJEITO DE DIREITOS E DEVERES

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(...) Em uma convivência humana bem constituída e eficiente, é fundamental o
princípio de que cada ser humano é pessoa; isto é, natureza dotada de inteligência e
vontade livre. Por essa razão, possui em si mesmo direitos e deveres, que emanam direta
e simultaneamente de sua própria natureza. Trata-se, por conseguinte, de direitos e
deveres universais, invioláveis e inalienáveis. (...) E, ao nos dispormos a tratar dos
direitos do homem, advertimos, de início, que o ser humano tem direito à existência, à
integridade física, aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida: tais são
especialmente o alimento, o vestuário, a moradia, o repouso, a assistência sanitária, os
serviços sociais indispensáveis. Segue-se daí que a pessoa tem também o direito de ser
amparada em caso de doença, de invalidez, de viuvez, de velhice, de desemprego
forçado, e em qualquer outro caso de privação dos meios de sustento por circunstâncias
independentes de sua vontade. (...) Todo o ser humano tem direito natural ao respeito de
sua dignidade (...); direito à liberdade na pesquisa da verdade e, dentro dos limites da
ordem moral e do bem comum, à liberdade na manifestação e difusão do pensamento,
bem como no cultivo da arte. Tem direito também à informação verídica sobre os
acontecimentos públicos. (...) Deriva também da natureza humana o direito de participar
dos bens da cultura e, portanto, o direito a uma instrução de base e a uma formação
técnica e profissional, conforme ao grau de desenvolvimento cultural da respectiva
coletividade. É preciso esforçar-se por garantir àqueles, cuja capacidade o permita, o
acesso aos estudos superiores, de sorte que, na medida do possível, subam na vida social
a cargos e responsabilidades adequados ao próprio talento e à perícia adquirida.
Carta Encíclica Pacem In Terris do Sumo Pontífice Papa João XXIII, 1963.

17. O texto, apesar de ter 51 anos, é bem atual, porque:
A) as demandas do mundo do século XXI são diferentes, já que há bem mais pessoas habitando as
metrópoles do mundo.
B) os problemas pelos quais o mundo atual está passando são bem mais acentuados, devido à rápida
difusão de tudo, por meio da comunicação digital.
C) as teses citadas na Carta Encíclica não foram resolvidas pelos governos, embora muitos países
tenham se desenvolvido economicamente.
D) os problemas do mundo moderno sempre existiram e sempre existirão, haja vista que os países
democráticos mais ricos fizeram uma melhor distribuição de renda.
E) a paz, independente de qualquer época, sempre será uma utopia, haja vista sempre existirem
países que fazem maior investimento em indústria bélica.
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18. A expressão ―isto é‖ é um elemento de conexão, um articulador do discurso, que refaz um conceito e,
por isso, é considerada uma recategorização. Diante disso, é correto afirmar que ―isto é‖, na linha 3,
recategoriza a seguinte palavra:
A) convivência (linha 2)
B) pessoa (linha 3).
C) natureza (linha 3).
D) princípio (linha 3).
E) inteligência (linha 3).
19. São marcadores de pontuação que introduzem exemplificação:
A) As duas vírgulas da linha 5.
B) As quatro vírgulas da linha 7.
C) Todas as vírgulas da linha 9.
D) As reticências da linha 14.
E) As reticências da linha 17.
20. Marque a alternativa em que há um fato consequente.
A) ―é fundamental o princípio de que cada ser humano é pessoa‖ (linhas 2-3)
B) ―o ser humano tem direito à existência, à integridade física‖ (linhas 7-8)
C) ―Todo o ser humano tem direito natural ao respeito de sua dignidade‖ (linhas 13-14)
D) ―Deriva também da natureza humana o direito de participar dos bens da cultura‖ (linhas 17-18)
E) ―É preciso esforçar-se por garantir àqueles, cuja capacidade o permita, o acesso aos estudos
superiores‖ (linhas 20-21)
21. Marque a alternativa em que há uma expressão restritiva.
A) ―isto é, natureza dotada de inteligência e vontade livre‖ (linhas 3-4)
B) ―Por essa razão, possui em si mesmo direitos e deveres‖ (linha 4)
C) ―que emanam direta e simultaneamente de sua própria natureza‖ (linhas 4-5)
D) ―dentro dos limites da ordem moral e do bem comum‖ (linhas 14-15)
E) ―Tem direito também à informação verídica‖ (linha 16)
22. A expressão ―por conseguinte‖ (linha 5) pode ser substituída, sem que haja mudança de significado, por:
A) consecutivamente.
B) hodiernamente.
C) naturalmente.
D) consequentemente.
E) permanentemente.
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23. Sobre o termo ―tais‖ (linha 8), é correto afirmar que é um conector:
A) contrastivo e tem por referente ―serviços sociais indispensáveis‖ (linha 10)
B) referencial, que remete a ―recursos correspondentes a um digno padrão de vida‖ (linha 8)
C) sequencial, já que seu referente é a proposição de que todo ser humano tem direito à vida.
D) sequencial, porque é exofórico, isto é, seu referencial está fora do texto: é uma inferência que o
leitor faz.
E) referencial, que remete ao ―direito de ser amparada em caso de doença, de invalidez, de viuvez, de
velhice‖ (linhas 10-11)
24.
POMBO-CORREIO SE PERDE E VOA 7 MIL QUILÔMETROS ENTRE JAPÃO E CANADÁ
Um pombo-correio se perdeu durante uma corrida e voou cerca de 7 mil quilômetros entre o
Japão e o Canadá, sobre o oceano Pacífico, segundo autoridades canadenses.
Ele se recuperou da aventura e vai ser criado por especialistas canadenses, que esperam que
ele tenha filhotes que herdem sua capacidade de fazer voos de longa distância.
O pombo foi encontrado, magro e cansado, em uma base aérea na Ilha de Vancouver, no
extremo oeste do Canadá, e levado a um centro de resgate animal próximo a Comox, na província
canadense da Colúmbia Britânica.

Disponível em: http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2013/06/pombo-correio-se-perde-e-voa-7mil-quilometros-entre-japao-e-canada.html

Se o pombo-correio estivesse levando uma mensagem de paz do Japão ao Canadá e entre esses dois
países fizesse uma ―escala‖ em outros dois países, a opção que provavelmente ofereceria maior
rapidez no deslocamento do Japão para o Canadá seria:
A) Rússia e Alaska.
B) China e Rússia.
C) Alaska e Coreia do Sul.
D) Rússia e Coreia do Norte.
E) Coreia do Sul e Coreia do Norte.
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25. Um outro símbolo da paz é o ramo da oliveira. Dependendo da área em que se encontram, as oliveiras
florescem entre o fim de abril e o princípio de junho. Em cada inflorescência, encontram-se entre 10 e
40 flores. As flores brancas ou amarelas são hermafroditas, mas podem, no entanto, ser
funcionalmente monossexuadas. A flor compõe-se de 4 sépalas e 3 pétalas crescidas.
Sérgio e Penélope chegaram a uma plantação de oliveiras e combinaram que Sérgio ficaria com as
sépalas armazenadas em sacos com 3 e Penélope ficaria com as pétalas armazenadas em sacos com 4.
Os filhos de Sérgio começaram a separar sacos de sépalas; e os de Penélope, sacos de pétalas.
Qual das opções apresenta um número de pétalas de um depósito igual ao número de sépalas do outro
de modo que todos os sacos fiquem intactos?
A) 10900
B) 15600
C) 16100
D) 22100
E) 29900
26. Em 1973, o judeu americano Henry Kissinger foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz juntamente com
o vietnamita Lê Đức Thọ, que o recusou. Uma das memoráveis frases de Kissinger é a que se segue:

―Ninguém jamais vencerá a guerra dos sexos: há muita confraternização entre os inimigos.‖
No caso de a ―confraternização‖ muito avançar, quando se dá uma relação sexual, então:
A) existe uma pequena chance de gravidez no caso de uso correto de anticoncepcional diário porque
há impedimento da ovulação.
B) se o primeiro filho de um casal é homem, a probabilidade de o segundo filho também ser homem é
de 50%.
C) a mulher poderá engravidar se e somente se mais de um espermatozoide encontrar o óvulo fértil.
D) em caso de futura gravidez, o filho será homem ou mulher, dependendo do cromossomo sexual do
óvulo.
E) se a gravidez for de gêmeos univitelinos, eles terão sexos diferentes.
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27. A redução da maioridade penal é um dos argumentos para obtenção de um clima de maior
tranquilidade na sociedade. Use o mapa-múndi da maioridade penal da UNICEF para responder à
seguinte situação:

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=mapa+mundi+da+maioridade+penal+UNICEF&ie=UTF...

Admita que desejamos usar uma só maioridade penal para cada conjunto de países. Em cada um
desses conjuntos apresentados, há dois partidos, o ―azul‖, favorável a usar a média aritmética das
maioridades penais dos países para o respectivo conjunto, e o ―vermelho‖, defensor da média
geométrica.
Se não considerarmos o Oriente Médio, então podemos dizer que:
A) o partido ―vermelho‖ ganhará em todos os conjuntos.
B) o partido ―azul‖ ganhará em todos os conjuntos.
C) o partido ―vermelho‖ ganhará na Europa e Ásia e perderá na África, América do Norte e América do
Sul.
D) o partido ―azul‖ ganhará na Europa e Ásia e perderá na África, América do Norte e América do Sul.
E) haverá empate em todos os conjuntos.
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28. Sobre Guerra e Paz, de Portinari, Dag Hammarskjold, Secretário-Geral da ONU,1957, Prêmio Nobel da
Paz, afirmou:
―… a mais importante obra de arte monumental doada à ONU.‖

Em 1950, o norueguês Trygve Lie, o primeiro Secretário-Geral da ONU, fez um apelo a todos os paísesmembros para que doassem uma obra de arte à nova sede da ONU em Nova York. O Brasil designou
Candido Portinari (1903-1962) e deu a ele uma lista de temas dentre os quais estava ―guerra e paz‖, tema
recorrente na própria obra do pintor. Portinari pintou os painéis Guerra e Paz (14m x 10m cada um) em nove
meses, após quatro anos de estudos preparatórios (cerca de 180). Esses painéis foram instalados no hall de
entrada da sala da Assembleia Geral, em 1957, o espaço mais importante da sede da ONU.
Os temas escolhidos pelo pintor brasileiro apresentam estreita relação com os objetivos e papéis a
serem exercidos pela ONU porque:
A) representam a síntese das preocupações primordiais dos trabalhos das Nações Unidas.
B) buscam mecanismos que promovam o progresso social das nações.
C) justificam a criação de condições que mantenham a justiça e o direito internacional.
D) simbolizam a prática dos mecanismos que possibilitam a segurança internacional e o
desenvolvimento econômico.
E) representam a força para deter a guerra entre países e fornecem solução para conquistar a paz.
29. Nas páginas da História da Arte, surgem incontáveis guerras como as de Troia e do Peloponeso,
pintadas por Eufrônio, as Batalhas de San Romano e Anghiari, de Paolo Uccello e de Da Vinci, ou
Guernica, de Picasso, narradas por cenas que as localizam e datam, sugerindo conceitos que vão do
heroísmo ao desespero, defendendo o solo, uma ideia ou uma causa.
Ainda considerando o painel Guerra, Portinari não identifica guerra alguma, arma alguma; não traz as
cores bíblicas do fogo e do sangue. O azul predomina.
O que emana do painel Paz nos enleva e encanta mais que a ideia de paz e da paz; é a própria paz
que nos invade ao contemplá-lo.
As figuras humanas em Guerra, no cenário de morte, e em Paz, no universo sereno, deixam
transparecer respectivamente:
A) um clima de condenação à própria existência da guerra e que a paz universal é possível.
B) um clima de horror pela crueldade da guerra e um canto de júbilo pela conquista da paz.
C) um grito de dor imposto pelo desespero da morte e um reino mágico de cores reluzentes.
D) uma prece coletiva clamando justiça aos céus e gestos de resignação coletiva.
E) um clima de tragédia imposto pela dor e a certeza da impossibilidade de reencontros e reconquistas.
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30. Como afirmou Aristóteles, ―o objetivo da arte não é apresentar a aparência externa das coisas, senão o
seu significado interno; pois isto, e não a aparência e o detalhe externos, constitui a autêntica realidade‖.
Abertura 1812 foi uma obra orquestral encomendada a Pyotr Ilych Tchaikovsky pelo czar da Rússia
para comemorar o aniversário de sua coroação e os 70 anos de uma importante vitória russa. Nessa
peça, podemos notar uma parte do hino do país inimigo e um final épico em que podemos ouvir sons
dos canhões.
O fato épico trata-se:
A) do fracasso da invasão e a devastação do exército de Napoleão Bonaparte.
B) da Batalha de Borondino, vencida pelos russos devido à epidemia de tifo no exército inimigo.
C) da Batalha de Kulikovo, travada pelos tártaros e mongóis da Horda de Ouro contra os russos.
D) da Batalha de Austerlitz, também conhecida como Batalha dos Três Imperadores, tendo Napoleão
Bonaparte como protagonista.
E) da Batalha de Iwo Jima, onde as tropas vencedoras queriam capturar os campos aéreos de modo a
fornecer um local de aterragem e de reabastecimento para os bombardeios.
31. Um dos motivos que causaram guerras no passado foi a disputa pelo petróleo. No presente conflito
entre Rússia e Ucrânia, uma das preocupações da Europa é sua dependência do gás russo.

Jornal O Povo, de 13/05/2014.

Quanto ao petróleo e ao gás russo, podemos afirmar:
A) O petróleo é formado basicamente por uma mistura de hidrocarbonetos com massas moleculares
variadas, destacando-se o etanol combustível, a gasolina e o óleo diesel.
B) O objeto da discórdia entre Rússia e Ucrânia, o gás natural, é uma mistura de substâncias leves,
cujo principal componente é o metano (CH4).
C) O gás natural, acondicionado apropriadamente em botijões, é conhecido como gás liquefeito de
petróleo (G.L.P.) ou gás de cozinha.
D) A destilação fracionada do petróleo se destina à separação de seus vários componentes, e não é
capaz de produzir metano.
E) O uso do gás natural como combustível tem como desvantagem a maior emissão de gases de
enxofre que o óleo diesel.
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32. Numa sexta-feira, às 13h, foi passado um e-mail da sede da ONU (Organização das Nações Unidas)
para a sede da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura),
avisando que a paz mundial corria perigo.

Como o e-mail viaja com a mesma velocidade da luz (300.000 km/seg) e a distância percorrida pelo
e-mail enviado da ONU para a UNESCO foi de 6.000 km, então o e-mail chegou à sede da UNESCO às:
A) 19 horas e 2 centésimos de segundos.
B) 7 horas e 6 centésimos de segundos.
C) 16 horas e 3 centésimos de segundos.
D) 7 horas e 3 centésimos de segundos.
E) 13 horas e 4 centésimos de segundos.
33. Nos dias atuais, a paz está ameaçada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia com a questão da Criméia.
Na charge apresentada, temos dois chefes de Estado. Eles representam países que, nessa crise, assim
se apresentam:

Diário do Nordeste, 19 de março de 2011.

A) O Brasil e os EUA são ambos a favor da Rússia.
B) Enquanto o Brasil é a favor da Ucrânia, os Estados Unidos são a favor da Rússia.
C) Enquanto o Brasil é a favor da Rússia, os Estados Unidos são a favor da Ucrânia.
D) O Brasil é neutro, e os EUA são a favor da Ucrânia.
E) Os EUA são neutros, e o Brasil é a favor da Rússia.
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34. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz o ativista Martin Luther King Jr. No texto a seguir,
reproduzimos trechos de seu famoso discurso I have a dream.
EU TENHO UM SONHO
Cem anos atrás, um grande americano, no qual estamos sob sua simbólica sombra, assinou a
Proclamação de Emancipação. Esse importante decreto veio como um grande farol de esperança para
milhões de escravos negros que tinham murchados nas chamas da injustiça. Ele veio como uma
alvorada para terminar a longa noite de seus cativeiros.
Mas cem anos depois, o Negro ainda não é livre.
Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que, embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e
amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano.
Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua
crença – nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados
iguais.
Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes
de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da
fraternidade.
Eu tenho um sonho que um dia até mesmo o estado do Mississippi, um estado que transpira
com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de
liberdade e justiça.
Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde
elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje!
Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador
que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação; nesse justo dia, no Alabama, meninos
negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs
e irmãos. Eu tenho um sonho hoje!
Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado, e todas as colinas e montanhas virão
abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados.
Martin Luther King

Sobre o ―grande americano‖ a que se refere Martin Luther King na primeira linha do texto, é correto
afirmar que:
A) liderou a vitória dos estados do Norte contra os do Sul na Guerra da Secessão.
B) foi um famoso general que não evitou a guerra civil entre os estados, porque, ao defender a lei e a
ordem, representada pela constituição, não protegeu as minorias.
C) simbolizou o imperialismo norte-americano atrelado à independência das colônias espanholas com
o slogan ―América para os americanos‖.
D) criou a expressão Big Stick (grande porrete), que representa a pressão norte americana nas nações
latino-americanas.
E) destacou-se no final da Primeira Guerra Mundial quando propôs a criação da Liga das Nações, que
foi deturpada pelo governo inglês.
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35. Yoko Ono, viúva de John Lennon, declarou:
―Meu objetivo final na produção de filmes é fazer um filme que inclua um rosto sorridente de cada ser
humano no mundo.‖
Em vídeo postado no YouTube, Yoko diz:
―Oi, eu sou a Yoko. Esse filme de sorrisos é o que eu sempre quis fazer. E agora que estamos fazendo,
é ótimo.
Para se juntar ao filme de sorrisos, faça uma hashtag de sua foto no Instagram com a hashtag
#smilefilm.
Pense PAZ, aja PAZ, espalhe PAZ... e imagine PAZ! Beijos, amo vocês!‖
Ao tomar conhecimento do site, Pedro foi o primeiro a enviar sua foto e, simultaneamente, avisou da
existência do site para dois amigos distintos. Cada um desses amigos, por sua vez, enviou foto e,
simultaneamente, divulgou para duas novas pessoas. Continuadamente, cada pessoa avisada divulga
para duas novas pessoas até o total de 16.383 fotos recebidas, quando o recebimento de fotos foi
encerrado. Sabe-se que Yoko recebeu a foto de cada pessoa avisada um minuto após as fotos de
quem avisou. Nessas condições, após o envio da primeira foto (foto de Pedro) até o encerramento,
quantos minutos se passaram?
A) 9 min.
B) 10 min.
C) 11 min.
D) 12 min.
E) 13 min.
Depois que você terminar sua prova, acesse #smilefilm e compartilhe o seu sorriso de
futuro universitário da Faculdade Farias Brito.
LÍNGUA INGLESA
Texto I

PEACE CORPS TODAY
The Peace Corps has been a leader in international development and citizen diplomacy for more than
50 years across more than 139 countries. In an increasingly interdependent world, we tackle challenges that
know no borders — such as climate change, pandemic disease, food security, and gender equality and
empowerment. Although times have changed since the Peace Corps' founding in 1961, the agency's mission
— to promote world peace and friendship — has not. Today, the Peace Corps is more vital than ever,
working in collaboration with partner organizations and using cutting-edge technologies and well-tested best
practices to enhance impact.
Our more than 215,000 current and returned volunteers know that the Peace Corps changes lives —
both their own and the lives of people in communities around the world. They learn about leadership,
ingenuity, self-reliance, relationship building and become global citizens. Peace Corps Volunteers reflect the
very best of humanity, innovation and aspiration for a better tomorrow. When they return home, they share
their stories and experiences and give back to their own communities, helping to strengthen international ties
and increase our global competitiveness.
http://www.peacecorps.gov/today/
Vestibular

20

Data:

FACULDADE FARIAS BRITO

36. O ―Peace Corps‖ foi criado pelo Presidente John Kennedy como uma forma de ajudar na manutenção
da paz em todo o planeta. Com base no texto I, um outro objetivo da entidade:
A) diz respeito à preencher uma eventual lacuna deixada pela ONU.
B) é enfrentar problemas que não conhecem fronteiras, como as catástrofes naturais.
C) é descobrir novas tecnologias que possam ser utilizados na preservação da paz.
D) é recuperar o prestígio perdido desde os anos de 1960.
E) é rivalizar com entidades e empresas que também promovem a paz no mundo.
37. Com base na leitura do texto I, podemos inferir que o trabalho do ―Corpo da Paz‖ baseia-se:
A) em alta tecnologia.
B) em saudosismo ineficiente.
C) em apego a lideranças retrógradas.
D) em trabalho voluntário.
E) em competitividade global.
Texto II
THE NOBEL PEACE PRIZE
The Nobel Peace Prize is an international prize which is awarded annually by the Norwegian Nobel
Committee according to guidelines laid down in Alfred Nobel's will. The Peace Prize is one of five prizes that have
been awarded annually since 1901 under the auspices of the Nobel Foundation in Stockholm for outstanding
contributions in the fields of physics, chemistry, physiology or medicine, literature, and peace. Starting in 1969, a
Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has also been awarded.
Whereas the other prizes are awarded by specialist committees based in Sweden, the Peace Prize is
awarded by a committee appointed by the Norwegian Storting. According to Nobel's will, the Peace Prize is to go
to whoever "shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction
of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses". The prize includes a medal, a
personal diploma, and a large sum of prize money (currently 8 million Swedish crowns). The Nobel Peace Prize
has been called "the world's most prestigious prize". With the award to The European Union in 2012, a total of
101 individuals and 24 organizations have been awarded the Peace Prize. The Prize is awarded at a ceremony in
the Oslo City Hall on December 10, the date on which Alfred Nobel died.
http://nobelpeaceprize.org/en_GB/about_peaceprize/

38. Lendo o texto II, chega-se à conclusão que as diretrizes traçadas para a escolha do Prêmio Nobel da
Paz baseiam-se:
A) no testamento de Alfred Nobel.
B) nos votos de um comitê especial com sede em Oslo, Noruega.
C) na filosofia de vida de Alfred Nobel.
D) na opinião dos membros do governo da Noruega.
E) na biografia do agraciado.
39. O Prêmio Nobel da Paz é ofertado anualmente por um comitê norueguês responsável pela escolha dos
agraciados com a premiação. Segundo o texto II, o Prêmio Nobel da Paz deve ser conferido:
A) preferencialmente, a instituições que lutem pelo desarmamento mundial.
B) a quem quer que se esforce ao máximo pela fraternidade entre os países.
C) apenas a homens e mulheres engajados em manter a fraternidade entre os povos.
D) a pessoas ou instituições que nunca tenham participado de qualquer evento relacionado a conflitos
armados entre nações.
E) a congressistas de países que se esforçam em preservar a paz entre as nações.
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Texto III

https://www.google.com.br/
40. Por meio de uma análise das informações visuais e verbais da charge acima, percebemos:
A) uma homenagem aos mais notáveis vencedores do Prêmio Nobel da Paz de todos os tempos.
B) fatos em comum entre quatro ganhadores do Prêmio Nobel da Paz.
C) uma crítica a um dos escolhidos para o Prêmio Nobel da Paz.
D) os feitos de quatro grandes vencedores do Prêmio Nobel da Paz.
E) um tom racista em relação a alguns dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz.
ESPANHOL
Texto I
ÉDGAR RAMÍREZ: “LA PAZ NO ES POSIBLE SI SEGUIMOS DERRAMANDO SANGRE VENEZOLANA”
Escrito por redacción el febrero 26, 2014. Publicado en arte y espectáculos

El actor venezolano Édgar Ramírez, se pronunció, este lunes, sobre las manifestaciones y hechos de
violencia que se han registrado en el país las últimas dos semanas, que han dejado un saldo de al menos
13 muertos.
―Mi corazón está en Venezuela y en mi Táchira amado, acompañándolos en estos momentos tan
dolorosos‖, escribió en su cuenta en Twitter @edgarramirez25.
―La de Jimmy, y todas las muertes en el resto del país son injustificables y nos enlutan a todos por
igual‖, agregó.
Afirmó: ―La #PAZ no es posible si seguimos derramando sangre venezolana. La sangre ahoga toda
posibilidad de encuentro y reconciliación‖.
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Édgar Ramírez @edgarramirez25 13h

Édgar Ramírez @edgarramirez25 13h

Édgar Ramírez @edgarramirez25 14h

(http://yaesnoticia.com/arte-cine/edgar-ramirez-la-paz-no-es-posible-si-seguimos-derramando-sangre-venezolana/)

36. No twitter, o ator venezuelano Édgar Ramírez:
A) não é a favor do processo de paz em seu país, pois deseja manifestações e atos de violência.
B) o seu coração está na Venezuela, e acompanhará os momentos dolorosos.
C) acredita que paz não será possível se continuarem o derramamento de sangue venezuelano, o que
afundará toda a possibilidade de reconciliação.
D) crê que a morte de Jimmy, e todas as demais mortes, são injustificáveis e incentivam o ódio em
todos por igual.
E) admite que o sangue derramado deve ser vingado, por isso não há possibilidade de reconciliação.

TEXTO II
20 AUTORES EN LA PAZ ES LO QUE CUENTA
FONDO EDITORIAL

El libro La Paz es lo que cuenta, del Fondo Editorial Fundarte, fue bautizado y presentado en la Sala
Hugo Chávez, de la Feria del Libro de Caracas, y estuvo a cargo del gerente de dicha editorial Kelvin
Malavé y los autores Iraima Arrechedera, Luis Felipe Ortiz, Alejandro Toro, Gonzalo Alarcon, Liliane Blaser,
Liliam Amiel, Patricia Martínez, Roberto Molinares, Bruno Mateo y Aracelis Reyes.
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La actividad se inició con la presentación de Kelvin Malavé, quien manifestó que este libro se llevó a
cabo gracias a la Alcaldía de Caracas a través de Fondo Editorial Fundarte y la Comisión Presidencial para
el Control de Armas, Municiones y Desarme, entes que llevaron a cabo la edición del Concurso de Narrativa
La Paz es lo que Cuenta a propósito del Día Internacional de la Paz, donde más de 85 escritores
participaron. (...)
Asimismo, Aracelis, autora del cuento ganador Pares y nones, señaló que con estas narraciones se
busca generar espacios para la convivencia pacífica con un tema vital como el apego a la paz ―mi historia
trata de cómo compartir tres caramelos entre dos niños, de manera de que todos queden conformes, y eso
es lo que se persigue, buscar maneras sencillas para hacer paz y lo correcto. Y es importante que se sepa
que la paz no es la ausencia de la guerra, la paz trae muchas cosas, como los valores‖.
Por su parte, Malavé manifestó que en esta edición se encuentran los mejores 20 relatos que
promueven la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, la cooperación, la tolerancia, y la solidaridad.
http://www.fundarte.gob.ve/museo-del-teclado/86-noticias2/976-20-autores-en-la-paz-es-lo-que-cuenta

37. De acordo com o texto, o livro La Paz es lo que cuenta:
A) Foi apresentado na feira do livro de Caracas.
B) A atividade se iniciou com a representação de Kelvin Melavé.
C) A autora do livro La Paz es lo que cuenta, Aracelis, assinalou que com estas narracões se busca
gerar espaços para a convivência pacífica com um tema vital, que é a paz.
D) Malavé, autor do livro, manifestou que nesta edição se encontram os 20 melhores relatos que
promovem a resolução pacífica de conflitos.
E) A paz é a ausência de guerra.
TEXTO III
PORTADA DEL DIARIO PÚBLICO EL 22 DE FEBRERO DE 2011
(VER EXPLICACIÓN EN ESTE ARTÍCULO: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA GUERRA EN LIBIA)

El "carnicero" Assad, acusado por The Independent en mayo de 2012 de la masacre de
Houla (informe CIAR).
Aunque dicha masacre fuese obra de los terroristas islámicos que tanto apoya la prensa y
nuestro poder económico y político.
¿Quién está entonces realmente empapado de sangre: el presidente Bashar al Assad o el poder
económico occidental con sus medios de comunicación y sus organizaciones de "derechos humanos"?
http://miguel-esposiblelapaz.blogspot.com.br/
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38. Na charge, a palavra carnicero pode ser entendida, em nosso idioma, como:
A) açougueiro.
B) terrorista.
C) sanguessuga.
D) parasita.
E) capitalista.

TEXTO IV
OBAMA MINIMIZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO
EE UU intenta desmarcarse del fracaso de las negociaciones entre Israel y Palestina, pese a haberlas
promovido
JOAN FAUS Washington 25 ABR 2014 - 22:14 CET

Kerry come con los negociadores de Oriente Medio en 2013. / CHARLES DHARAPAK (AP)

Siguiendo su estrategia de las últimas semanas de cubrirse las espaldas ante un eventual fracaso de
las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, el Gobierno de Estados Unidos optó este viernes por
minimizar y desmarcarse de la suspensión de las conversaciones, pese a que Washington ha promovido y
tutelado el diálogo, y se ha volcado intensamente en los últimos nueve meses en tratar, sin éxito, de que
ambas partes acercaran posturas.(...)
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/25/actualidad/1398456849_389344.html

39. Pelo que se percebe no texto, os Estados Unidos:
A) adotaram uma postura inovadora diante do processo de paz entre Israel e Palestina.
B) têm obtido êxito no processo de paz entre Israel e Palestina.
C) optaram pela suspensão do processo de paz no Oriente Médio.
D) minimizaram a suspensão das conversações de paz.
E) impediram que ambas as partes tomassem novas posturas de paz.
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TEXTO V

www.unitedexplanations.org/2013/06/18/las-35-mejores-vinetas-de-mafalda-de-satira-politica;

40. Nesta vinheta, Mafalda expõe sua descrença:
A) no Vaticano.
B) na ONU.
C) no seu poder de convicção.
D) em sua cadeirinha.
E) na paz mundial.

PROVA DE REDAÇÃO
O Artigo 5° da Constituição Brasileira diz que, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”(...)
Após a leitura do caput do Artigo 5º de nossa Constituição; do texto ―Eu tenho um sonho‖, de Martin
Luther King (questão 34); e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
desenvolva um texto de gênero dissertativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa, que
responda à pergunta:
No Brasil, todos são iguais perante a Lei?
(Mínimo: 20 linhas)
(Máximo: 30 linhas)
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