
   
  

PROVA MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - DIPLOMATA 

QUESTÕES DE TEXTO 

 

QUESTÃO NÚMERO 1 

COMENTÁRIO:  

1. Errado – o item alega que “a diplomata ‘insta’ os Estados a concluir a negociação do Segundo 
Protocolo Facultativo do Pacto Internacional”. Entretanto, consta, no texto, que os Estados são 
instados a ‘aceder’ ao Segundo Protocolo, ou seja, a obter acesso, a anuir. Então esses Estados 
nem sequer haviam começado a negociação. 

2. Errado – não há, sequer, menção ao fato de a pena de morte ser contraproducente; tampouco 
que o seja por gerar mais violência. Marcar este item como certo seria uma extrapolação da 
interpretação das ideias do texto. 

3. Errado – quando a diplomata emprega a expressão “sanção discriminatória” para se referir à 
arbitrariedade penas de morte aplicadas a indivíduos pertencentes a minorias raciais, étnicas ou 
religiosas ela já está se referindo diretamente às práticas de genocídio.  

4. Errado – todos os três períodos pertencentes ao terceiro parágrafo do texto trazem ideias que 
estão interligadas: ao defender a tese de que o castigo deve ser proporcional à gravidade do delito, 
ela realça que se a pena de morte for aplicada aos casos de delitos relacionados a drogas, isso 
constitui uma violação das obrigações internacionais de direitos humanos, tendo em vista que tal 
castigo pode ser agravado por procedimentos que submetem os presos a tratamento desumano, 
cruel ou degradante. 

 

 
QUESTÃO NÚMERO 2 

COMENTÁRIO:  

1. Certo – o confronto entre a posição do Brasil no texto II e sua posição no texto III evidencia que 
houve uma mudança radical posicionamento do país a respeito da situação dos direitos humanos 
na Síria. 

2. Certo – todos os elementos enumerados foram decisivos para a mudança do voto brasileiro. 
3. Errado – a reescrita provoca alterações sensíveis na informação apresentada no excerto original. 

No original, a ideia veiculada é de que os países que não procurarem evitar a maior militarização 
do conflito estarão compartilhando a responsabilidade pelas atrocidades cometidas. Já, na 
reescrita, a ideia que subjaz é a de que todos os países devem evitar a escalada militar da crise, 
responsabilizando-se pela dramática situação da população civil. 

4. Errado – a assertiva de que o Brasil defende o respeito à “confidencialidade das negociações” não 
é verdadeira; ao contrário, o país defende a construção de solução política por meio de 
negociações transparentes.  

 

 



   
  

QUESTÃO NÚMERO 3 

COMENTÁRIO:  

1. Errado – a informação constante no texto é de que o acordo deverá buscar medidas contra 
“expropriação arbitrária” (um tipo específico de expropriação) e a assertiva propõe que o acordo 
deverá buscar medidas contra “toda forma de expropriação”. 

2. Errado – A substituição do vocábulo “salvaguarda” (que significa “proteção, garantia”) pelo termo 
“sanção” (que significa “punição”) provocaria uma mudança radical dos sentidos do texto. 

3. Errado – infere-se do texto que a inclusão dos temas mencionados é de interesse do outro bloco 
regional, ou seja, de outro país (que pode, inclusive, nem ter ciência da existência do telegrama). 

4. Errado – a proposta de reescrita altera os sentidos do texto e causam, portanto, prejuízo às 
informações nele veiculadas: no original, há a informação de que os mecanismos de solução de 
controvérsias podem prever a possibilidade de acesso a empresas de capital privado; já, na 
reescrita, a informação evidencia que as companhias privadas podem fazer uso dos mecanismos 
de verificação e monitoramento.  

 

 

QUESTÃO NÚMERO 4 

COMENTÁRIO:  

1. Certo – Todos os argumentos mencionados na assertiva servem, de fato, para justificar o reduzido 
“gosto da maravilha e do mistério” dos cronistas portugueses do Século XVI sobre o Novo Mundo. 

2. Errado – O padre Antônio Vieira não se refere a “não ter com o que se ama o adequado cuidado”.  
Na verdade, o sentido atribuído por ele ao verbo cuidar é o de “julgar, supor”. Assim, quando 
afirma que “os homens não amam o que cuidam que amam”, ele quer dizer que “os homens não 
amam aquilo que julgam (supõem) que amam”.  

3. Certo – Sérgio Buarque de Holanda não atribui conotação negativa à ética da aventura; ele se limita 
a descrever a visão/percepção negativa dos aventureiros em relação ao modo de vida e aos 
costumes dos trabalhadores.  

4. Errado – não é procedente a assertiva de que a proposta de “regionalismo” possa conter o risco 
do separatismo. Ao contrário, na opinião de Gilberto Freyre, no regionalismo, as regiões se 
complementariam e se integrariam ativa e criadoramente numa verdadeira organização nacional. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 5 

COMENTÁRIO:  

1. Errado – a expressão “tanto (...) como” exprime uma relação de comparação entre a expressão 
“uma oposição absoluta” e a expressão “uma incompreensão radical”. Trata-se de uma locução 
conjuntiva subordinativa adverbial comparativa.  

2. Errado – não se pode inferir do texto que o homem aventureiro é um tipo belicoso (de 
comportamento agressivo, propenso à guerra). Ele, apenas, “vê como viciosos e desprezíveis” as 



   
  

energias que visam à estabilidade, à paz, à segurança pessoal e os esforços sem perspectiva de 
rápido proveito. 

3. Certo – O uso do pronome enclítico é opcional quando se trata de verbos no infinitivo. Dessa 
forma, será possível utilizar as duas redações: “Nas formas de vida coletiva podem assinalar-se 
dois princípios” ou “Nas formas de vida coletiva podem se assinalar dois princípios”. 

4. Certo – No português do Brasil (contemporâneo), o verbo visar (no sentido de almejar, ter em 
vista) tem dupla transitividade. Assim, podemos ter: “que visam à estabilidade, à paz, à segurança 
pessoal” ou, ainda “que visam a estabilidade, a paz, a segurança pessoal”. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 6 

COMENTÁRIO:  

1. Certo – o advérbio “melhor” tem a função contextual de retificar (corrigir) a informação anterior. 
Assim, tem-se: “Desde Gandavo e, melhor, desde Pero Vaz de Caminha até, pelo menos, Frei 
Vicente de Salvador...”. O advérbio melhor tem valor semântico de “aliás”. 

2. Certo – considerando-se as informações contidas no texto, é possível estabelecer uma relação 
entre a forma “tivessem amortecido” e a fase final (que remete à longa prática das navegações 
e o assíduo trato das terras e gentes estranhas – os quais já os haviam cansado) e entre a forma 
“absorvesse” e a fase inicial (o fascínio do Oriente ainda absorvesse em demasia os seus cuidados 
– no início das navegações) dos eventos que exprimem. 

3. Certo – O advérbio “porventura”, usado no texto, indica que o autor coloca no plano da hipótese 
a afirmação “das limitações humanas e terrenas”. Ele poderia ser substituído por “quiçá”. 

4. A expressão “é que” não confere ênfase ao elemento que a antecede nem, tampouco, ao que a 
procede, não sendo, portanto, uma expressão expletiva. Neste caso, o vocábulo “que” 
desempenha a função morfológica de conjunção integrante (não possui função sintática) 
enquanto a forma verbal “é” constitui um verbo de ligação. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 7 

COMENTÁRIO:  

1. Errado – A substituição de “esses” por “estes” preservaria a correção gramatical do período e as 
informações veiculadas pelo texto. Entretanto, a substituição de um por outro ocasionaria maior 
proximidade do autor com relação aos “tanques em que floresciam as diferentes culturas”.  

2. Errado – As expressões “tomar isso ao pé da letra” e “colcha de retalhos” são exemplos da função 
conotativa da linguagem, tendo em vista que ambas se traduzem pela figura de linguagem 
metáfora. 

3. Certo – a substituição da expressão “cada um” pela expressão “cada uma” não provoca 
incorreção gramatical tampouco acarreta em mudança de sentido, desde que se altere a 
concordância de “padronizados” e “universalizados”.  



   
  

4. Certo – A coerência do texto está intimamente dependente da ativação do mecanismo da 
intertextualidade: o leitor precisa saber que Sindbad é um marinheiro (fictício) que realizou sete 
viagens pelos mares a leste da África e a sul da Ásia; e que Marco Polo é um mercador que, no 
livro “As viagens de Marco Polo”, descreve para os europeus as maravilhas da China. 

 

 

QUESTÃO NÚMERO 8 

COMENTÁRIO:  

1. Certo – os termos “categoria dinâmica”, “classe lucrativa” e “O empresário” pertencem a um 
mesmo campo de significação das informações contidas no texto. 

2. Errado – o texto diz, claramente, que a classe que trafica (que é, portanto, sustentada pelo 
tráfico) costumava “agir na sombra”, ou seja, atuava na irregularidade. O texto não diz que essa 
classe fora relegada à sombra! 

3. Errado – segundo o texto, Machado de Assis nem sequer menciona a “decadência” da classe 
empresarial. O que ele demonstra, em seu texto, é uma visão preconceituosa dessa classe, que 
– para ele, por meio do poder do dinheiro – infunde torpeza em toda parte, pela queda de 
escrúpulos, virtudes e valores.  

4. Errado – a substituição do pronome obliquo “lhe” pela expressão “a ela” preservaria a correção 
gramatical do trecho, tendo em vista que ambos possuem a mesma função sintática.  

 

QUESTÃO NÚMERO 9 

COMENTÁRIO:  

1. Errado – é inadequada a colocação do acento indicativo de crase na expressão “à corte”. 
Considerando que o termo “o estamento” exerce função de aposto explicativo da expressão 
“estrato dirigente”, o termo “a corte” também exerce essa função (aposto) e, por isso, a 
colocação do acento da crase prejudica a correção gramatical e provoca incoerência no texto. 

2. Errado – o artigo indefinido não tem função de realce e a sua retirada – embora preservasse a 
correção gramatical, provocaria mudança radical de sentido no trecho em que se insere: “toda 
uma camada” diz respeito à totalidade de uma só camada, enquanto “toda camada” constitui a 
generalização das camadas.  

3. Errado – o pronome possessivo “seu”, nas duas expressões, tem como referente “Machado de 
Assis”. 

4. Certo – Ambos os termos exercem a função sintática de sujeito nos trechos em que se 
encontram. 

 

 

 

 

 



   
  

QUESTÃO NÚMERO 10 

COMENTÁRIO:  

1. Certo – ambas as palavras obedecem à regra que diz: não se utiliza o hífen quando o prefixo 
terminar em vogal e a palavra-base iniciar-se com as consoantes “r” ou “s”, que, neste caso, 
devem ser dobradas. 

2. Errado – o agregado é a caricatura da “multidão dos terceiros”. 
3. Certo – O texto menciona que o favor, como “mediação quase universal” possuía a virtude de 

compor a base das relações coloniais.  Além disso, traz, também, a afirmação de que é 
compreensível que os escritores tenham baseado no favor a sua interpretação do Brasil, e, 
consequentemente, disfarçado, involuntariamente, a violência que sempre reinou na esfera da 
produção. Assim, é possível inferir que o favor servia ideologicamente à elisão, na literatura, da 
violência que estruturava o modo de produção brasileiro.  

4. Errado – A reescrita proposta provoca alteração dos sentidos do texto original. No texto, a ideia 
apresentada é a de que o favor tinha mil formas e nomes e atravessou e afetou a existência 
nacional.  Na reescrita, consta que o favor “atravessou e afetou com mil formas e nomes” a 
existência nacional. No texto, a informação dada é de que a relação produtiva de base é 
assegurada pela força e na reescrita, consta a informação de que “a relação produtiva de base 
está ressalvada e assegurada pela força. 
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