
VESTIBULAR 2008 — 2a FASE

GABARITO — ESPANHOL

Questão 01 (Valor: 20 pontos)

Espera-se que,  em sua resposta,  o candidato indique  dois aspectos,  presentes no 
texto, que se oponham à afirmação de Goethe, tais como os seguintes:

• A paixão amorosa não é uma doença, mas sim uma espécie de reação causada 
por  uma série  de substâncias  químicas,  como hormônios  e  neurotransmissores. 
(linhas 9-10)
• A paixão amorosa não é algo “incurável” ou interminável, já que se acaba ou se 
deteriora.  Tem,  inclusive,  prazo  de  validade:  costuma  durar  um  ano, 
aproximadamente. (linhas 21-23)

Questão 02 (Valor: 20 pontos)

O candidato deverá responder que a antropóloga Helen Fisher baseia sua definição no 
fato  de  ter  identificado,  no  cérebro  humano,  substâncias  químicas  que  seriam 
responsáveis pelas várias fases do apaixonamento e que levariam a relação amorosa 
ao cume, ao máximo.

Ele também poderá citar as substâncias

•  testosterona, como desencadeadora do desejo. 
•  serotonina e dopamina, que estão relacionadas com a atração e com o ato de 

apaixonar-se.
•  oxitocina e vasopresina, que têm a ver com a consolidação do amor, ou seja, 

com a evolução para uma relação mais calma, duradoura e segura.

Questão 03 (Valor: 15 pontos)
 
A resposta do candidato deverá ser a seguinte:

• “La química del amor”: sujeito simples  /ou/  sujeito.
• “los três aspectos del amor”: complemento direto.
• “amor”: núcleo do sujeito.

Questão 04 (Valor: 20 pontos)

O candidato deverá afirmar que, segundo o texto,

• aquele que se apaixona está aberto para o novo, é mais positivo e otimista, 
capaz de  superar  as  próprias  limitações.  Por  outro  lado,  quem se desapaixona 
perde  um  pouco  a  vontade  de  viver,  torna-se  puramente  realista  ou  negativo, 
deprime-se e não enxerga o verdadeiro sentido da vida.

Questão 05 (Valor: 15 pontos)

Depois de reescritos, os versos devem apresentar a seguinte forma:

• “Cuando dos personas se enamoran las cuadrillas / del tiempo hacen escala 
en el olvido”
• “es ver los cuerpos como son y no / como la otra mirada los inventaba”



Questão 06 (Valor: 10 pontos)
A resposta do candidato deve fazer referência ao seguinte:

De acordo com a citação, cabe a possibilidade de que alguém nunca se apaixone em 
sua vida. O amor é visto como resultado do destino. Essa idéia contraria o texto  I, já 
que, nesse texto, o amor é analisado por meio de bases científicas. Defende-se que o 
ato de apaixonar-se está relacionado com a manifestação de substâncias químicas do 
organismo ou de reações físicas, não dependendo, portanto, do destino nem de algo 
pré-determinado. Portanto, o texto  I e o pensamento de Ortega y Gasset apresentam 
idéias diferentes, contraditórias sobre o amor.

Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes.
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