
 
 
 
 

Vestibular 2010 — 2a fase 
 

Gabarito — FRANCÊS 
 
 
Questão 01 (Valor: 15 pontos) 
 
• O riso pode ser um fator contagiante, e, nesse caso, une as pessoas. Porém, como cada 

indivíduo tem seus próprios códigos morais e ideológicos, o riso pode ser também um 
elemento que separa uns dos outros.  
As reações, portanto, não são as mesmas diante do mesmo estímulo. 
 

• O dinheiro é tema humorístico porque muitas vezes os autores enfatizam os                    
desvios de comportamento decorrentes da atitude das pessoas em relação ao dinheiro. Por 
isso, avareza, ganância e soberba são alguns dos temas recorrentes no teatro e no cinema.  

 
• O riso é saudável, é um fator que prolonga a esperança de vida, porque propicia relaxamento 

tanto do corpo quanto do espírito. Além disso, o riso facilita as relações sociais entre os 
indivíduos. 

 
Questão 02 (Valor: 20 pontos) 
 
São possibilidades de resposta: 
• [...] l’humour compte seulement deux degrés [...]. 
 

• Est-ce que le déclenchement des rires suffit à garantir la pertinence d’une charge?     
      [ou] 
 Le déclenchement des rires suffit à garantir la pertinence d’une charge? 
 

•  [...] froisserait quelqu’un / les gens / les personnes / tout le monde / tous. 
 

• À tous de placer leur propre curseur et de délimiter le fossé moral, idéologique qui les sépare 
d’autrui. 

 
Questão 03 (Valor: 15 pontos) 
 
As expressões indicadas referem-se às seguintes palavras : 
• “le second” (l. 4) — “degrés” (l. 3). 
• “le” (l. 6) — “sketch” (l. 6). 
• “celui-ci” (l. 7) — “spectateur” (l. 7). 
• “qui” (l. 19) — “fossé” (l. 19). 
• “il” (l. 26) — “argent” (l. 24). 
 
Questão 04 (Valor: 15 pontos) 
 
São possibilidades de redação para a frase solicitada: 
 
• Dans les villes, la solitude est plus menaçante que les créatures féroces et les prédateurs. 
 
• Dans les villes, les créatures féroces et les prédateurs sont moins menaçants que la solitude. 
 
• Dans les villes, la solitude est aussi menaçante que les créatures féroces et les prédateurs. 
 
 
 



 

 

 
Questão 05 (Valor: 15 pontos) 
 
• Pierre Bréchon considera que, apesar de as pessoas terem consciência da crise que afeta a 

sociedade, elas se acham felizes. Sua conclusão, baseada na pesquisa por ele dirigida, é que 
a conjuntura social tem pouca influência sobre a felicidade pessoal. O paradoxo é o fato de as 
pessoas se sentirem felizes, apesar de terem consciência da crise econômica e social. 

 
• Segundo Christophe André, é possível aumentar a felicidade, pois o fato de nos sentirmos 

felizes depende não só de fatores genéticos (50%) e do meio em que vivemos (10%), mas 
também do nosso empenho regular na busca da felicidade (40%). 

 
• Stéphane Osmont tem uma postura crítica e até irônica no que se refere à busca desenfreada 

pela felicidade: todos teriam a obrigação de ser felizes e sorridentes, não faltando, para isso, 
uma série de “receitas”, como meditação, uso de Ômega 3, e técnicas infalíveis entre as quais 
aquelas veiculadas pelos livros de auto-ajuda. Ainda segundo Osmont, as pessoas que não 
conseguem alcançar a felicidade são consideradas imbecis. 

 
Questão 06 (Valor: 20 pontos) 
 
Os termos que completam adequadamente as lacunas das frases indicadas são os seguintes: 
 
• “afin de” 
 
• “donc” 
 
• “où” 
 
• “malgré” 
 
• “mais” 

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