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CADERNO  DE  PROVA  –  1.ª FASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do candidato

N.º de inscrição Assinatura do candidato

Coordenação de Exames Vestibulares

Nome do curso / Turno Local de oferta do curso

Espanhol



 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Verifique se a cor da capa deste Caderno de Prova corresponde ao nome da cor impresso em 
campo apropriado da sua Folha de Respostas. Caso não corresponda, comunique, 
imediatamente, ao fiscal. 

 

2. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 36, é constituído de 80 (oitenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 24 – Linguagens 
25 a 40 – Ciências Humanas 
41 a 80 – Ciências da Natureza e Matemática 

 

3. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 
ao fiscal que o substitua. 

 

4. Na parte de Linguagens, no que se refere às Línguas Estrangeiras, considere apenas o 
idioma de sua opção: Inglês (páginas 7 a 9), ou Espanhol (páginas 10 a 12), ou Francês 
(páginas 13 a 15).  

 

5. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não 
porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

 
5.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
5.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

5.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

6. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo 
destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

7. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

8. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal este 
CADERNO e a FOLHA DE RESPOSTAS. 

 

9. Este Caderno de Prova poderá ser levado pelo candidato somente no dia 27 de novembro 
de 2006, após a entrega da Folha de Respostas das Questões Discursivas e da Folha de 
Redação. 
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Espanhol 
 
INSTRUÇÃO: O texto abaixo constitui parte de entrevista concedida por famosa artista madrilenha. 

Leia o texto para responder às questões de 17 a 22. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 - 
 
 
 
 
 
 
 

 2 - 
 
 
 
 
 
 
 

3 - 
 
 
 
 
 

4 - 
 
 
 
 
 
 

5 - 

OUKA LEELE: PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 2005 
 

La artista madrileña está de enhorabuena. Ouka Leele, o Bárbara Gil de Biedma, ha conseguido el Premio 
Nacional de Fotografía 2005 de manos del Ministerio de Cultura, dotado de 30.000 euros. Y lo ha hecho, según el 
jurado, por "cuestionar los límites del lenguaje de la fotografía" a través de unas personales aportaciones 
cromáticas, compositivas y narrativas. En definitiva, una artista integral. Sobre estos temas ha charlado con los 
lectores. 
 
Sebastián TERRASSA 
P. ¿Crees que la foto con móvil sepultará definitivamente a la foto tradicional?  
R. No de momento, pero lo digital avanza tan rápido que no se sabe. De momento yo me he tranquilizado y sigo 
con mis cámaras de toda la vida. Hasta que las digitales las superen y se estabilicen y sus precios sean más 
asequibles, pues el material digital enseguida cambia o mejora o se hace incompatible... Yo tengo mi cámara 
desde hace 30 años. El móvil es muy divertido pero de momento no te puede dar toda la capacidad de expresión 
necesaria. 
 
Inna 
P. Vaya por delante mi admiración por su trabajo, mi pregunta es ¿hay alguna foto, "la foto", que todavía no ha 
hecho, que quisiera hacer, que sueña con hacer? 
R. Sí, claro, las que no he hecho son las que más me gustan pues es hacia donde quiero ir, es lo que me mueve. 
Pienso muchas veces en hacer fotos para ciegos, es decir, no existe la foto. Entras en un sitio oscuro y no ves 
nada, pero algo misterioso te hace crear una imagen en tu mente. Todo el que entra tiene la misma experiencia, 
pero ninguno la refleja igual dentro de sí mismo. En la próxima exposición lo voy a hacer. 
 
KMARQUEZ 
P. ¿Qué materiales utilizas para pintar tus fotografías? 
R. Acuarelas líquidas de la marca VALLEJO (y no me dan subvenciones... debería pedírselas), pinceles de los 
mejores, de marta, aunque los chinos o japoneses van muy bien y son más baratos. Y seco los restos de pintura 
con trapos de algodón para que no se corra y no queden marcas... Y claro agua para disolver. 
 
TUL 
P. ¿Qué es el arte?, ¿para qué sirve? 
R. A veces he dudado de su utilidad, y eso me hacía sufrir y pensar que es mejor ser panadera que todo el mundo 
lo necesita, el pan, pero me he dado cuenta que es alimento para el espíritu. A mí misma me ha salvado muchas 
veces. He entrado con gripe en el cine y al salir la película me había curado. Picasso decía que un cuadro tiene 
que poder curar un dolor de muelas. 
 
KNWORG 
P. Srta. Ouka: Recuerdo el flash que sus portadas me producían, en una revista emblemática de la corriente 
subterránea o contracultura hispánica (en el buen sentido), de la que era asiduo lector. ¿Qué influencia tuvo la 
"movida" como reacción de masa en su obra gráfica? 
R. Pues bastante, pues era mi generación y sentirte rodeada de tantos amigos tan creativos anima y conforta. El 
no sentirte sola o como un bicho raro y aislado te anima a seguir. Además nos inspirábamos unos a otros. 
 

(Disponível em www.elpais@elpais.es. Acesso em 25/06/2006.) 

 
Questão 17 
 

Da leitura da entrevista, pode-se afirmar que a artista madrilenha 
A) sente-se realizada fotografando para todos os gostos. 
B) desafia a mistura tradicional das cores e as composições da linguagem fotográfica. 
C) em seu trabalho, substituiu as máquinas tradicionais pelas digitais. 
D) viveu diversas experiências das quais não gosta de se lembrar. 
E) não consegue refletir em imagens experiências obtidas em ambientes escuros. 
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Questão 18 
 

Em relação às respostas dadas por Ouka Leele, assinale a afirmativa correta. 
A) Os ambientes escuros facilitam a elaboração de fotografias para cegos. 
B) Alimentar o espírito constitui uma das funções da arte. 
C) A fotografia impossibilita a representação de cores e formas. 
D) Para Picasso, a arte fotográfica produz um gozo estético comparável ao que produzem seus próprios quadros. 
E) O artista que não vê utilidade na arte deveria dedicar-se à fabricação de pão.  
 
 
Questão 19 
 

Ao ser indagada sobre os materiais utilizados em seu trabalho, a artista afirma que 
A) utiliza pincéis de pelos sintéticos porque facilitam o deslizamento na tela. 
B) para evitar que a tinta seque rápido usa panos de algodão. 
C) são melhores as aquarelas líquidas porque não precisam de solventes. 
D) os pincéis chineses e japoneses são melhores que os utilizados por ela. 
E) não recebe ajuda de custo pela divulgação dos produtos que utiliza. 
 
 
Questão 20 
 

Em relação às informações contidas no trecho 5, assinale a afirmativa correta. 
A) É questionada sobre o porquê se posiciona contra a cultura estabelecida. 
B) As fotografias das revistas produziam mal-estar na geração jovem. 
C) A arte de Ouka Leele era produzida coletivamente, pois os amigos eram muito criativos. 
D) A produção fotográfica de Ouka Leele não sofreu qualquer influência dos movimentos de contracultura. 
E) A artista participou do movimento de contracultura hispânica. 
 
 
Questão 21 
 

Nas expressões pero lo digital (trecho 1), es lo que me mueve (trecho 2) e lo voy a hacer (trecho 2), as palavras 
sublinhadas em sua função gramatical são, respectivamente: 
A) pronome, pronome, pronome. 
B) artigo, pronome, adjetivo. 
C) adjetivo, pronome, pronome. 
D) artigo, pronome, pronome. 
E) pronome, adjetivo, adjetivo. 
 
 
Questão 22 
 

A respeito dos recursos expressivos utilizados no texto, analise as afirmativas. 
 

I - As ocorrências do conector pero (trecho 1) indicam contraposição ao sentido da idéia anterior. 
II - O uso da expressão A veces (trecho 4) sugere freqüência na sucessão das idéias. 

III - O conector aunque (trecho 3) é usado para enfatizar a coordenação de idéias.  
IV - A palavra enseguida (trecho 1) poderia ser substituída pela expressão sin embargo. 
V - O uso da expressão Hasta que (trecho 1) indica limite à idéia anterior. 

 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II e V, apenas. 
D) III, IV e V, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
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INSTRUÇÃO: Analise a vinheta a seguir e responda às questões 23 e 24. 
 

 
 

(QUINO. Yo no fui. 6.ª ed. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2005, p. 94.) 
 
 
Questão 23 
 

A partir da leitura da vinheta, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
(     ) Para o personagem, os jornais e a televisão induzem a padronização do comportamento dos leitores e 

espectadores. 
(     ) O personagem mostra-se descontente porque os jornais e a televisão esqueceram de editar as notícias. 
(     ) O autor, pela vinheta, faz uma crítica aos meios de comunicação, principalmente à TV e aos jornais. 
 
Marque a seqüência correta. 
A) V, F, V 
B) V, V, F 
C) F, V, V 
D) F, F, V 
E) V, V, V 
 
 
 
Questão 24 
 

Passando a expressão A mí lo que me asusta para a segunda pessoa do singular, em registro formal, ficaria 
A) A usted lo que te asusta. 
B) A tí lo que le asusta. 
C) A usted lo que le asusta. 
D) A tí lo que te asusta. 
E) A él lo que le asusta. 
 
 
 
 

 
 
 

 


