
CADERNO  DE  PROVA  –  1.ª FASE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do candidato

 
N.º de inscrição

 

Assinatura do candidato

 

Nome do curso / Turno

 

Local de oferta do curso

 Coordenação de Exames Vestibulares

 

AMARELO

Francês



 
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 34, 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 9 a 11), ou Francês (páginas 12 a 14).  

 

5. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas devem ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a Folha de 
Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 

 
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 círculo 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 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. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas 2:30 h (duas horas e trinta 
minutos) do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes do tempo determinado deverá 
assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

9. Antes de se retirar da sala de prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal este CADERNO e a 
FOLHA DE RESPOSTAS. 

 

10. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

11. Este Caderno de Prova poderá ser levado pelo candidato somente no dia 19 de novembro de 2007, após a 
entrega da Folha de Respostas das Questões Discursivas e da Folha de Redação. 
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FRANCÊS 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 17 a 20. 
 

Kitsch sur sable en Baltique 
 

 
 

 
 
 
 

5 

L’Espagnol Seri Ramirez est le Rodin des plages. L’été venu, il écume le littoral européen pour donner libre cours à sa 
spécialité : la sculpture sur sable. On le voit ici à pied d’oeuvre à Travemünde, près de Lübeck, en Allemagne, où il a répondu à 
l’invitation du Sand World Festival. Seri Ramirez a choisi d’exécuter une sculpture géante représentant Ludwig van Beethoven 
et Elvis Presley accompagnant Marlène Dietrich. Ce monument du kitsch sera visible, comme les réalisations de 75 autres 
artistes, jusqu’au 2 septembre – si d’ici là le mauvais temps ou les vagues ne ruinent pas ces oeuvres, qui ont nécessité de 
déplacer 9000 tonnes  d’un sable spécialement sélectionné. A l’autre extrémité de l’Europe, le premier Festival de la sculpture 
du sable d’Istanbul permet actuellement d’admirer, entre autres merveilles, une représentation géante de Suleiman le 
Magnifique et de son épouse.  

(Le Monde, Dimanche 8 et Lundi 9 juillet 2007.) 
 
 

QUESTÃO 17 
 

Em relação ao texto, assinale a afirmativa correta. 
A) As esculturas representam personagens espanhóis. 
B) A exibição das obras acontece este ano na Espanha. 
C) As esculturas são esculpidas na areia. 
D) As esculturas de Seri Ramirez são réplicas das de Rodin. 
E) As obras sofrem influência da arte alemã. 
 
 
QUESTÃO 18 
 

Quanto às idéias do texto, assinale a afirmativa correta. 
A) 9000 toneladas de areia especial foram arruinadas pelas ondas. 
B) O festival tem a particularidade de depender das condições climáticas. 
C) Temas orientais estão em destaque neste verão em Lübeck.  
D) As obras expostas poderão ser vistas em Istambul até 2 de setembro. 
E) Seri Ramirez é especialista em mini-esculturas de gente famosa. 
 
 
QUESTÃO 19 
 

Sobre os recursos lingüísticos usados no texto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) As formas verbais écume (linha 1), voit (linha 2) e ruinent (linha 5) estão no presente do indicativo. 
(      ) Os possessivos sa (linha 1) e son (linha 8) referem-se, respectivamente, a littoral (linha 1) e représentation (linha 7). 
(      ) Os relativos où (linha 2) e qui (linha 5) referem-se, respectivamente, a sable (linha 2) e temps (linha 5). 
 

Marque a seqüência correta. 
A) V, V, F 
B) F, V, V 
C) V, F, F 
D) F, V, F 
E) V, F, V 
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QUESTÃO 20 
 

Em relação ao significado de expressões, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - il écume (linha 1) (      ) se até lá 
2 - si d’ici là  (linha 5) (      ) deslocar 
3 - déplacer (linha 6) (      ) quando chega o verão 
4 - L’été venu (linha 1) (      ) ele vasculha 
 

Marque a seqüência correta. 
A) 2, 3, 4, 1 
B) 1, 2, 3, 4 
C) 2, 1, 4, 3 
D) 2, 4, 1, 3 
E) 1, 3, 2, 4 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 21 a 24. 
 

Dis, pourquoi...   
Astérix s’appelle Astérix ? 

 
 
 
 
 

5 

René Goscinny et Albert Uderzo tenaient à ce que le nom de leur héros commence par la lettre « a », 
pour que leurs bandes dessinées, classées par ordre alphabétique dans les librairies, soient bien 
visibles. Et qu’il se termine par le suffixe « ix », en référence à la Gaule de Vercingétorix. Ils choisirent 
donc « Astérix », clin d’oeil au terme « astérisque » . Dommage collatéral : depuis 1959, des légions de 
gamins échouent à prononcer correctement le nom de cette satanée petite étoile (*) qui renvoie à une 
note en bas de page... 

 
 

(Télérama, nº 2991, 12 au 18 mai 2007.) 
 
QUESTÃO 21 
 

Qual fator NÃO exerceu influência na escolha do nome Astérix? 
A) A semelhança com a palavra astérisque. 
B) O destaque das histórias do personagem nas livrarias. 
C) A homenagem ao herói gaulês Vercingétorix. 
D) A estratégia para ensinar o uso correto do asterisco. 
E) A primeira letra deveria ser “a”. 
 
 
QUESTÃO 22 
 

A popularização do nome Astérix provocou 
A) a compreensão do uso do sinal gráfico asterisco. 
B) a pronúncia incorreta do sinal gráfico asterisco. 
C) maior visibilidade às notas de rodapé. 
D) a mudança de nome do país de Astérix. 
E) a classificação das histórias em quadrinhos por ordem alfabética. 
 
 
QUESTÃO 23 
 

No trecho René Goscinny et Albert Uderzo tenaient à ce que le nom... (linha 1), o sentido da forma verbal é: 
A) apoiavam 
B) seguravam 
C) queriam 
D) apertavam 
E) mantinham 
 



 
QUESTÃO 24 
 

Em relação aos recursos lingüísticos usados no texto, assinale a afirmativa correta. 
A) O vocábulo donc (linha 4) tem o sentido de après. 
B) As formas verbais commence (linha 1), soient (linha 2) e choisirent (linha 3) estão no mesmo tempo.   
C) A expressão petite étoile (linha 5) refere-se ao sucesso alcançado pelo herói. 
D) As palavras par (linha 1) e des (linha 4) funcionam como preposições. 
E) A palavra gamins (linha 5) significa crianças. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


