
 
 



INSTRUÇÃO VESTIBULAR 2006/1 
 
 

1. Este caderno contém 40 questões objetivas e 5 questões discursivas. Caso apresente defeito de 
impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro caderno. 

 
2. As questões objetivas deste caderno possuem 05(cinco) alternativas, de múltipla escolha, (elencadas de 

a a e) que o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.  
 
3. Nas questões objetivas contêm uma avaliação de Língua Espanhola e uma de Língua Inglesa. Resolva 

aquela que você optou no ato de sua inscrição. 
 

4. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao caderno II.  
 
5. O cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão. O candidato deverá pintar 

completamente o círculo correspondente à alternativa analisada como resposta. 
 
6. Utilize o Cartão de Respostas – Interpretação de Texto, no espaço destinado à versão definitiva, para 

redigir as respostas das questões discursivas, de forma legível e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 

 
7. Receberão nota igual a zero na Prova de Interpretação de Texto: 

a) respostas desenvolvidas fora do Cartão de Respostas – Interpretação de Texto; 
b) respostas que não apresentarem nenhuma relação com o que foi proposto ou configurarem fuga 

total à temática. 
c) respostas em forma de versos ou em bloco único (tipo redação); 
d) respostas não articuladas verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.); 
e) respostas redigidas a lápis; 
f) respostas que não identificam a questão.  

 
8. A banca de correção das provas de Interpretação de Texto analisará se as questões desenvolvidas pelo 

candidato atendem às proposições solicitadas, observando a coerência, clareza das idéias, o nível de 
argumentação, senso crítico e criatividade.  

 
9. Nas questões discursivas, o candidato deverá demonstrar capacidade de expressão, domínio de léxico e 

da estrutura da língua (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação). 
 

10. O tempo de duração das provas é de 4(quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento 
dos cartões de respostas.  

 
11. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas.  

 
12. O candidato só poderá levar este caderno depois de transcorridas 3h30 do início das provas.  
 
13. Ao término da prova, entregue ao fiscal os cartões de respostas e este caderno. 
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Texto 1 
 

AGUA QUE QUEMA 
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Precisamente, en la semana del 22 al 
26 de agosto, se ha celebrado en 
Estocolmo una conferencia sobre el 
agua que ha reunido a unos 1.200 
expertos de un centenar de países. “El 
agua es la clave para hacer frente al 
doble desafío de la pobreza y el 
crecimiento”, ha dicho en Suecia 
Sunita Narain, una india directiva del 
Centro para la Ciencia y el Medio 
Ambiente (CSE), un organismo que ha 
ganado este año el Premio del Agua en 
Estocolmo. “El agua hará a La India o 
la romperá”, añadió. 
En los últimos 20 años, unos 2.000 
millones de personas han logrado 
acceso al agua potable, pero aún 
quedan 1.100 millones sin él. Unos 
2.600 millones no tienen servicios 
sanitarios y hacen sus necesidades 
donde pueden. Tres millones de niños 
mueren cada año por causa directa 
imputable al agua insalubre. 
Inaceptable.  
Un americano consume unos mil litros 
de agua diarios (sumando todos los 
usos). Un europeo consume entre 300 
y 400 litros. Se estima que las 
necesidades reales por persona y día 
están entre 20 y 50 litros. 
Desperdiciamos inmensas cantidades 
del preciado líquido. La contaminación, 
la deforestación y el cambio climático 
ha hecho disminuir este recurso en 
más de un tercio, mientras que la 
demanda crece el doble de deprisa que 
la población. No van descaminados los 
que afirman que las guerras del siglo 
XXI serán más por causa del agua que 
del petróleo. 

 
Fonte: 
http://www.cyemh.org/marco.php?pagina 

 
 

Com base no texto I, assinale a alternativa 
CORRETA das questões 11 a 13. 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 11 
 

a. Em Estocolmo, foi realizada uma 
conferência com 1200 peritos para discutir 
questões relacionadas à água.  

b. Para centenas de países, a chave para 
desafiar a pobreza é o combate contra o 
crescimento mundial sem planejamento 
associado à falta de água. 

c. Segundo Sunita Narain, é inaceitável que 
americanos e europeus gastem em média, 
de 300 a 1000 litros de água por dia quando 
existem países que não têm uma gota de 
água potável.  

d. A sueca Sunita Narain, membro do CSE, 
ganhou em 2005 o Premio del Agua en 
Estocolmo. 

e. A índia é um dos países que mais tem 
discutido, nos últimos 20 anos, o problema 
de acesso à água potável. 

 

QUESTÃO 12 
 

a. A palavra añadió (L14), em português 
significa, “adiantou”.  

b. As palavras han logrado (L16), em 
português significam, “está enganado”. 

c. A palavra aún (L17), em português, 
significa, “até”.  

d. A palavra él (L18), refere-se à “água”. 
e. A palavra insalubre (L23), em português 

significa, “salobre”. 
 

QUESTÃO 13 
 

a. A palavra necesidades (L20) e (L29), 
apresentam o mesmo entendimento. 

b. As palavras preciado liquido (L 32) e este 
recurso (L34) podem ser substituídas 
entres si, sem prejuízo ao entendimento do 
texto.  

c. Para ser considerado desperdício de água, 
o consumo deve ser de 20 a 50 litros de 
água ao dia, por pessoa.  

d. A contaminação, o desflorestamento e as 
alterações climáticas diminuíram um pouco 
ultimamente.  

e. Muitos peritos no assunto afirmam que as 
guerras do século XXI ocorrerão muito 
mais em função do petróleo do que da 
água. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texto II 
 
BRASIL: RENUNCIAN MIEMBROS DEL PT 

 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 

Dos veteranos políticos de Brasil 
renunciaron al gobernante Partido de 
los Trabajadores (PT) como protesta 
contra la corrupción y contra lo que ven 
como políticas económicas a favor del 
libre mercado. Se espera que 
próximamente otros tres veteranos 
también renuncien al partido. Dos de 
ellos, Plinio de Arruda Sampaio y Helio 
Bicudo, son miembros fundadores del 
PT. El PT es el partido al que pertenece 
el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva. "La decisión de salir de un 
partido político es un acto de conciencia 
y una toma de posición unilateral de 
quien se retira", dijo en una nota, Tarso 
Genro, presidente interino del PT. Las 
renuncias son las últimas en una serie 
de dimisiones dentro del PT y se espera 
que se incrementen si el actual grupo 
dirigente es declarado ganador de las 
elecciones internas realizadas a 
mediados de este mes, que tendrán una 
segunda vuelta en octubre. El PT ha 
enfrentado serias alegaciones de 
corrupción en los últimos tres meses. La 
mayoría de los miembros que han 
renunciado al PT se han unido al 
Partido Socialismo y Libertad (PSOL).  
 
Fonte:http://www.cyemh.org/marco.php?pagina=ht

tp://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/ 
 

 
Com base no texto II, assinale a alternativa 
CORRETA das questões 14 a 16.  
 
 

QUESTÃO 14 
 

a. Os protestos contra a corrupção e as 
políticas econômicas a favor do livre 
comércio estão sendo liderados por dois 
políticos veteranos do Brasil.  

b. Governantes do PT protestaram contra 
a corrupção e as políticas econômicas 
que assolam o governo Lula.  

c. Plínio de Arruda Sampaio e Helio 
Bicudo são dois membros fundadores 
do PT e estão dentre os cinco que 
pretendem renunciar ao partido. 

d. O pronome ellos (L9) refere-se à 
palavra veteranos (L 7).  

e. O período ...espera que se 
incrementen...(L19-20) está relacionado 
com as eleições que ocorreram 
internamente no PT. 



QUESTÃO 15 
 

a. Em ...contra lo que ven como...(L 4-5) os 
termos sublinhados significam, em 
português, “ o que está por vir”.  

b. Tarso Genro, presidente interino do PT, 
acredita ser um ato deplorável a decisão de 
alguns políticos de renunciarem ao Partido.   

c. Além das renúncias de alguns políticos, o 
PT também demitiu uma série de 
correligionários.  

d. Espera-se que Tarso Genro ganhe as 
eleições internas do partido que serão 
realizadas depois do mês de outubro.  

e. Em ..tendrán una segunda vuelta en 
octubre...(L23-24), as palavras sublinhadas 
têm o mesmo significado que “segundo 
turno”, em português. 

 

QUESTÃO 16 
 
I. Desde que começou o escândalo da 
corrupção no governo Lula, as demissões têm 
diminuído um pouco dentro do Partido dos 
Trabalhadores. 

II. Em “… a mediados de este mes…” (L 22-23) 
as palavras sublinhadas referem-se ao mês 
em que ocorreram as eleições internas do 
partido.  

III.  O verbo tendrán (L23) está em concordância 
direta com ...las elecciones internas....(L 21-
22).  

IV. Todos os membros do PT que se desligaram, 
filiaram-se no PSOL.  

 
 

a. Somente os itens I e II estão corretos.  
b. Somente os itens III e IV estão corretos. 
c. Somente os itens II e III estão corretos. 
d. Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
e. Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 

  
TEXTO III 
 
TELECOPIOS NASA DESCUBREN GALAXIA 

NACIDA TRAS GRAN EXPLOSIÓN  
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Astrónomos de la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio de Estados Unidos (NASA) 
anunció el martes que han 
descubierto una galaxia 
excepcionalmente masiva y madura 
en el universo con dos telescopios 
espaciales " Spitzer" y "Hubble". La 
galaxia, bautizada como HUDF-JD2, 
fue localizada entre apróximamente 
10 mil otros en la pequeña parte del 
universo conocida como Hubble Ultra 
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Deep Field, la región astral más 
lejana del sistema solar que ha sido 
descubierta hasta la fecha. La 
galaxia representa una era en que el 
universo sólo tenía una edad de 800 
millones de años después del Big 
Bang o Gran Explosión, un 5 por 
ciento de su edad de 14 mil millones 
de años, explicaron los astrónomos 
de la NASA. El hallazgo fue una 
sorpresa. Se considera generalmente 
que las galaxias de los primeros 
tiempos del universo tienen mucho 
menor asociaciones de las estrellas 
que se unieron gradualmente para 
construir grandes galaxias como la 
Vía Lactea. La imagen de luz óptica 
de Ultra Deep Field fotografiada por 
Hubble es la más lejana que ha 
tomado, pero la galaxia aún no está 
evidente, es decir, gran parte de la 
luz óptica de la galaxia ha sido 
absorbido trás viajar mil millones de 
año luz. 
Fonte:http://spanish.peopledaily.com.cn/31618 

 
Com base no texto III, assinale a alternativa 
CORRETA nas questões 17 a 20. 
 

QUESTÃO 17 
 

a. Foi anunciado na quarta-feira que dois 
telescópios espaciais, um da 
aeronáutica e outro da NASA, 
descobriram uma nova galáxia no 
universo.  

b. A NASA anunciou na terça-feira que um 
dos seus telescópios descobriu uma 
nova galáxia no universo.  

c. Os astrônomos Spitzer e Hubble juntos 
descobriram uma nova e excepcional 
galáxia.  

d. HUDF-JD2 é o nome que foi dado à 
galáxia encontrada pelos astrônomos 
da NASA.  

e. HUDF-JD2 foi localizada depois da 
descoberta de dez mil outros corpos 
celestes. 

 

QUESTÃO 18 
 

a. A palavra fecha (L15), é entendida em 
português como “fato”.  

b. A parte do universo conhecida como 
Hubble Ultra Deep Field é a mais 
longínqua do sistema solar, registrada 
até o presente momento.  

c. Os astrônomos da NASA disseram que 
HUDF-JD2, tem, aproximadamente, 800 
milhões de anos.  



d. Os astrônomos garantem que essa nova 
galáxia apareceu antes da explosão do Big 
Bang.  

e. Essa nova galáxia pode ser considerada 
bem maior que a Via Láctea. 

  

QUESTÃO 19 
 

a. A imagem fotografada pelo telescópio 
Hubble da galáxia Hubble Ultra Deep Field é 
a mais recente já feita por ele.  

b. A imagem da luz ótica da nova galáxia 
captada pelo Hubble ainda não foi divulgada 
pela NASA.  

c. Estima-se que a idade do universo antes do 
fenômeno Big Bang era de 14 mil milhões 
de anos.   

d. O Big Bang reduziu o universo a cinco por 
cento do seu tamanho.   

e. A evidência de que existe uma nova galáxia 
no universo poderá ser comprovada após a 
luz ótica da sua imagem viajar mil milhões 
de anos luz. 

  

QUESTÃO 20 
 

I. A região astral Hubble Ultra Deep Field é o 
lugar de onde os astrônomos fazem as 
observações espaciais.  

II. Na (L13-14), as palavras... más lejana... 
significam, em português, “mais larga”.  

III. Na (L22), El hallazgo se traduz para o 
português como “o achado”.  

IV. A forma correta de escrever o número 800, 
em espanhol, é ochocientos.  

 
 

a. Somente os itens I e II estão corretos.  
b. Somente os itens II e IV estão corretos. 
c. Somente os itens II e III estão corretos. 
d. Somente os itens III e IV estão corretos. 
e. Somente os itens I e III estão corretos. 
 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


