
CADERNO II



INSTRUÇÃO VESTIBULAR 2006/2 
 
 

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 no máximo em 10 (dez) linhas, 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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÍNGUA ESPANHOLA 
 
TEXTO I 
LO QUE SE JUEGA EN EL MUNDIAL 
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La FIFA necesita que este mundial sea un 
éxito, y no sólo por razones deportivas y 
económicas: también es importante para la 
supervivencia burocrática de su presidente, el 
suizo Joseph Blatter. Y dado que la FIFA, 
como organización, adora el éxito, Blatter debe 
estar haciendo sacrificios propiciatorios, 
rogando por un campeón popular, buenos 
arbitrajes y, especialmente, seguridad dentro y 
fuera de los estadios. Implorará que los 
aficionados comunes y silvestres toleren la 
arbitrariedad en el reparto de las entradas, que 
en una cantidad abusiva han ido a parar a 
manos de auspiciantes, empresarios y 
poderosos de todo pelaje. También pedirá que 
la meticulosidad alemana no deje en evidencia, 
por contraste, el atraso de los preparativos para 
el Mundial de Sudáfrica, en 2010, que puede 
costarle su puesto de sumo sacerdote de este 
culto pagano que es el fútbol internacional. En 
el plano estrictamente futbolístico, sólo existe 
una certidumbre: la superioridad de Brasil. En 
ninguna ocasión anterior el favoritismo de un 
equipo fue tan abrumador como ahora. En 
1970 virtualmente nadie fuera de Brasil (y muy 
pocos brasileños) vislumbraba la grandeza del 
equipo concebido por Joao Saldanha y 
heredado por Zagallo. Ahora las 
comunicaciones son tan buenas que medio 
mundo sabe la marca y el número de zapatos 
que calzan los jugadores y tiene una idea clara 
de lo formidable que puede ser un equipo con 
Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano, 
Robinho, Roberto Carlos, Cafu, Cicinho, etc. 
Escarmentada por los grotescos arbitrajes de 
Corea/Japón 2002, la FIFA redujo a 23 el 
número de árbitros (todos de países diferentes) 
y sometió a los candidatos a un intenso 
escrutinio, que duró 18 meses. 

Fonte: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/s 

 
Com base no texto I, responda as questões de 11 a 
13. 
QUESTÃO 11 
Analise as afirmativas abaixo. 
I. O presidente da Suíça Joseph Blatter afirmou que 

a Copa do Mundo tem que ser um êxito absoluto 
por razões esportivas e econômicas. 

II. A FIFA, como organizadora desse grande evento 
está fazendo sacrifícios para garantir a segurança 
nos estádios. 

III. Joseph Blatter está implorando aos torcedores 
para que não criem tumulto nas entradas por 
causa da falta de ingressos. 

IV. Grande número de ingressos foi parar nas mãos 
de poderosos empresários e cambistas. 

V. O presidente Blatter está preocupado com o 
contraste que existe entre a organização 
impecável do evento na Alemanha e o evidente 
atraso para iniciar a organização da próxima 
Copa que será na África do Sul.  

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

corretos. 
QUESTÃO 12 
Analise as afirmativas abaixo. 
I. Em sumo sacerdote (L19) a palavra sublinhada 

refere-se a “Joseph Blatter”.  
II. Em manos de auspiciantes. (L14) a palavra 

sublinhada significa em português, “cambistas”. 
III. Na frase solo existe una certidumbre. (L22) a 

palavra sublinhada significa em português, 
“certeza”. 

IV. A palavra abrumador (L24) significa em 
português, “avassalador”. 

V. A palavra nadie (L25) significa em português 
“ninguém”. 

Assinale a alternativa CORRETA 
a. Somente I, II e V são verdadeiras. 
b. Somente I e III são verdadeiras. 
c. Somente I, III e IV são verdadeiras. 
d. Somente II e III são verdadeiras. 
e. Todas são verdadeiras. 

QUESTÃO 13 
Assinale a alternativa CORRETA 

a. Somente os brasileiros tinham a visão de que 
a seleção brasileira seria a favorita nesta 
Copa do Mundo. 

b. Antes de 1970 somente os brasileiros 
acreditavam na grandeza da equipe brasileira 
formada por Saldanha e Zagalo para os 
jogos de 1970. 

c. Com os avanços da internet, hoje podem ser 
encontradas inúmeras informações de 
seleções brasileiras, desde o tênis que eles 
usam até o número de calça que eles vestem. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/s


d. A arbitragem da Copa da Coréia/Japão em 
2002 foi tão ruim que deixou muito a 
desejar. 

e. O número de 18 candidatos inscritos para a 
arbitragem durante a Copa foi submetido a 
um rigoroso treinamento. 

TEXTO II  
SEGURIDAD Y ENTRADAS 
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Dado que las amenazas terroristas a la seguridad se 
deben a la malicia de individuos y organizaciones, es 
virtualmente imposible apreciarlas de antemano. 
Baste decir que la policía alemana se precia de su 
experiencia en asuntos de terrorismo y que sus 
portavoces nos aseguran que se han tomado todos los 
recaudos necesarios. Recordemos que toda la 
experiencia de la policía de Londres, que es mucha, 
no le sirvió para prevenir los atentados del 7 de julio 
ni evitar la muerte por error de un inmigrante 
brasileño inocente.) En cuanto a la amenaza de los 
hooligans, la inteligencia sobre sus planes es bastante 
buena, debido a infiltrados, informantes y la forma 
más o menos pública en que se desafían mutuamente 
en las páginas de Internet. Los hooligans se han 
organizado para contrarrestar la acción policial: a 
mayor coordinación de los guardianes del orden, 
corresponde mayor astucia y maña de los 
transgresores. Grupos neonazis alemanes se relamen 
pensando en el caluroso recibimiento que darán a los 
hooligans ingleses. Y dado que esto se ha convertido 
en una cuestión de "honor" (alguna palabra hay que 
utilizar), otros hooligans, de Austria, Polonia, 
Holanda, Suecia y alrededores, también aspiran a un 
encuentro con los "campeones mundiales".  

news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2006/alemania 

Com base no texto II, responda as questões de 14 a 16. 
QUESTÃO 14 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A polícia alemã: 
a. confirmou que os dados que os terroristas 

tentam conseguir para driblar a segurança 
durante a Copa do Mundo foi interceptado 
pela internet. 

b. afirmou que é impossível de antemão apreciar 
os esquemas que os terroristas estão 
preparando. 

c. está apreciando os movimentos dos terroristas 
para evitar que as ameaças dos mesmos se 
concretizem. 

d. vangloria-se de uma experiência em combater 
assuntos relacionados ao terrorismo no seu 
país. 

e. está tomando todas as medidas necessárias 
para garantir a segurança durante a Copa do 
Mundo, afirmam os seus porta-vozes. 

QUESTÃO 15 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. A polícia alemã com toda a sua experiência 
não conseguiu ajudar a polícia britânica a 
prevenir os atentados de 7 de julho. 

b. Por mais experiente que seja a polícia 
britânica, quando se trata de assuntos de 
terrorismo ela se torna ineficiente para evitar 
a morte de inocentes como o caso do 
brasileiro que morreu no atentado de 7 de 
julho. 

c. A Inteligência alemã está de sobreaviso 
quanto às ameaças dos hooligans, imigrantes 
neonazistas ingleses, que pretendem 
conspirar contra os campeões mundiais. 

d. Os hooligans de vários paises vizinhos estão 
planejando pela internet uma calorosa 
recepção para os jogadores da Copa do 
Mundo. 

e.   Os hooligans estão se preparando para 
enfrentar e driblar a segurança alemã usando 
toda a sua esperteza e habilidade. 

QUESTÃO 16 
Analise as afirmativas abaixo. 

I. Na frase que la policía alemana se precia.(L 4) 
as palavras sublinhadas significam “sem 
preço”, em português.  

II. Em los recaudos (L6-7) a palavra sublinhada 
significa “cuidados”, em português.  

III. O pronome le (L9) refere-se à policia      
britânica.  

IV. A palavra dado (L21) significa “dados”, em 
português.  

V. Na frase a mayor coordinación (L17) as 
palavras sublinhadas significam em português, 
“a mais velha”.  

Assinale a alternativa CORRETA 
a. Somente os itens II e III estão corretos. 
b. Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
c. Somente os itens III, IV e V estão 

corretos. 
d. Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
e. Somente os itens I, IV e V estão corretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO IIII 
 
 

 
www.garfield-es.com/tiras_comicas/tirasFecha.php

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

       QUADRO 01                                                              QUADRO 02                                                                     QUADRO 03 
 

 
Com base no texto III, responda as questões de 17 a 20. 
QUESTÃO 17 
De acordo com o quadro 01, Jon queixa-se para 
Garfield porque: 
a. a pessoa com quem ele tratou para o emprego 

queria mandar prendê-lo. 
b. a pessoa com quem ele saiu, o chamou de 

“burro”, “ignorante”. 
c. quando ele estava na rua alguém fez menção do 

seu nome para mandar prendê-lo sem nenhuma 
justificativa. 

d. a pessoa com quem ele saiu citou seu nome como 
sendo uma das pessoas que foi presa. 

e. ele iria ser preso porque a pessoa que saiu com 
ele o achou entediante. 

QUESTÃO 18 
I. A palavra ilegal (quadro 02) está relacionada 

diretamente às palavras ser aburrido (quadro 01) 
II. A expressão ni siquiera (quadro 02) significa “não 

acredito”. 
III. A expressão ni siquiera (quadro 02) indicam uma 

negação. 
IV. A expressão y creo que (quadro 02) está 

relacionada com o fato do Jon acreditar que ele é 
“burro” ou “ignorante’”. 

a. Somente I e II estão corretas. 
b. Somente I e III estão corretas. 
c. Somente III e IV estão corretas. 
d. Somente I e IV estão corretas. 
e. Todas as questões estão corretas. 

 

 
 
 

QUESTÃO 19 
a. No quadro 03, Garfield faz a tentativa 

de dar um conselho a Jon. 
b. Garfield pensa que Jon é “burro”, 

ignorante mesmo. 
c. Garfield não acredita que Jon seja 

inocentado da denúncia que fizeram 
contra ele (quadro 01). 

d. Garfield percebeu que o seu dono não 
quer anotar as afirmações que podem 
inocentá-lo. 

e. Segundo Garfield (quadro 03), Jon não 
está muito certo da afirmação feita por 
ele no quadro 02. 

QUESTÃO 20 
A frase arrestar por ser aburrido (quadro 01) 
significa: 

 
a. prender por ser entediante. 
b. prender por ser ignorante. 
c. prender por ser abominante. 
d. prender por ser ridículo. 
e. arrastar por estar aborrecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garfield-es.com/tiras_comicas/tirasFecha.php

