
 

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais  da sala. 

02. Preencha os dados pessoais. 

03. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões. Se não estiver 
completo, exija outro do fiscal da sala. 

04. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta  uma 
alternativa correta. 

05. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. 
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal. 

06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os  resultados para a 
folha  de respostas. 

07. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas  de  
acordo com o modelo (••••••••••••  ). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

08. Só marque uma resposta para cada questão. 

09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.  

10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais. 

11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

12. Assinale o tipo de sua prova na folha de respostas e verifique se todas as folhas desse 
caderno estão identificadas com A ao lado. 
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FRANCÊS 

 

LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE CI-DESSOUS 
ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES: 

 Les Inuits, témoins privilégiés des caprices du climat 

Sur le continent arctique, le peuple Inuit est en première 
ligne pour observer les effets du réchauffement de la 
planète.

 

Enfant, Shari Fox Gearheard avait l’habitude de creuser de 
petites grottes de neige autour de sa maison de l’Ontario, 
au Canada, et de s’y endormir. [...] Quelques décennies 
plus tard, devenue chercheuse pour l’administration

 

nationale de l’océan et de l’atmosphère, elle partage sa vie 
avec les Inuits de la Clyde River, en pays Nunavut, au 
Canada. Elle y collecte les observations sur les 
changements climatiques dont ils sont les témoins. 

 

[...] Un jour, un ancien a dit à Shari Fox que le temps est 
devenu uggianaqtuq,  c’est-à-dire  « comme un ami familier 
qui adopte un comportement étrange ». Il y a une 
cinquantaine d’années, une tempête de neige durait quatre 
ou cinq jours. Le sixième ou le septième jour, il faisait beau 
pour le reste de la saison. Aujourd’hui, les tempêtes se 
déclenchent sans prévenir. Aussi est-il devenu difficile aux 
Inuits de savoir à quel moment ils peuvent aller chasser. 
D’autant que les changements dans la circulation des vents 
rendent les départs encore plus dangereux. [...]  

Pour Shari Fox Gearhead, les témoignages des Inuits

 

peuvent apporter un important complément aux analyses 
scientifiques. [...] Toutefois, cette coopération a ses limites. 
«Dans le domaine scientifique, souligne-t-elle, tout est 
catégorisé, en température, pression, vent, profondeur de la 
neige, etc. Pour les Inuits c’est un ensemble.» 

De même, les Inuits ne savent pas forcément que la 
température du permafrost a augmenté de deux degrés ces 
dernières décennies, mais ils voient bien que les rivières et 
les lacs tendent à s’assécher. Ils constatent que sur le lac 
Baker, une île que les habitants gagnaient en canoë l’été 
peut désormais être atteinte à pied.  

D’après l’article de Peter Coles, in: Le nouveau Courrier de 
l'UNESCO, sept. 2006

 

33. Dans le texte, le mot «Inuits» signifie: 

A) un peuple nomade.  
B) les habitants de l’Ontario. 
C) un groupe de chasseurs. 
D) les natifs des terres arctiques. 
E) les scientifiques canadiens. 

 
Letra D 
 
Justificativa:  
A) Errada. O texto não se refere ao nomadismo; não 

são os inuítes que viajam, é a pesquisadora que vai 
ao encontro deles. 

B) Errada. Ontário é a província natal de Shari Fox, os 
esquimós vivem nas regiões árticas, no Território de 
Nunavut. 

C) Errada. Embora esses povos sejam caçadores, a 
palavra « Inuits » se refere aos povos das terras 
árticas e quer dizer esquimós (inuíte é o termo 
usado sobretudo no Canadá onde o uso da palavra 
esquimó é proibida por lei uma vez que a 
denominação «esquimaux» fora dada aos inuítes 
por seus inimigos). 

D) Certa. O texto deixa claro que são os nativos das 
regiões árticas: «Sur le continent arctique, le peuple 
Inuit».  

E) Errada. Os esquimós poderão contribuir com as 
pesquisas mas não são cientistas. 

34. Pourquoi les Inuits sont les témoins privilégiés des 
changements climatiques de la planète? 

A) Parce qu’ils ne savent pas que la température du 
permafrost augmente. 

B) Parce que les Inuits savent forcément assécher 
les lacs et les rivières de la planète. 

C) Parce qu’ils analysent séparément la pression, le 
vent et la profondeur de la neige.  

D) Parce qu’ils catégorisent en profondeur les 
analyses scientifiques. 

E) Parce qu’ils sont les premiers à observer les 
effets du réchauffement de la terre. 

Letra E 
 
Justificativa:  
A) Errada. Ao contrário, não é porque eles não sabem 

que a temperatura está aumentando («ils ne savent 
pas forcément que la température du permafrost a 
augmenté de deux degrés ces dernières 
décennies»), mas sim porque eles são os primeiros 
a sentir as mudanças e dão testemunhos dos 
efeitos do aquecimento do planeta.  

B) Errada. Não são eles que provocam esses 
fenômenos, eles os constatam. (Conferir o último 
parágrafo). 

C) Errada. São os cientistas que analisam esses 
fenômenos. (Conferir o terceiro parágrafo). 

D) Errada. Não são eles que categorizam esses 
fenômenos, são os cientistas que os categorizam. 
(Conferir o terceiro parágrafo). 

E) Certa. Conforme as frases: «le peuple Inuit est en 
première ligne pour observer les effets du 
réchauffement de la planète» e «Elle y collecte 
les observations sur les changements 
climatiques dont ils sont les témoins. [...]», os 
esquimós são os primeiros a sentirem os efeitos do 
aquecimento da Terra, nas regiões árticas. Eles são 
testemunhas privilegiadas dessas mudanças 
climáticas por serem os primeiros a senti-las.   



 

35. Pourquoi il est devenu difficile pour les Inuits de savoir 
à quel moment ils peuvent aller chasser?  

A) À cause du comportement étrange des familiers. 
B) Parce qu’ils ne savent plus quand les tempêtes 

vont arriver. 
C) À cause de la durée de la circulation des vents.  
D) Parce qu’ils voient qu’une tempête dure quatre ou 

cinq jours. 
E) Parce qu’ils ne peuvent plus aller chasser à pied. 
Letra B 
 
Justificativa:  
A) Errada. Não é por causa dos familiares que os 

inuítes têm dificuldades em saber quando eles 
podem sair para caçar. Trata-se de uma 
comparação entre as mudanças do tempo e as 
mudanças comportamentais de um familiar: o 
tempo parece agir como alguém da família que de 
repente começasse a se comportar de forma 
estranha.  

B) Certa.  Em: «Aujourd’hui, les tempêtes se 
déclenchent sans prévenir. Aussi est-il devenu 
difficile aux Inuits de savoir à quel moment ils 
peuvent aller chasser.» fica claro que os inuítes têm 
dificuldades em sair para caçar porque não podem 
mais prever quando haverá tempestades, logo, 
somente a alternativa (B) está correta. 

C) Errada. O texto declara que as mudanças na 
circulação dos eventos (les changements dans la 
circulation des vents) intensificam os perigos para 
os esquimós na hora de partir. Mas não há alusão à 
duração da circulação. 

D) Errada. Ao contrário, as tempestades não duram 
mais quatro ou cinco dias, elas tinham essa 
duração antigamente.  

E) Errada. Eles podem continuar saindo e caçando a 
pé, esse não é o problema, inclusive o texto 
ressalta que atualmente pode-se visitar a pé, no 
verão, uma ilha do lago Baker e que antigamente 
isso não era possível. A dificuldade está em não se 
poder mais prever as tempestades e não no meio 
ou modo de locomoção. 

36. Dans «Un jour, un ancien a dit à Shari Fox que le 
temps est devenu uggianaqtuq...», le mot «ancien» se 
réfère à: 

A) un familier de Shari Fox. 
B) un ami d’enfance de la chercheuse. 
C) un Inuit très âgé. 
D) un vieux scientifique. 
E) un chercheur canadien.  

 
Letra C 
 
Justificativa:  
A) Errada. A pesquisadora não está coletando as 

informações de seus familiares. A palavra familier 
aprece mas em outro contexto (ver alternativa (A) 
da terceira questão). 

B) Errada. O texto faz referência à infância da 
pesquisadora, mas não faz alusão a seus amigos 
de infância. 

C) Certa. De acordo com o primeiro parágrafo, apenas 
a alternativa (C) está correta posto que Shari Fox 
está coletando as declarações dos esquimós (cf. 
«elle partage sa vie avec les Inuits de la Clyde 
River... Elle y collecte les observations sur les 
changements climatiques»), logo, trata-se do 

testemunho de um ancião inuíte (esquimó). 
D) Errada. Trata-se de um idoso, porém, não de um 

cientista. O ancião é um dos autóctones cujos 
testemunhos estão sendo coletados e analisados 
pela pesquisadora.  

E) Errada. Observe-se que, no texto, é estabelecida 
uma dicotomia na maneira de encarar os 
fenômenos de mudanças climáticas: autóctones 
(inuítes) e cientistas, que não são esquimós, 
interpretam essas mudanças diferentemente. Além 
do mais, a pesquisadora não está coletando os 
testemunhos dos cientistas mas sim os dos inuítes. 

37. Dans: «Ils constatent que sur le lac Baker, une île que 
les habitants gagnaient en canoë l’été peut désormais 
être atteinte à pied». Qu’est-ce que cela veut dire? 

A) Cela veut dire qu’ils constatent que les habitants 
de l’île n’ont plus de canoë. 

B) Cela signifie qu’avant ils gagnaient une île en 
forme de canoë. 

C) Cela veut dire qu’avant les habitants traversaient 
le lac Baker à pied en été. 

D) Cela signifie que les habitants constatent qu’ils ne 
peuvent plus aller sur l’île. 

E) Cela veut dire qu’ils constatent l’assèchement du 
lac Baker.  

Letra E 
 
Justificativa:  
A) Errada. Eles não podem mais ir à ilha de canoa, 

porém, o texto não diz que eles não têm mais 
canoa. 

B) Errada.«une île que les habitants gagnaient en 
canoë» significa que «os habitantes podiam chegar 
à ilha de canoa», e não que a ilha tenha forma de 
canoa. 

C) Errada. No verão, eles atravessavam o lago de 
canoa par ir à ilha em questão. Mas, atualmente, 
como o lago está secando, eles podem atravessá-lo 
a pé. 

D) Errada. Eles podem ir à ilha, porém, a pé, no verão. 
E) Correta. Sim, os habitantes percebem que o lago 

está secando porque eles já não precisam mais de 
canoa para atravessá-lo e podem ir à ilha a pé no 
verão. 

 POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS CI-DESSOUS, 
SIGNALEZ PARMI LES PROPOSITIONS (A, B, C, D, 
E) CELLE QUI COMPLÈTE CORRECTEMENT LES 
LACUNES DES PHRASES: 

38. Dans la phrase «Enfant, Shari Fox Gearheard avait 
l’habitude de creuser de petites grottes de neige autour 
de sa maison de l’Ontario, au Canada, et de s’y 
endormir.», le pronom «Y» remplace _______ 

A) quelques décennies plus tard. 
B) dans de petites grottes de neige. 
C) dans l’Ontario. 
D) au Canada. 
E) dans sa maison. 
Letra B 
 
Justificativa:  
A) Errada. No texto, o pronome substitui um 

complemento de lugar e não de tempo. Algumas 
décadas após (quelques décennies plus tard) 
marca o tempo que Shari Fox levou para se tornar 
pesquisadora e, não, o lugar que construía e no 



 

qual dormia. 
B) Correta. O pronome é usado para evitar a 

repetição: s’endormir dans de petites grottes de 
neige. «Y» substitui «dans de petites grottes», que 
era um lugar construído por Shari Fox (ela mesma 
cavava as grutinhas «avait l’habitude de creuser de 
petites grottes de neige») e no qual ela dormia («et 
de s’y endormir»), quando criança. 

C) Errada. Apesar de «dans l’Ontario» se referir a um 
local, não é o referente do pronome «Y», posto que 
este pronome substitui a expressão ‘nas pequenas 
grutas de neve’, ou seja, o local que ela construía 
(«Shari Fox Gearheard avait l’habitude de creuser 
de petites grottes de neige» e no qual ela dormia.  

D) Errada. Como explicado acima, «Y» substitui a 
expressão ‘nas pequenas grutas de neve’, ou seja, 
local que ela construía e no qual ela dormia, e não 
a palavra ‘Canada’ porque Shari Fox dormia no 
Canadá mas não o construía.  

E) Errada. Como explicado acima, «Y» substitui a 
expressão ‘nas pequenas grutas de neve’, ou seja, 
local que ela construía e no qual ela dormia. 
Portanto, «Y» não substitui «dans sa maison» . Ela 
dormia nas pequenas grutas que fazia dentro da 
neve, nos arredores de sua casa, mas Shari Fox  
não fazia sua casa. 

39. Dans la phrase «Aussi est-il devenu difficile aux Inuits 
de savoir à quel moment ils peuvent aller chasser», le 
mot souligné est _______ qui introduit  _______ 

A) une conjonction, la condition. 
B) un adverbe, la cause. 
C) une conjonction, la conséquence. 
D) un adverbe, la conclusion. 
E) une conjonction, la comparaison. 
Letra C 
 
Justificativa:  
A) Errada. A palavra «aussi» é uma conjunção, 

quando seguida da inversão do pronome, mas uma 
conjunção consecutiva e não uma condicional. 

B) Errada. A palavra «aussi» seguida da inversão do 
pronome («est-il devenu») é uma conjunção 
consecutiva e não um advérbio; por outro lado, ela 
não introduz a causa mas sim a conseqüência. 

C) Correta. A alternativa (C) está correta, posto que 
«Aussi» seguido da inversão do pronome («est-il 
devenu») é uma conjunção consecutiva, logo, que 
introduz a conseqüência. 

D) Errada. A palavra «aussi» pode ser advérbio de 
comparação, porém, como aparece no texto, 
seguida da inversão do pronome, é uma conjunção 
consecutiva e não conclusiva.  

E) Errada. A palavra «aussi» é uma conjunção, 
quando seguida da inversão do pronome, porém, é 
uma consecutiva e não uma comparativa. É o 
advérbio «aussi» que é um comparativo. 

40. La phrase «Toutefois, cette coopération a ses limites.», 
souligne _______ 

 
A) que l’on n’accepte pas les témoignages des 

Inuits. 
B) que cette coopération a peu d’importance. 
C) que cette coopération comporte des restrictions. 
D) qu’il n’y a pas assez de témoignages des Inuits. 
E) que l’on délimite les analyses des scientifiques. 

 
Letra C 
 
Justificativa:  
A) Errada. Não se discute a aceitação dos 

testemunhos dos esquimós e, sim, como eles vão 
ser cotejados com as análises dos cientistas.  

B) Errada. Ao contrário, o texto afirma que a 
cooperação é importante: Para a pesquisadora o 
testemunho dos inuítes é um importante 
complemento para as pesquisas. (cf. «Pour Shari 
Fox Gearhead, les témoignages des Inuits peuvent 
apporter un important complément aux analyses 
scientifiques»). 

C) Correta. Somente esta alternativa completa 
corretamente a questão porque «Toutefois » e «ses 
limites» dão ênfase às restrições que o enunciador 
faz a respeito da cooperação entre esquimós e 
cientistas posto que cientistas e esquimós analisam 
diferentemente os fenômenos de mudanças 
climáticas. 

D) Errada. O texto não se refere à quantidade dos 
testemunhos dos inuítes mas sim aos limites da 
cooperação posto que cientistas e esquimós 
analisam diferentemente os fenômenos de 
mudanças climáticas. 

E) Errada. O que tem limite é a natureza da 
cooperação uma vez que os inuítes não analisam 
da mesma forma que os cientistas os fenômenos da 
natureza. Eles não categorizam esses fenômenos 
como fazem os cientistas (cf. «Dans le domaine 
scientifique, souligne-t-elle, tout est catégorisé»). 

 

 


