
Vestibular 2008 — 2a fase
GABARITO — FRANCÊS

Questão 01 (Valor: 20 pontos)

a) No  final  do  século  passado  (últimos  vinte  e  cinco  anos),  a  base  do  casamento 
tradicional  sofreu  uma  alteração  profunda  com  conseqüências  que  podem  ser 
observadas atualmente: há várias formas de união conjugal,  a exemplo de casais 
homossexuais, casais vivendo em casas separadas, além daqueles que vivem juntos 
sem formalizar a união.

b) • Em meados de 1970, a idade média era 24,5, para os homens, e 22,5 para as 
mulheres. Hoje, a idade aproximada é 32 e 30 anos, respectivamente. 

• Houve um aumento sem precedentes do número de divórcios nos últimos 30 anos. 
Em 1960: 30 000; após 1989, o número ultrapassou 100 000. 

• O número de crianças antes consideradas ilegítimas está a ponto de ultrapassar o 
das crianças nascidas de casamentos formais.

Questão 02 (Valor: 15 pontos)

a) Actuellement, le mariage ne représente plus un “rite de passage”.
b) Où est-ce que le changement du statut du mariage apparait? ou: Où le changement 

du  statut  du  mariage  apparait-t-il?  ou:  Où  le  changement  du  statut  du  mariage 
apparait? 

c) Celui qui se maintient à l’écart du mariage le considère un cadre institutionnel qui 
pourrait nuire à l’authenticité de sa relation.

Questão 03 (Valor: 20 pontos)

a) Dernière / fondatrice.
b) Le dernier quart du XXe siècle / les femmes.
c) Connaître / dire.
d) Artigo / preposição.
e) Cada vez mais / parceiros.

Questão 04 (Valor: 15 pontos)

a) Ao número de casamentos celebrados anualmente na França.
b) Ao orçamento médio necessário aos festejos do casamento.
c) Ao número de convidados.

Questão 05 (Valor: 20 pontos)

a) Os cerimoniais: espaços destinados às recepções de casamentos.
b) O autor se refere ao combate travado pelo noivo ao longo de aproximadamente oito 

meses para vencer todos os trâmites necessários à cerimônia: papéis,  convites e 
detalhes da festa.

Questão 06 (Valor: 10 pontos)
Enquanto  a  primeira  fotografia  mostra  um  casamento  que  obedecia  às  normas 
tradicionais, e cuja solenidade incluía a presença de crianças como pagens, a segunda 
retrata um casal moderno que foge das convenções, adequando a cerimônia ao seu 
estilo de vida.

Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam 
pertinentes.
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