AZUL
CADERNO DE PROVA – 1.ª FASE

Francês
Nome do candidato

Nome do curso / Turno

N.º de inscrição

Local de oferta do curso

Assinatura do candidato

Coordenação de Exames Vestibulares

INSTRUÇÕES
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 36, 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 10 a 12), ou Francês
(páginas 13 a 15).
5. Sobre a Marcação da Folha de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não
porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção.

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 campo 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 de 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. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal este
CADERNO e a FOLHA DE RESPOSTAS.
9. Este Caderno de Prova poderá ser levado pelo candidato somente no dia 27 de novembro
de 2006, após a entrega da Folha de Respostas das Questões Discursivas e da Folha de
Redação.

Francês
INSTRUÇÃO: Leia o texto para responder às questões de 17 a 21.

E-mail moqueur
1 Le canular* dont a été victime Gabriel García Marquez il y a quelques semaines est aujourd'hui découvert. Il
s'agissait d’une fausse lettre d'adieux qui a circulé sur Internet, peu après l'hospitalisation de l'auteur de Cent ans
de solitude dans une clinique de sa Colombie natale. Un faux testament plein de bons sentiments : « J’ai appris
qu'un humain n’a le droit d’en regarder un autre de haut que pour l'aider à se relever. » García Marquez, âgé de
5 73 ans, a bien sûr nié avoir écrit le mail, dont on ne connaît toujours pas l'auteur facétieux. Reclus dans sa maison
mexicaine, le Nobel est tout à son autobiographie, au titre provisoire de Vivre pour raconter. Le thème : la façon
dont notre mémoire nous trompe en réinventant notre vie. Extrait authentique en avant-première : « Ce qui
importe dans la vie, ce n’est pas ce qui vous arrive mais ce dont vous vous souvenez et comment vous vous en
souvenez. »
(MIRANDA, Luis de. EPOK, N.º 15, avril 2001.)

* canular: brincadeira de mau gosto, peta, zombaria.
Questão 17
Qual a intenção predominante do texto?
A) Divulgar a autobiografia de García Marquez.
B) Informar sobre a morte do escritor.
C) Revelar o nome do autor da peripécia virtual.
D) Mostrar trechos inéditos da nova obra do prêmio Nobel Gabriel García Marquez.
E) Veicular a verdade sobre a carta testamento atribuída a García Marquez.

Questão 18
Em relação às informações sobre García Marquez contidas no texto, é INCORRETO afirmar que o escritor
A) está escrevendo um livro autobiográfico.
B) possui uma casa no México.
C) tem 73 anos.
D) nasceu no México.
E) escreveu Cem Anos de Solidão.
Questão 19
O pronome en (linha 4) remete a
A) humain.
B) droit.
C) sentiments.
D) testament.
E) haut.
Questão 20
O sentido do trecho « un humain n’a le droit d’en regarder un autre de haut que pour l’aider à se relever. » (linha 4)
equivale a
A) um ser humano pode sentir-se superior a outro apenas quando se dispõe a ajudá-lo.
B) um ser humano que conseguiu levantar-se tem o direito de sentir-se superior ao que o ajudou.
C) um ser humano não tem o direito de desprezar outro apenas por tê-lo ajudado.
D) um olhar de superioridade pode ajudar alguém a erguer-se.
E) olhar alguém com superioridade pode ajudá-lo a revelar-se.
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Questão 21
Quanto ao livro autobiográfico de Gabriel García Marquez, pode-se afirmar que
A) tem por título provisório Viver para lembrar.
B) tem por tema o modo como a memória nos engana reinventando nossa vida.
C) conferiu a seu autor o prêmio Nobel.
D) é como um testamento cheio de bons sentimentos.
E) está sendo escrito em sua terra natal.

INSTRUÇÃO: Leia o texto para responder às questões 22 e 23.

S’il te plaît mon amour,
calme-toi...
Et laisse-moi t’expliquer.

(Disponível em www.lepointdufle.net. Acesso em 27/07/2006.)

Questão 22
Em relação ao texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Evidencia uma relação de afeto entre a cadela e seus filhotes.
Sugere uma situação de traição conjugal.
Revela uma atitude serena da cadela diante da situação.
Apresenta uma situação embaraçosa.

Assinale a seqüência correta.
A) F, F, V, F
B) V, F, F, V
C) V, V, V, F
D) F, F, F, F
E) F, V, V, V

Questão 23
Sobre os recursos lingüísticos usados no texto, assinale a afirmativa correta.
A) Os termos moi e toi são pronomes possessivos.
B) As formas verbais calme e laisse estão no presente do indicativo.
C) A expressão S’il te plaît indica ironia.
D) As palavras toi, te e t’ são marcas de familiaridade.
E) A forma verbal expliquer está empregada no imperativo.

14/36 – Processo Seletivo 2007 – UFMT – 1.ª Fase: Objetiva – Caderno Azul

Questão 24
O provérbio Après la pluie, vient le beau temps corresponde, em português, a:
A) Quem entra na chuva é para se molhar.
B) Depois da enchente, o rio volta para seu leito.
C) Depois da tempestade, vem a bonança.
D) Águas passadas não movem moinhos.
E) Nunca diga desta água não beberei.

