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CADERNO  DE  PROVA    

1.ª FASE 
 

VERDE
Espanhol



I N S T R U Ç Õ E S 
 

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 33, 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 13), ou Francês (páginas 13 a 15).  

 

5. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas devem ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a Folha de 
Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 

 
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 círculo 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. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

7. A duração da prova é 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas 2:30 h (duas horas e trinta 
minutos) do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes do tempo determinado deverá 
assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

9. Antes de se retirar da sala de prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal este CADERNO e a 
FOLHA DE RESPOSTAS. 

 

10. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

11. Este Caderno de Prova poderá ser levado pelo candidato somente no dia 17 de novembro de 2008, após a 
entrega da Folha de Respostas das Questões Discursivas e da Folha de Redação. 
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ESPANHOL 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto para responder às questões de 17 a 20. 
 

 
 

 

  
 

(Adaptado de Maitena. Mujeres alteradas 5. Barcelona: Editorial Lumen, 2003, p. 67.) 
 
 
 

QUESTÃO 17 
 

Sobre transformações apresentadas no texto, ocorridas nos últimos 25 anos, assinale a afirmativa correta. 
A) A participação dos pais na educação dos filhos foi reduzida. 
B) A tecnologia proporcionou novas formas de comunicação interpessoal. 
C) As mulheres deixaram de procurar pelo homem ideal. 
D) A participação dos jovens nas questões políticas tem aumentado. 
E) Os filhos tomaram o lugar dos pais e determinam as regras em casa. 
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QUESTÃO 18 
 

Em relação aos sentidos do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O medo de contrair o vírus da AIDS fez com que a repressão sexual aumentasse. 
(      ) Houve uma tendência dos países em preservar sua cultura de influências externas. 
(      ) O idealismo dos jovens deu lugar a uma cultura das aparências. 
(      ) O casamento deixou de ser o objetivo principal na vida das mulheres. 
 
Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V  
B) V, F, V, V 
C) V, V, F, V 
D) V, V, V, F 
E) F, F, V, F 
 
QUESTÃO 19 
 

Em relação aos recursos lingüísticos empregados na construção do texto, analise as afirmativas. 
 

I - As formas verbais fueran e sean, no segundo quadrinho, têm como infinitivo o verbo ser. 
II - A forma verbal empezábamos, no quarto quadrinho, pode ser substituída por comenzábamos sem alterar o sentido. 

III - O vocábulo rebosantes, no sexto quadrinho, equivale a alucinantes.    
IV - Na expressão lo típico era, no segundo quadrinho, a palavra sublinhada é artigo determinado masculino singular.  
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I e II, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) III e IV, apenas.  
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 20 
 

As palavras diferencian e costumbres, no quinto quadrinho, possuem divergências em relação a diferenciam e costumes do 
português. Essas divergências estão relacionadas, respectivamente, ao 
A) gênero e ao acento tônico. 
B) sentido e ao gênero. 
C) acento tônico e ao sentido. 
D) sentido e ao acento tônico. 
E) acento tônico e  ao gênero.  
 

 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto para responder às questões 21 e 22. 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 

La Revista de los lectores  
Correo 
 
Sr. Director: 
 
      Maravillosa la nota sobre Gustavo Santaolalla. Ahora todos hablan de él por 
haber ganado el Oscar, pero ningún medio lo mostró como ustedes. ¿Sabían 
que ahora Orfelia está por todos lados? Qué mujer divina. Las fotos que 
acompañan la nota demuestran el amor entre madre e hijo. Por eso Gustavo le 
dedicó el Oscar a ella. 
      Felicitaciones por esta entrañable nota, por esa foto, por hablar de Gustavo 
y Orfelia antes que todos. 
                                                 

NATALIA URRUTIA                                           
Olivos 

(LA NACION REVISTA, n.º  1915, 19 de marzo de 2006.) 
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QUESTÃO 21 
 

Sobre o sentido do texto, assinale a afirmativa correta. 
A) A revista foi o meio informativo que mais divulgou notícias sobre a entrega do Oscar. 
B) O prêmio obtido por Gustavo contribuiu para destacar a celebridade de sua esposa. 
C) A beleza de Orfelia destacou-se muito mais que o prêmio ganho por Gustavo. 
D) A leitora elogia a revista pelos detalhes publicados sobre Gustavo na entrega do Oscar. 
E) Natalia felicita a revista pela entrega do Oscar a Gustavo. 
 
 
QUESTÃO 22 
 

Em relação às categoriais gramaticais de palavras utilizadas no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) todos, na expressão Ahora todos hablan (linha 1), é um pronome indefinido e indica universalidade. 
(      ) ahora, em ¿Sabían que ahora (linhas 2 e 3), é um advérbio de tempo e quer dizer neste instante. 
(      ) Qué, na expressão Qué mujer divina (linha 3), é um pronome relativo pois se enquadra em que + substantivo + advérbio. 
(      ) le, na expressão Gustavo le dedicó (linhas 4 e 5), é um pronome pessoal e remete a Orfelia. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V, F 
B) V, V, F, F 
C) F, F, F, V 
D) F, F, V, V 
E) V, V, F, V 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto para responder às questões 23 e 24. 
 

 
 

ANASTASIA BROW POWDER 
Cree efectos hermosos y naturales en sus cejas. Este polvo de opacidad media 
a translúcida incluye antioxidantes de las vitaminas C y E. La fórmula emoliente, 
resistente a las transferencias viene con dos sombras por estuche para asegurar el 
color perfecto de las cejas.  

 
 

 
 

(Revista Vanidades, ano 48, nº 2, p.25.) 

 



 
QUESTÃO 23 
 

Sobre os sentidos do texto, assinale a afirmativa correta. 
A) Para conseguir um efeito natural no rosto há que preparar, aplicar e fixar o pó-de-arroz. 
B) O uso de pó-de-arroz nos cílios suaviza o contorno dos olhos. 
C) A visita ao departamento de cosméticos do salão Anastasia garante atendimento especializado. 
D) Uma correta aplicação de emolientes no rosto assegura o efeito da cor. 
E) O estojo comercializado em Anastasia traz duas sombras que proporcionam uma cor perfeita aos olhos. 
 
 
QUESTÃO 24 
 

Em relação ao significado de expressões do texto, analise as afirmativas. 
 

I - cejas sencillamente hermosas quer dizer sobrancelhas simplesmente belas. 
II - polvo de opacidad media alude a pó de tonalidade média. 

III - con dos sombras por estuche indica duas sombras com pincel. 
IV - La fórmula emoliente significa a fórmula suavizante. 
 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III, apenas. 
B) II e IV, apenas.  
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 

 

 

 

 


