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Língua Francesa 
 

As questões 26, 27 e 28 se referem ao texto abaixo: 
 
CE QUE NOS ANCÊTRES MANGEAIENT À L’ÉPOQUE PALÉOLITH IQUE: 
LA PALÉODIÈTE  
 
Introduction 
 
Manifestement, notre alimentation actuelle est trop riche 
en produits industriels raffinés, à commencer par les 
produits sucrés. Ainsi, lorsque nous ne savons pas trop 
dans quelle direction aller en terme de régime 
alimentaire et que l’obésité devient une véritable 
épidémie mondiale, il est toujours intéressant dans ce 
contexte de savoir d’où nous venons. 
Ceci est d’autant plus vrai que nos gènes, responsables de la régulation de notre métabolisme et de la 
sécrétion de nombreuses substances et hormones, sont très similaires depuis des milliers d’années. En 
effet, la composition de nos gènes provient à 99% de l’héritage de l’homo sapiens soit il y a 40 000 ans 
et 99,9% provient d’avant le développement de l’agriculture soit il y a 10 000 ans. 
Donc, fondamentalement, nous n’avons guère changé depuis des milliers d’années, alors que notre 
alimentation s’est quant à elle, considerablement modifiée. Et meme nos expressions actuelles 
traduisent les nouvelles habitudes alimentaires, telles que “gagner sa croûte” ou encore “défendre son 
beefsteack”. 
 
Disponível em: http://www.mangermaigrir.fr/alimentation/; 5/10/2009, 13h38min 
 
 
26) O texto acima é a introdução de um artigo 
sobre o período paleolítico. A partir de sua 
leitura podemos dizer que o autor do texto 
acredita que: 
 
a) A obesidade é uma característica pré-

histórica da humanidade. 
b) A obesidade torna-se uma verdadeira 

epidemia mundial. 
c) Não há motivos para a humanidade se 

preocupar com a obesidade. 
d) A humanidade sabe muito bem que direção 

tomar em termos de regime alimentar. 
e) A obesidade não depende dos alimentos 

que consumimos. 
 
27) Ainda sobre a obesidade, o texto afirma 
que: 
 
a) A indústria de alimentos não tem nenhuma 

responsabilidade sobre a obesidade de seus 
consumidores. 

b) A obesidade não depende do consumo de 
alimentos ricos em produtos refinados, a 

começar pelos açucarados, produzidos 
industrialmente. 

c) Nossa ancestralidade paleolítica é a 
responsável por sermos obesos. 

d) Os alimentos industrializados, ricos em 
produtos refinados, a começar pelos 
açucarados, são responsáveis, hoje, por 
sermos obesos. 

e) A paleodieta é a principal responsável pela 
obesidade epidêmica, em nossos dias. 

 
28) Para o pesquisador que escreveu esse 
artigo, 99% de nossos genes são provenientes 
de nossa herança do homo sapiens; e 99,9% 
provêm de um período anterior ao advento da 
agricultura. Com base nessas informações, ele 
afirma: 
 
a) A humanidade mudou, fundamentalmente, 

durante os milhões de anos de evolução. 
b) Nossa alimentação continua, basicamente, a 

mesma desde o advento da agricultura. 
c) O advento da agricultura levou a 

humanidade a consumir grandes 
quantidades de alimentos, conduzindo-a à 
obesidade epidêmica em nossos dias. 
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d) Nossos genes, responsáveis pela regulação 
de nosso metabolismo e pela secreção de 
numerosas substâncias e hormônios, são 
completamente diferentes daqueles de 
milhares de anos passados. 

e) A humanidade, fundamentalmente, não 
mudou quase nada desde milhares de anos 
passados, enquanto que nossa alimentação 
foi, consideravelmente, modificada. 

 
As questões 29 e 30 se referem ao seguinte 
texto: 
 
BRÉSIL 
Rio accueillera les Jeux olympiques d'été 
en 2016 
Avec AFP 

 
Rio n'était pas favori mais a coiffé ses rivales  
Chicago, Tokyo et Madrid lors du troisième  
tour du vote du CIO © BRUNO DOMINGOS / X01549 
 
Rio ville olympique. Les électeurs du Comité 
international olympique (CIO) ont élu Rio de 
Janeiro ville hôte des Jeux d'été 2016, vendredi 
à Copenhague, offrant au Brésil les premiers 
JO sud-américains de l'histoire. Rio a été 
préférée à Madrid lors du troisième tour de 
scrutin.  
Au premier tour, les votants avaient créé la 
surprise en éliminant la cofavorite Chicago, qui 
avait pourtant bénéficié du soutien du président 
américain Barack Obama lors de sa 
présentation aux membres du CIO. Puis ils 
avaient éliminé Tokyo au deuxième tour.  
Pour Rio, c'est le président brésilien Luiz 
Inacio Lula da Silva qui avait soutenu la 
candidature devant les membres du CIO dans la 
matinée, répétant l'argument phare du dossier 
carioca: le droit de l'Amérique du Sud à 
organiser ses premiers Jeux olympiques. "Rio 
est prêt. Donnez-nous cette chance", avait-il 
demandé, évoquant la "nouvelle frontière" que 

ces Jeux historiques représenteraient pour le 
mouvement olympique. 
 
Disponível em: http://www.lepoint.fr/actualites-
monde/2009-10-02/bresil-rio-accueillera-les-jeux-d-ete-
en-2016/924/0/382542, 05/10/2009. 
 
29) Observando a imagem ilustrativa do texto 
acima, lê-se uma frase em inglês que, numa 
tradução literal, significa “O Rio vos ama.”. 
Essa mesma expressão, em português corrente, 
significa “O Rio ama vocês.”. Se quiséssemos 
transmitir essa mesma mensagem em francês, 
teríamos de escrever ou dizer: 
 
a) Rio, je vous aime. 
b) Rio, je t’aime. 
c) Rio vous aime. 
d) Aimez-nous, Rio. 
e) Rio, on vous aime. 
 
30) A leitura atenta do texto permite afirmar:  
 
a) Entre as cidades favoritas, para sediar os 

Jogos Olímpicos de 2016, estavam Lima, 
Tókio, Chicago, Madri, La Paz, Rio de 
Janeiro e Copenhague. 

b) Chicago foi eliminada da disputa no 
terceiro turno, porque o presidente 
americano Barack Obama fez sua defesa 
na apresentação de sua candidatura ao 
Comitê Internacional Olímpico. 

c) Num sábado, em Copenhague, o Rio de 
Janeiro foi escolhido como cidade sede dos 
Jogos Olímpicos. 

d) Os eleitores eliminaram Chicago no 
primeiro turno, e Tókio foi eliminada, por 
eles, no terceiro turno. 

e) O Rio foi a preferida, ao invés de Madri, 
durante o terceiro turno das eleições. 

 
 
Leia o texto a seguir e responda as questões 
31, 32 e 33: 
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Fonte de texto e imagem extraídos de:  
COLMEZ, Françoise. La Plume et les mots - Français 5e. Paris: Bordas, 1987. 

 
31) Maurice Carême escreveu muitos poemas 
para crianças, como esse que você acabou de 
ler. O efeito lúdico, no poema, é criado pelo 
seguinte recurso: 
 
a) O poeta dá voz à torre Eiffel, que responde 

ao leitor ser ela uma girafa. 
b) Uma girafa conversa com uma criança e 

afirma ser a torre Eiffel. 
c) A girafa acredita ser a torre Eiffel e quer 

convencer o leitor disso. 
d) A torre Eiffel conta ao leitor que ela está 

cansada de ficar sentada numa curva do rio 
Sena. 

e) O poema trata de questões históricas sobre 
a construção da torre Eiffel. 

 
32) No poema, a torre Eiffel diz que sua cabeça 
está no céu para: 
 
a) Que seus quatro pés fiquem fixos no chão, 

numa das curvas do rio Sena. 
b) Que ela possa ver, do alto, o movimento 

das pessoas a seus pés. 

c) Que as pessoas possam subir no seu 
pescoço. 

d) Que ela possa pastar melhor as nuvens, 
pois elas a tornam eterna. 

e) Que ela não se aborreça. 
 
33) No poema, a torre diz que em Paris a gente 
não se entedia porque homens e mulheres 
deslizam, sem fim, entre suas pernas, sobem e 
descem no seu pescoço, e à noite: 
 
a) As mariposas parecem ser mulheres de 

mãos dadas com homens semelhantes a 
formigas. 

b) Vespas sobem e descem no seu pescoço. 
c) Ela lambe as estrelas e, se a podem avistar 

de longe, é porque, com frequência, ela 
engole uma delas. 

d) Ela pode assumir um jeito de quem não 
quer nada. 

e) Formigas parecidas com homens fazem 
cócegas em seus pés. 

 



CADERNO A – 08/11/2009 -  VESTIBULAR 2010 - UFAC Página 15 de 28 

 
As questões 34 e 35 são referentes ao seguinte texto: 
 
Brioche Pasquier s’étend en Europe 
 
Numéro un de la viennoiserie industrielle en France avec 40% de 
parts de marché, la société Brioche Pasquier veut doubler de taille à 
moyen terme et s’imposer comme un acteur majeur en Europe. Le 
processus est déjà engagé avec trois acquisitions en Espagne (dont 
les biscottes Recondo) et en Italie, où elle a repris deux importantes 
unités (Bresciadolci et SRL). Encore embryonnaire en Allemagne, 
le groupe français a décidé de s’y développer ainsi qu’au Royaume-
Uni et au Portugal. 
 

 
 

 
LABEL FRANCE, Magazine d’information du Ministères des Affaires étrangères (D.C.I.). Numéro 47. Juillet 2002, p. 23 
 
 
34) A partir da imagem, pode-se afirmar que: 
 
a) Pitch é um bolo com recheio de morango. 
b) A Nestlé é o fabricante do Brioche 

Pasquier. 
c) O recheio do Brioche Pasquier é de banana. 
d) Pitch tem recheio de baunilha. 
e) A expressão À LA FRAISE indica que o 

recheio é de chocolate. 
 

35) Segundo o texto, pode-se afirmar que: 

 

a)

 

A empresa francesa Brioche Pasquier está 
satisfeita com seus 40% de participação no 
mercado. 

b)

 

Uma corporação de italianos, espanhóis e 
alemães comprou a Brioche Pasquier. 

c)

 

A Alemanha não é um bom mercado para a 
Brioche Pasquier. 

d)

 

Nem a Espanha, nem a Itália estão 
satisfeitas com a invasão francesa no seu 
mercado de doces. 

e)

 

A empresa francesa Brioche Pasquier

 

pretende ampliar seu mercado para a 
Espanha, para a Itália, para a Alemanha, 
para o Reino Unido e para Portugal. 

 


