
 



 
INSTRUÇÕES VESTIBULAR 2007/1 

 
 

1. Este caderno contém 40 questões objetivas e 5 questões discursivas. Caso apresente defeito de 
impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro caderno. 

 
2. As questões objetivas deste caderno possuem 05 (cinco) alternativas, de múltipla escolha, (elencadas 

de a a e) que o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.  
 
3. Nas questões objetivas contêm uma avaliação de Língua Espanhola e uma de Língua Inglesa. Resolva 

aquela que você optou no ato de sua inscrição. 
 

4. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao caderno II.  
 
5. O cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão. O candidato deverá pintar 

completamente o círculo correspondente à alternativa analisada como resposta. 
 
6. Utilize o Cartão de Respostas – Interpretação de Texto, no espaço destinado à versão definitiva, para 

redigir as respostas das questões discursivas no máximo em 10 (dez) linhas, de forma legível e sem 
rasuras, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 
7. Receberão nota igual a zero na Prova de Interpretação de Texto: 

a) respostas desenvolvidas fora do Cartão de Respostas – Interpretação de Texto; 
b) respostas que não apresentarem nenhuma relação com o que foi proposto ou configurarem fuga 

total à temática; 
c) respostas em forma de versos ou em bloco único (tipo redação); 
d) respostas não articuladas verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.); 
e) respostas redigidas a lápis. 

 
8. A banca de correção das provas de Interpretação de Texto analisará se as questões desenvolvidas pelo 

candidato atendem às proposições solicitadas, observando a coerência, clareza das idéias, o nível de 
argumentação, senso crítico e criatividade.  

 
9. Nas questões discursivas, o candidato deverá demonstrar capacidade de expressão, domínio de léxico e 

da estrutura da língua (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação). 
 

10. O tempo de duração das provas é de 4(quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento 
dos cartões de respostas.  

 
11. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas.  

 
12. O candidato só poderá levar este caderno depois de transcorridas 3h30 do início das provas.  
 
13. Ao término da prova, entregue ao fiscal os Cartões de Respostas e este caderno. 

 
 

Boa Prova! Esperamos por você na UNEMAT em 2007. 
 
 
 
 
 
 
 



LINGUA ESPANHOLA 
 
TEXTO I  
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BRASIL: RENUNCIA ASISTENTE 
DE LULA 

 
 
Freud Godoy, asesor de la Secretaría 
Particular del presidente brasileño, es 
acusado de estar involucrado en la 
compra de documentos los cuales 
vinculan a políticos de la oposición en 
actos de corrupción. Godoy negó las 
acusaciones en su contra. El ex asesor de 
Lula se presentó a la policía en la ciudad 
de São Paulo para declarar sobre el caso. 
Otros dos hombres relacionados con el 
oficialista Partido de los Trabajadores 
(PT) fueron arrestados bajo sospecha de 
haber pagado por los documentos falsos. 
En los informes falsos se arrojan 
supuestas pruebas de corrupción contra el 
candidato a gobernador de São Paulo del 
opositor Partido de la Social Democracia, 
José Serra. También se insinúa la 
supuesta vinculación en estos actos del 
candidato a la presidencia de esa 
organización, Geraldo Alckmin. El 
escándalo se destapó durante el fin de 
semana, cuando el abogado Gedimar 
Pereira Passos informó a la policía que un 
miembro del PT le habría pagado 
US$814.000 para que mandara a redactar 
el falso documento. La policía informó 
que Pereira Passos dijo que su 
interlocutor, identificado como "Froude o 
Freud", le habría pedido que vinculase a 
Serra con una mafia acusada de fraudes 
en la compra de ambulancias para varios 
municipios. Decenas de parlamentarios y 
dos ex ministros de Salud del actual 
gobierno están bajo investigación en 
relación con el caso. Corresponsales en 
Brasil consideraron que el escándalo le ha 
dado a la oposición la primera 
oportunidad de contrarrestar la amplia 
ventaja que tiene el presidente Lula en las 
encuestas de opinión sobre las 
preferencias electorales.  
 
Fonte: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid 

Com base no Texto I responda as questões de 11 a 
14. 

QUESTÃO 11 
Assinale a alternativa CORRETA. 

Freud Godoy: 
a.  é assessor da comitiva particular do 

presidente Lula. 
b. comprou documentos que comprometem 

políticos da oposição em atos de corrupção.  
c. nega as acusações que a presidência da 

república fez a seu respeito. 
d. foi preso pela polícia de São Paulo com 

outros dois petistas acusados de 
envolvimento neste caso de corrupção. 

e. não era mais assessor do presidente Lula 
quando prestou declarações à polícia de São 
Paulo.  

QUESTÃO 12 
Analise as afirmativas abaixo.  

I. Dois homens ligados ao PT foram presos pela 
polícia de São Paulo para que pudessem 
esclarecer os fatos ocorridos no ato de 
corrupção deflagrado.  

II. Freud Godoy do PT teria pago uma grande 
soma de dinheiro em troca de documentos 
forjados que iriam comprometer o candidato 
José Serra.  

III. Freud Godoy foi à polícia de São Paulo para 
esclarecer o seu envolvimento nesse ato de 
corrupção. 

IV. A suspeita de quem pagou pelos documentos 
falsos recaiu em dois homens ligados 
fortemente ao Partido dos Trabalhadores.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. Somente os itens I e II estão corretos. 
b. Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
c. Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
d. Somente os itens I e III estão corretos. 
e. Somente os itens II e IV estão corretos. 

QUESTÃO 13 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. José Serra e Geraldo Alckmin estão sendo 
acusados de envolvimento no ato de 
corrupção da compra de ambulâncias, 
denunciado pelo Partido dos Trabalhadores.  

b. Em... vinculación en estos actos... (L19), as 
palavras sublinhadas referem-se a “compra 
de documentos falsos”. 

c. A palavra oposición (L 05) e (L 38), está se 
referindo ao partido do José Serra e Geraldo 
Alckmin.  

d. A pessoa que fez a denúncia para a polícia de 
São Paulo foi um membro do PT, chamado 
Gedimar Pereira Passos.  

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid


e. O advogado Gedimar Pereira Passos foi, no 
fim de semana, com a polícia de São Paulo 
atrás das pessoas que se encontravam com o 
dinheiro pago pelos documentos falsos.   

QUESTÃO 14 
Analise as afirmativas abaixo.  

I. Gedimar Pereira Passos recebeu US$ 
814.000 para redigir documentos falsos 
que comprovassem o envolvimento de 
José Serra na fraude da compra de 
ambulâncias.  

II. Passos e Freud vincularam o nome do 
Serra na mafia das ambulâncias junto 
com alguns parlamentares e um ex-
ministro da Saúde.  

III. As palavras decenas e dos (L33 e 34) 
referem-se aos numerais “dez” e “dois” 
respectivamente.  

IV. Em... en las encuestas de opinión 
sobre... (L40 e L41) as palavras 
sublinhadas são entendidas como 
“pesquisas de opinião pública”.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. Somente os itens I e III estão corretos. 
b. Somente os itens II e IV estão corretos. 
c. Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
d. Somente os itens I, II e III estão corretos. 
e. Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

TEXTO II 
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PARA TIMAR A LAS BACTERIAS 
Muchas de las bacterias que causan 
enfermedades infecciosas hoy en día se 
han vuelto resistentes a los antibióticos. 
Pero los investigadores de la Universidad 
de Wisconsin Madison creen haber 
avanzado en la creación de nuevos 
antibióticos capaces de detener la 
propagación de bacterias. Los 
medicamentos actuales actúan matando a 
la bacteria para evitar la infección. Pero el 
enfoque de los investigadores 
estadounidenses se basa en el bloqueo de 
la comunicación entre los 
microorganismos. Los científicos, que 
publican su estudio en la revista New 
Scientist, creen que su descubrimiento 
podría combatir infecciones que causan 
millones de muertes por SIDA o fibrosis 
cística en el mundo. La mayoría de las 
infecciones humanas se producen cuando 
las bacterias emiten señales químicas para 
comunicarse entre sí e iniciarlas. Los 
investigadores estadounidenses diseñaron 
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un grupo de compuestos capaces de 
bloquear estas señales químicas. Los 
investigadores descubrieron que en lugar 
de matar a la bacteria directamente, 
podrían utilizar esos compuestos para 
interceptar su comunicación e inhibir su 
capacidad de propagar la infección. 
"Descubrimos que la bacteria sólo inicia 
la infección cuando ha alcanzado una 
determinada densidad en su población", 
le dijo a la BBC la doctora Helen 
Blackwell, quien dirigió la investigación. 
"Lo que intentamos es evitar que las 
bacterias se comuniquen entre sí para que 
no sean capaces de detectar el nivel de la 
población local de manera que no inicien 
la infección", agrega.   
 

Fonte: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_5338000 

 
Com base no Texto II responda as questões de 15 
a 17. 

QUESTÃO 15  
Analise as afirmativas abaixo.  

I. Os antibióticos hoje em dia têm se 
tornado resistentes a muitas bactérias. 

II. Pesquisadores dos Estados Unidos 
acreditam que os rápidos avanços de 
novas doenças infecciosas têm dificultado 
as pesquisas que envolvem a utilização de 
novos antibióticos.  

III. Os antibióticos utilizados para combater 
infecções, hoje em dia, atuam matando as 
bactérias que causam as doenças. 

IV. A revista New Scientist publicou a 
descoberta de pesquisadores americanos 
que ajudará no combate a doenças como a 
Aids.  

Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Somente os itens I, II e III estão corretos. 
b. Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
c. Somente os itens II e IV estão corretos. 
d. Somente os itens III e IV estão corretos. 
e. Somente os itens I e II estão corretos. 

QUESTÃO 16 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. Os novos antibióticos desenvolvidos 
deverão atuar diretamente na comunicação 
entre as bactérias causando um bloqueio, 
evitando que emitam sinais químicos entre 
elas.  

b.  Em... su estudio en la revista New 
Scientist, creen que su descubrimiento... (L 
15 e L 16), a palavra sublinhada se refere 
ao artigo publicado na revista.  

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_5338000


c.  A organização não governamental SIDA 
fez um levantamento para descobrir que 
milhões de mortes no mundo são causadas 
por infecções bacterianas.  

d.  Em... para comunicarse entre sí (L 21) e 
iniciarlas (L 22) as palavras sublinhadas 
referem-se a “bactérias” e “comunicação” 
respectivamente.  

e. As palavras científicos ( L14), SIDA (L 18) 
e investigadores (L 23), referem-se aos 
mesmos pesquisadores da universidade 
americana de Winconsin Madison. 

QUESTÃO 17  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a. Em... podrían utilizar esos compuestos para 

interceptar... (L 28 e L 29). As palavras 
sublinhadas referem-se aos novos antibióticos 
que estão sendo pesquisados.  

b. A revista New Scientist (L 15 e 16) e a BBC (L 
34) publicaram as pesquisas da doutora 
Blackwell e da equipe de pesquisadores da 
universidade de Wisconsin Madison.  

c. O descobrimento da pesquisadora Blackwell é 
que ao invés de matar as bactérias esses novos 
antibióticos atacam as populações de bactérias 
e as isolam.  

d. As novas bactérias são capazes de detectar, 
invadir e infectar em níveis muito altos a 
população que esteja com a resistência muito 
baixa.  

e. A palavra agrega (L 40) refere-se à descoberta 
que a doutora Blackwell e sua equipe 
apresentaram para a BBC. 

TEXTO III 
LAS RELACIONES CON BRASIL SON 
BUENAS" 
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo 
que las relaciones con Brasil siguen siendo 
cordiales a pesar de la decisión de su 
gobierno de ordenar que la empresa estatal 
YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos) asuma el monopolio de la 
comercialización del petróleo y sus 
derivados. Las autoridades bolivianas 
suspendieron temporalmente la medida 
para facilitar el diálogo con la compañía 
brasileña Petrobras, que mantiene dos 
plantas de refinación en el país. En una 
conferencia de prensa, al margen de la XIV 
Cumbre del Movimiento de los Países No 
Alineados que se celebra en La Habana, 
Morales afirmó que el estado boliviano 
tiene derecho a administrar sus recursos 
naturales como lo hacen otros estados. Al 
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momento de hacer estas declaraciones, 
Morales desconocía la posterior renuncia de 
su ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz 
Rada. El mandatario boliviano dijo que no 
tiene conocimiento de que Petrobras tenga 
planes de retirar sus inversiones de Bolivia. 
"Nosotros necesitamos socios, no patrones, 
no dueño, sean (las empresas petroleras) 
Total, Repsol o Petrobras. Lo que se ha 
hecho es una nacionalización sin 
expropiación. Cualquier inversor tiene el 
derecho de recuperar su inversión, el 
derecho a ingresos está totalmente 
garantizado", señaló Morales. El 
presidente, vistiendo su habitual chaleco 
con motivos indígenas, dijo que agradece a 
Petrobras por haber comenzado el mes 
pasado a depositar recursos económicos en 
respeto al decreto de nacionalización. 
Morales afirmó que "las empresas 
petroleras sólo aportaban el 18% al estado 
boliviano y el 82% de las ganancias iban a 
las empresas. Ya hemos cambiado, 82% 
para el estado y 18% para las empresas". 
Fonte: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid 

QUESTÃO 18  
Assinale a alternativa CORRETA. 
 O Presidente Evo Morales: 

a. afirmou que sua prioridade no momento 
não é manter relações cordiais com o 
Brasil. 

b. tomou a decisão junto com seu governo 
de passar toda a comercialização e o 
monopólio do petróleo e seus derivados 
para a empresa estatal YPFB.  

c. autorizou um novo diálogo entre a 
empresa estatal YPFB e a Petrobrás para 
definir quem vai ficar com as refinarias 
de petróleo em solo boliviano.  

d. afirmou que esta nova medida tomada 
pelo seu governo - de estatizar as 
empresas privadas de petróleo – será uma 
medida temporária. 

e. festejou em Havana, Cuba, a decisão de 
administrar os recursos naturais da 
Bolívia sem interferência de outros 
países.  

QUESTÃO 19 
Analise as afirmativas abaixo. 

I. O governo boliviano ordenou que a 
empresa estatal YPFB mantivesse 
relações cordiais com o Brasil.  

II. Evo Morales decidiu que a empresa 
YPFB assuma o monopólio do comércio 
do petróleo e seus derivados. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid


III. O Presidente Evo Morales convocou uma 
conferência de imprensa com jornalistas 
estrangeiros em Havana, Cuba, para 
esclarecer a nova medida tomada pelo seu 
país.  

IV. O Presidente Evo Morales enquanto se 
encontrava em Cuba, não sabia que seu 
ministro Andrés Soliz Rada havia 
renunciado ao cargo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
b. Somente os itens II e IV estão corretos. 
c. Somente os itens I e III estão corretos.  
d. Somente os itens I e IV estão corretos. 
e. Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 
QUESTÃO 20 
 
Analise as afirmativas abaixo. 

I. Em... como lo hacen otros estados...(L18) a 
palavra sublinhada refere-se a “outros 
países” em português.  

II. O Ministro Andrés Soliz Rada declarou que 
desconhece os planos da Petrobrás em 
retirar as refinarias da Bolívia.  

III. As empresas Total, Repsol e Petrobrás são 
todas do ramo petrolífero e estão instaladas 
na Bolívia.  

IV. Em... el derecho a ingresos...( L 30 e 31) a 
palavra sublinhada ao ser substituída por 
“receber pagamento” não tem seu 
significado alterado em português.  

V. A Petrobrás acatou a decisão do governo 
boliviano e já começou a pagar, desde o 
mês passado, os 82% do seu ganho naquele 
país. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  
 

a. Somente os itens II, III, IV e V estão 
corretos. 

b. Somente os itens II, III, IV estão corretos. 
c. Somente os itens I e V estão corretos.  
d. Somente os itens I, IIII, IV e V estão 

corretos. 
e. Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
  

 
        

           
      

            
         

       
        

        
        

       
    

       
          
       
        

      
        

        
      

      
       

    
          

        
        

      
       

       
       

       
       

         
       

 
      

      
       

        
         

       
         
        

        
     

 
 

 
 
 

http://www.msnbc.msn.com/id/14375930/#story

