
 
 



 
 

INSTRUÇÃO VESTIBULAR 2007/2 
 

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. Cada questão objetiva deste Caderno possui 05 (cinco) alternativas, de múltipla escolha, (de a a e) e 

o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta. 
 
3. Nas questões objetivas há uma prova de Língua Espanhola e uma de Língua Inglesa. Resolva a 

prova pela qual você optou no ato de inscrição. 
 

4. Verifique se as informações do Cartão de Respostas estão corretas e se correspondem ao Caderno II.  
 
5. O Cartão de Respostas do Caderno II apresenta uma coluna para cada questão e o candidato deverá 

pintar completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida. 
 
6. No Cartão de Respostas da prova de Interpretação de Texto, utilize o 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; 
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. 

 
CRONOGRAMA 

 
A partir de  19/06/2007 

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas do Caderno II, na 
internet – no site www.unemat.br/vestibular e nos quadros de aviso da UNEMAT.  

48 horas após a 
divulgação 

Recebimento de recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas dos 
Cadernos I e II nos postos de Inscrições da UNEMAT e na COVEST. 

A partir de 25/06/2007 Publicação do gabarito oficial. 
A partir de 27/06/2007 Divulgação do desempenho do candidato. 
48 horas após a 

divulgação 
Prazo para recurso contra desempenho do candidato. 

12 de julho de 2007 Divulgação do resultado do Concurso Vestibular 2007/2, no site 
www.unemat.br/vestibular e nos quadros de Aviso da UNEMAT. 

16 a 19 de julho de 
2007 

Matrícula dos Candidatos Aprovados. 

Boa Prova! Esperamos por você na UNEMAT. 

http://www.unemat.br/vestibular
http://www.unemat.br/vestibular


ESPANHOL 
 

Texto I 
KAFFÉNETTO: UNA CAFETERÍA 
RODANTE 

01 
 
 
 
05 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 

Para los capitalinos mejicanos fueron 
semanas de pesadilla, pero para Francisco 
Pérez y Karen García, creadores de 
Kaffénetto, el "plantón de Reforma" fue el 
empujón definitivo para su negocio. Bastó 
con arrancar el motor para hallar clientes  
ansiosos por tomar un buen café de 
Coatepec. "Fue muy buen tiempo para 
nosotros", relata Pérez. Kaffénetto es una 
pequeña cafetería móvil que factura 
alrededor de 35,000 pesos mensuales y 
genera ganancias netas de entre 15,000 y 
25,000 pesos. Tal vez el concepto de 
“entrega a domicilio” no suena novedoso, 
pero Kaffénetto lo llevó a un nuevo plano, al 
trasladar la cafetería entera y preparar los 
pedidos al momento de la entrega. "Nada de 
café frío ni capuchinos sin espuma", indica 
Pérez, quien en 2006 operó bajo la marca 
Café Urbano. La cafetería es un pequeño 
carro motorizado de 1.20 metros de ancho, 
con una cabina que guarda todo para tomar 
el desayuno: jugos, cócteles de fruta, 
baguettes, paninos, sándwiches, donas, 
muffins, golosinas y café en todas las 
presentaciones imaginables, con un horario 
de 8 a 17 horas, de lunes a viernes.  
 

Publicado: 07:00 20 de febrero de 2007  
Fonte: http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/ 
 
Leia o texto I e assinale a alternativa CORRETA 
das questões 11 a 13.  
 
QUESTÃO 11 
Francisco Pérez e Karen García:  
 
a.  estão morando na cidade do México somente 

há algumas semanas. 
b.  fizeram uma reforma na estrutura básica do 

restaurante, orientados pelo arquiteto 
Kaffénetto. 

c.  sofreram com o pesadelo de ver clientes 
brigando, empurrando-se e quase destruindo o 
estabelecimento para tomar uma boa xícara de 
café. 

d.  acreditam que a idéia do Kaffénetto, de 
investir em uma unidade móvel, poderia gerar 
bons lucros. 

e.  descobriram que, apenas arrancando o motor do 
carro de um cliente, seria uma ótima idéia para 
oferecer um bom café na rua. 

 
QUESTÃO 12 
a.  O pronome nosotros ( l 09) corresponde a 

Coatepec, Francisco Pérez, e Karen Garcia. 
b.  Kaffénetto ajudou Pérez e Garcia a criar uma 

nova idéia de mercado.  
c.  O faturamento líquido desse novo 

empreendimento é de 15,000 a 25,000 pesos 
mexicanos ao mês.  

d.  Pérez gastou aproximadamente 35,000 pesos 
mexicanos para montar o novo 
empreendimento. 

e. Em ...lo llevo a um nuevo plano... (l 15), a 
palavra sublinhada refere-se à palavra concepto 
( l  13).  

 
QUESTÃO 13  
 Kaffénetto levou Pérez a pensar nesse novo 
conceito de fazer e preparar o café na hora em que 
for feito o pedido.  
a.  Pérez registrou a marca do seu café como Café 

Urbano.  
b. Em 2006, Pérez trabalhou com o conceito de 

café gelado e capuchino sob a marca registrada 
Café Urbano. 

c. As palavras Café Urbano (l 20) e La cafetería 
( l 20) referem-se ao mesmo empreendimento de 
Pérez.  

d. A palavra quien (l 19) refere-se à logomarca 
“Café Urbano”.  

 
QUESTÃO 14  
I. O empreendimento de Francisco Pérez tem um 

metro e vinte de largura, possui um motor e uma 
cabine que oferece todo dia café da manhã na 
rua.  

II. Dentro do carro de Francisco Pérez, você pode 
encontrar de tudo – desde sucos, pães, 
sanduíches, bebidas alcoólicas, balas... até café.  

III. A palavra desayuno em português significa 
“café da manha”. 

IV.  Francisco Pérez e Karen García trabalham nos 
dias entre terça-feira e sexta-feira.  

V. As palavras panino e donas (l  24) referem-se a 
produtos alimentícios.  

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

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/


Texto II 
 
PIERDE BRAZO VETERINARIO DE 
COCODRILOS 
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Un cocodrilo del zoológico de la ciudad de 
Kaohsiung, en el sur de la isla de Taiwán, 
arrancó el antebrazo de un veterinario del 
centro que intentaba anestesiarlo, informó 
el jueves un responsable del parque. El 
veterinario Chang Po-Yu, creyendo que el 
cocodrilo estaba sedado, intentó retirar la 
jeringuilla cuando el reptil giró la cabeza 
repentinamente y le arrancó el antebrazo, 
un suceso que ocurrió el miércoles. Varios 
agentes tuvieron que matar al enorme 
animal para conseguir recuperar la 
extremidad, que fue trasladada 
rápidamente al hospital donde se 
encontraba ingresado el veterinario, al que 
sus compañeros del zoológico aplicaron 
inmediatamente un torniquete. Tras siete 
horas de operación, los médicos 
consiguieron reimplantarle el brazo, 
aunque habrá que esperar para ver si puede 
recuperar la movilidad, informaron.  

Publicado: 18:04 12 de abril de 2007 
Fonte: http://www.cnnexpansion.com/actualidad/ 
 
 
A partir do texto II, assinale a alternativa 
CORRETA das questões 15 a 17.  
 
QUESTÃO 15 
a.  A cidade de Kaohsiung fica numa ilha ao sul 

da ilha de Taiwan. 
b.  Taiwan fica ao sul da ilha de Kaohsiung. 
c.  Kaohsiung e Taiwan são ilhas que ficam no 

continente asiático. 
d.  Na ilha de Taiwan ocorreu um grave acidente 

com um veterinário do zoológico de 
Kaohsiung.  

e.  No zoológico de Kaohsiung ocorreu um 
trágico incidente com um crocodilo e o seu 
treinador. 

 
QUESTÃO 16  
a.  O responsável pelo zoológico de Kaohsiung 

informou que um veterinário sofreu um grave 
acidente, na quinta-feira, envolvendo um 
crocodilo e seu treinador. 

b.  Na quarta-feira, o veterinário responsável 
pelo parque perdeu o antebraço numa briga 
com um crocodilo. 

c. Na quinta-feira, o veterinário perdeu o 
antebraço, ao tentar anestesiar um crocodilo, no 
zoológico em Taiwan. 

d. Para recuperar o seu antebraço, o veterinário do 
zoológico tentou sedar o crocodilo, sem êxito. 

e.  Na quarta-feira, o veterinário perdeu o 
antebraço, ao tentar anestesiar um crocodilo do 
zoológico em Taiwan.    

 
QUESTÃO 17  
I. A palavra jeringuilla ( l 08) significa, em 

português, “seringa”.   
II. As palavras reptil ( l 08) cocodrilo ( l 07) e 

enorme animal ( l 11 e 12) podem ser 
substituídas entre si sem nenhum prejuízo ao 
entendimento do texto.  

III.  Para recuperar o antebraço, o veterinário teve 
que matar o crocodilo. 

IV. Para sofrer uma cirurgia, o veterinário e o seu 
antebraço foram levados para o hospital 
imediatamente. 

V. Graças ao torniquete feito pelos colegas, o 
antebraço do veterinário foi implantado sete 
horas após o acidente.  

VI. Os médicos informaram que, somente depois de 
sete horas, poderão ver se o veterinário vai 
recuperar a mobilidade do braço.  

 
a. Somente I, II, IV e VI estão corretos.  
b. Somente I e II estão corretos.  
c. Somente I, III e V estão corretos.  
d. Somente III e IV estão corretos.  
e. Somente V e VI estão corretos.  

 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnnexpansion.com/actualidad/


Texto III  
 

 

QUADRO 01         QUADRO 02                       QUADRO 03          QUADRO 04                                                                   
 
                              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 05         QUADRO 06                    QUADRO 07           QUADRO 08                                                                   
Fonte: http://www.publispain.com/snoopy/tiras.htm   
 
Leia o Texto III e assinale a alternativa 
CORRETA das questões 18 a 20  
 
QUESTÃO 18 
a.  A menina (Quadro 01) acusa o cachorrinho 

Snoopy de ter roubado o seu livro na escola.  
b. No Quadro 02, a menina pensa que o 

cachorrinho Snoopy tem um plano secreto 
para encontrar o livro roubado. 

c. A menina (Quadro 01) pede ao cachorrinho 
Snoopy para ajudá-la a encontrar um livro 
roubado na escola. 

d. O cachorrinho Snoopy (Quadro 02) adora 
planejar planos secretos.  

e. No Quadro 02, a menina revela ao 
cachorrinho Snoopy o plano secreto para 
descobrir o sumiço do livro.   

 
QUESTÃO 19 
a. O pronome te (Quadro 03) refere-se ao 

cachorrinho Snoopy.  
b. Em... te pones esta... (Quadro 03) a 

palavra sublinhada significa “propor” em 
português.  

c. A palavra sitio (Quadro 03) refere-se ao 
povoado, onde está localizada a escola que 
a menina freqüenta. 

d. A palavra mientras (Quadro 04) significa 
“atrás” em português.  

e. No Quadro 04, a menina confessa ao 
cachorrinho Snoopy que ela já tem um 
suspeito do roubo do livro.  

 
 
 

 
 
 
 
QUESTÃO 20 
a.  A palavra pasillo (Quadro 05) significa 

“escola”.  
b.  No Quadro 05, a menina Marcie diz 

suspeitar que foi o senhor Patty quem 
roubou o livro.  

c.  No Quadro 06, elas descobrem que o 
ladrão do livro entrou na escola 
disfarçadamente.  

d. A menina Marcie (Quadro 07) ficou sem 
entender quem é que estava sentado na 
carteira assistindo à aula.  

e. A palavra verte (Quadro 07) significa 
“invertido”.  

 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publispain.com/snoopy/tiras.htm

