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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

● Você está recebendo do chefe de sala um Caderno de Questões com 64 (sessenta e 

quatro) questões que compõem a prova objetiva numeradas seqüencialmente.

● Você receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever  as 

respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO:
1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do chefe de sala.

2- Após  autorização,  verifique  se  este  caderno  está  completo  e  se  a  numeração  das 

questões está correta.

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento, número de sua inscrição, sua 

opção de língua estrangeira e se seu curso está correto na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma irregularidade, solicite ao chefe de sala que faça a correção.

4- O  candidato  deverá  transcrever  as  respostas  da  prova  objetiva  para  a  Folha  de 

Respostas,  que  será  o  único  documento  válido  para  a  correção  da  prova.  O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato. 

5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção 

que a responda corretamente.

6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas.

7- A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer 

marcação fora dos campos destinados às respostas.

8- Na correção da Folha  de Respostas,  será atribuída  nota 0 (zero)  às questões não 

assinaladas,  que  contiverem mais  de  uma alternativa  marcada,  emenda ou  rasura, 

ainda que legível. 

9- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça com tranqüilidade, mas controle seu tempo.

10- O sanitário será liberado 1 (uma) hora após o início da prova. Este sanitário não poderá 

ser utilizado por candidatos que terminarem a prova.

11- O candidato só poderá deixar  definitivamente a sala de prova após 2h30min (duas 

horas e trinta minutos) de seu início, não podendo levar o Caderno de Questões. 

12- Qualquer  tentativa  de  fraude,  se  descoberta,  implicará  em  imediata  denúncia  à 

autoridade  competente,  que  tomará  as  medidas  cabíveis,  inclusive  com  prisão  em 

flagrante dos envolvidos.

13- Se  desejar  levar  suas  respostas,  transcreva-as  no  rascunho  para  anotação  das 

respostas no verso desta página.

14- As provas serão disponibilizadas nos sites da AOCP (www.aocp.com.br) e da UNIFAL 

(www.unifal-mg.edu.br).



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RASCUNHO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS
QUESTÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

RESP. 
QUESTÃO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

RESP. 
QUESTÃO 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

RESP. 



L Í N G U A  E S T R A N G E I R A  -  E S P A N H O L

Salvador Dalí, una vida llena de excentricidad
1 Salvador Dalí fue uno de los personajes más
2 originales de todos los tiempos. Incursionó desde
3 pequeño en la pintura, pero su cualidad original lo
4 hizo participar en todos los ámbitos. No tuvo un
5 único estilo o técnica; lo mejor de su producción se
6 desarrolló dentro del surrealismo, con un gran
7 detalle de composiciones extravagantes y geniales
8 que reflejan un mundo onírico particular.
9 Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904 en Gerona.
10 Su padre, de carácter estricto y disciplinario no
11 aceptó desde un principio sus tendencias de artista,
12 lo cual fue suavizado por su madre que sí apoyó sus
13 esfuerzos creativos que desde chico ya poseía. Tuvo
14 una hermana, Ana María, que era tres años menor
15 que él.
16 En el año 1916, Dalí descubrió la pintura moderna,
17 realizando en 1919 su primera exposición pública em
18 el Teatro Municipal de su ciudad natal. Salvador fue a
19 estudiar a Madrid, donde, en 1922, ingresó en la
20 Residencia de Estudiantes. Allí conoció a grandes
21 artistas de su época, como Luis Buñuel y Federico
22 García Lorca, con los que mantuvo una gran amistad
23 mientras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de
24 San Fernando. También sostuvo amistad con, el
25 también ampudarnés e historiador, Alexandre
26 Deulofeu.
27 En sus pinturas, en las que experimentaba con el
28 cubismo, ganó la mayor atención de sus compañeros
29 estudiantes. A la edad de catorce años participó em
30 una exposición profesional y colectiva de artistas
31 locales y otra en Barcelona auspiciada por la
32 Universidad y en la que recibió el premio Rector de la
33 Universidad.
34 En el año 1926 hizo su primer viaje a París, donde
35 conoció a Pablo Picasso, a quien el joven Dalí
36 reverenciaba. (...) Fue en ese entonces que Dalí
37 realizó un gran número de obras con una fuerte
38 influencia de Picasso y Miró mientras avanzaba
39 desarrollando su propio estilo.
40 Algunas tendencias de la obra de Dalí, que
41 continuarían a lo largo de su vida, ya se hicieron
42 evidentes en la década de 1920, devorando
43 influencias de todos los estilos artísticos y
44 produciendo obras que iban desde el clasicismo más
45 académico hasta el avant-garde más puntero.

(…)
TAM Magazine, Maio 2008, Ano 9, n˚ 88, Palo Santo Editorial S.A. p. 14

1 Referindo-se às amizades de Salvador Dali,  o texto 
afirma que
a) seus melhores amigos foram Picasso e Deulofeu.
b) todos os seus amigos eram tão excêntricos quanto 

ele.
c) eram  profundas  mas  não  duravam  muito  tempo, 

característica própria das pessoas muito geniais.
d) ele  fez  algumas em Madri,  enquanto  estudava  na 

Escola de Belas Artes.
e) elas inspiraram muitas das suas criações artísticas.

2 Seguindo  uma  seqüência  cronológica  dos  fatos 
apresentados no texto, assinale a alternativa correta. 
a) Antes de Dali completar 20 anos, já tinha feito sua 

primeira exposição na cidade onde nasceu.
b) Quando  ingressou  na  Residência  de  Estudantes, 

ainda não tinha nascido sua irmã Ana Maria.
c) Aos quinze anos, teve que tomar a dura decisão de 

morar longe da cidade onde morava sua mãe.
d) Conheceu  Picasso  antes  de  conhecer  seu  grande 

amigo Alexandre Deulofeu.
e) Em 1922, voltou a morar em sua cidade natal.

3 Considerando  aspectos  sintáticos  da  língua 
espanhola, assinale a alternativa correta.
a) No  fragmento  “...el  también  ampurdanés  e 

historiador...”,  (linhas  24  e  25)  há  dois  elementos 
unidos  pela  conjunção  “e”.  Se  trocarmos a  ordem 
dessas palavras, haverá a necessidade de trocar “e” 
pela conjunção “y”.

b) Em “....grandes artistas de  su época...” (linhas 20 e 
21) o possessivo sublinhado pode ser substituído por 
“suya”, sem necessidade de fazer outras alterações.

c) O demonstrativo “allí” (linha 20) pode ser substituído 
por “aqui”, sem alterar o sentido do enunciado.

d) No fragmento  “...extravagantes  y  geniales...”  (linha 
7),  usou-se a conjunção “y”  porque o adjetivo que 
antecede começa com “e”.

e) No enunciado “...hizo su primer viaje a París...” (linha 
34), o possessivo “su” pode ser substituído por “lo” 
sem que ocorra erro gramatical.

4 As  alternativas  a  seguir  apresentam  fragmentos 
extraídos  do  texto.  Assinale   aquela  que  traduz 
corretamente o fragmento.
a) “Su padre, de carácter estricto y disciplinario...” (linha 

10) “Seu pai, muito estrito e autoritário...”
b) “...incursionó desde pequeño en la pintura...”  (linhas 

2 e 3) “...destacou-se desde criança na pintura...”
c) “...no tuvo un único estilo o técnica...”  (linhas 4 e 5) 

“...não teve nenhum estilo nem técnica...”
d) “En el año 1926 hizo su primer viaje a Paris...” (linha 

34) “Quando em 1926 quis viajar pela primeira vez a 
Paris...”

e) “...fue en  ese entonces...”  (linha 36)  “...foi  naquela 
época...”

5 Em cada alternativa a seguir, a primeira palavra foi 
retirada  do  texto.  Assinale  a  alternativa  em  que  a 
segunda palavra seja sinônima da primeira.
a) llena (título) / llano
b) chico (linha 13) / pequeño
c) mientras (linha 23) / en cuanto
d) puntero (linha 45) / tradicional
e) fuerte (linha 37)  / grave

6 As alternativas a seguir apresentam verbos retirados 
do texto. Assinale aquela cujos verbos pertençam ao 
mesmo tempo e modo verbais.
a) era (linha 14) / continuarían (linha 41)
b) mantuvo (linha 22) / apoyó (linha 12)
c) participó (linha 29) / estudiaba (linha 23)
d) reverenciaba (linha 36) / hizo (linha 4)
e) avanzaba (linha 38) / mantuvo (linha 22)



8 De acordo com o texto, assinale a alternativa correta 
a respeito da obra de Salvador Dali.
a) Evidenciou  desde  seus  primórdios  uma  grande 

tendência surrealista.
b) Viu-se  influenciada,  em  determinada  época,  pelo 

modernismo de Miró. 
c) Demonstrou que muitas vezes provocou importantes 

alterações na sua atividade onírica.
d) Circulou  principalmente  em  ambientes 

extravagantes.
e) Foi expoente de vários estilos.

7 De acordo com o texto, assinale a alternativa correta 
a respeito de Salvador Dali.
a) Desde criança, era um fanático admirador de Pablo 

Picasso.
b) Teve grandes problemas com seu pai devido às suas 

tendências artísticas.
c) Contou  com  o  apoio  da  sua  mãe  para  poder 

desenvolver-se como artista.
d) Quando criança, demonstrou um grande talento pela 

poesia.
e) Nunca aceitou o autoritarismo que emanava de seu 

pai.

http://working.canada.com/resources/story.html?id=e67a7d14-32
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