
 

VESTIBULAR FATEC - 1º SEM/10 
Exame: 13/12/09 (domingo), às 13h30min

CADERNO DE QUESTÕES
Nome do(a) candidato(a):________________________________________  Nº de inscrição: ________________

Caro candidato,
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Este caderno contém 54 (cinquenta e quatro) questões em forma de teste e uma redação. 
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3. Após o início da prova, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo levar este caderno de questões 

somente a partir das 16h30min.
4.	 Você	receberá	do	Fiscal	as	Folhas	de	Respostas	Definitiva	e	de	Redação.	Verifique	se	estão	em	ordem	e	com	todos	os	dados	impressos	correta-

mente.	Caso	contrário,	notifique	o	Fiscal,	imediatamente.
5.	 Após	certificar-se	de	que	a	Folha	de	Respostas	Definitiva	é	sua,	assine-a	com	caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local em que há a 

indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
6. A Folha de Redação estará personalizada com os seus dados, mas não deverá ser assinada.
7.	 Após	o	recebimento	das	Folhas	de	Respostas	Definitiva	e	de	Redação,	não	as	dobre	e	nem	as	amasse,	manipulando-as	o	mínimo	possível.
8. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma atende às condições do enunciado.
9. Responda a todas as questões. Para o cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
10. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
11.	 Estando	as	questões	respondidas	neste	caderno,	você	deverá	transcrever	todas	as	alternativas	assinaladas	para	a	Folha	de	Respostas	Definitiva,	

utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12.	 Questões	com	mais	de	uma	alternativa	assinalada,	rasurada	ou	em	branco	serão	anuladas.	Portanto,	ao	preencher	a	Folha	de	Respostas	Definitiva,	

faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13.	 Preencha	as	quadrículas	da	Folha	de	Respostas	Definitiva,	com	caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e cheio, conforme 

o exemplo a seguir: 
                                      

A B C D E
14.	 É	recomendável	que	você	elabore	a	redação,	primeiramente,	no	espaço	reservado	no	final	deste	caderno	de	questões,	onde	há	a	indicação:	

“RASCUNHO	DA	REDAÇÃO”,	e,	após,	transcrevê-la	para	a	Folha	de	Redação,	utilizando	caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
15.	 Quando	você	terminar	a	prova,	avise	o	Fiscal,	pois	ele	recolherá	as	Folhas	de	Respostas	Definitiva	e	de	Redação,	na	sua	carteira.	Ao	término	

da	prova,	você	somente	poderá	retirar-se	da	sala	do	Exame	após	entregar	a	sua	Folha	de	Respostas	Definitiva,	devidamente	assinada,	e	a	Folha	
de Redação ao Fiscal. 

16.	 Enquanto	você	estiver	realizando	o	Exame,	é terminantemente proibido	utilizar	calculadora,	computador,	telefone	celular,	radiocomuni-
cador	ou	aparelho	eletrônico	similar,	chapéu,	boné,	 lenço,	gorro,	óculos	escuros,	corretivo	líquido	ou	quaisquer	outros	materiais	(papéis)	
estranhos	à	prova.

17.	 O	desrespeito	às	normas	que	regem	o	presente	Processo	Seletivo	Vestibular,	bem	como	a	desobediência	às	exigências	registradas	no	Manual	
do	Candidato,	além	de	sanções	legais	cabíveis,	implicam	a	desclassificação	do	candidato.

18.	 Será	eliminado	do	Exame	o	candidato	que:
•	 	não	apresentar	um	dos	documentos	de	identidade	originais	exigidos	no	Manual	do	Candidato;
•	 	sair	da	sala	sem	autorização	do	Fiscal,	com	ou	sem	o	caderno	de	questões	e/ou	as	Folhas	de	Respostas	Definitiva	e	de	Redação;
•	 utilizar-se	de	qualquer	tipo	de	equipamento	eletrônico	e/ou	de	livros	e	apontamentos	durante	a	prova;
•	 	comunicar-se	com	outro	candidato	durante	a	prova;
•	 ausentar-se	do	prédio	durante	a	realização	da	prova,	independentemente	do	motivo	exposto;
•	 	realizar	a	prova	fora	do	local	determinado.

19. Aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
                                                                   Boa Prova!
Gabarito oficial 
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das                  
18 horas do dia 13/12/09, no site www.vestibularfatec.com.br 
e na Central de Informações ao Candidato.  

Divulgação dos resultados
• 1ª lista de convocados - 18/01/10
•  2ª lista de convocados - 21/01/10
Matrículas
• da 1ª lista de convocados - 19/01/10
• da 2ª lista de convocados - 22/01/10 
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Instruções:

1. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para sustentar suas ideias e pontos de vista.
2. Não copie nem parafraseie os textos dados.
3. Empregue em seu texto apenas a variedade culta da língua portuguesa.
4. Não redija em forma de poema nem de poesia (em versos).
5. Dê um título a seu texto.
6. A versão definitiva da redação deve ser apresentada em folha específica e a tinta.

Temos presenciado o crescimento da importância do Brasil no cenário político-econômico mundial. Os textos 
seguintes e os fatos a que eles se referem, a título de ilustração, permitem essa análise: 

rEDAÇÃOrEDAÇÃO

prOpOstAprOpOstA

Redija um texto dissertativo em que você discuta a aproximação entre Brasil e Estados 
Unidos e o efeito disso para os brasileiros.

 “Bye, bye, México, o Brasil emerge como líder da América Latina”. (Andrés Oppenheimer)

(apud CARLOS, Newton. Narcotráfico corrói a estabilidade do estado mexicano. In: Mundo – geografia e política internacional. edição 
100, ano 17, n. 4, agosto/2009, p. 11)

Lula é provocado por Barack Obama após dar uma camisa da Seleção.

Texto 1:

Texto 2:

 (http://globoesporte.globo.com, acessado em 24.09.2009)



rAsCuNHO DA rEDAÇÃO 
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