
vestibular FateC - 2º seMestre  2009
Exame: 28/06/09 (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 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 não será possível a sua substituição.
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,	telefone	celular,	bip,	pager,	computador	e	as-
semelhados,	radiocomunicador,	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;
 comunicar-se com outro candidato durante a prova;
	 ausentar-se	do	prédio	durante	a	realização	do	Exame,	independente	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 28/06/09, no site www.vestibularfatec.com.br 
e na Central de Informações ao Candidato. 

Divulgação dos resultados
1ª lista de convocados - 20/07/09
2ª lista de convocados - 23/07/09

Matrículas
da 1ª lista de convocados - 21/07/09
da 2ª lista de convocados - 24/07/09 

•
•

•
•
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A partir das informações e ideias expostas nesses textos, desenvolva uma dissertação sobre o tema

Instruções:
1.  Dê um título a sua redação.
2. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para sustentar suas idéias e ponto de vista.
3. Empregue em seu texto apenas a variedade culta da língua portuguesa.
4. Não copie nem parafraseie os textos dados.
5. O texto não deve ser escrito em forma de poema ou em versos. 
6.    A redação deve ser apresentada em folha própria e a tinta.

 Os textos apresentados a seguir associam-se à proposta temática da redação que você deverá elaborar. 
 Leia-os, pois servirão de ponto de partida para suas reflexões. 

rEDAÇÃOrEDAÇÃO

prOpOstAprOpOstA

APRENDER E ENSINAR: NOVAS FORMAS DE CONHECIMENTO NA SOCIEDADE ATUAL 
                                           Os jovens podem ser bons professores?

(QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 69)

O livro é a melhor embalagem para se conservar o espírito – dizia meu pai.
Ele era ótimo nas frases. 
A biblioteca de casa era então um depósito de umas dez mil embalagens. Eu passava as manhãs intei-
ras lá dentro, sozinho, vasculhando cada canto, tomando cuidado para colocar tudo de volta nos seus 
lugares. 
Aprendi a ler muito depressa. E lia qualquer coisa, geralmente sem entender nada. 
– Os livros são como janelas.
E eu me debruçava sobre dicionários, enciclopédias, revistas, livros de todos os assuntos, poesia, me-
dicina, direito, romances. Nem sabia do que tratavam. Apenas os abria ao acaso e lia, maravilhado com 
a minha ignorância. (...) Havia um mundo infinito de ideias ali, e a única forma de encará-lo era com o 
pensamento livre.
                                                              (JAF, Ivan. Manual de sobrevivência familiar. São Paulo: Atual, 1997)

 Termos consciência de nossa ignorância é um 
grande passo para o conhecimento.
                           (GOETHE. As afinidades eletivas).

Todos nós estamos matriculados na escola da 
vida, onde o mestre é o tempo. 
(CORALINA, Cora. Entrevista à Folha de S.Paulo, 1982)
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