VESTIBULAR PUC-Rio 2003
GABARITO DA PROVA DISCURSIVA DE PORTUGUÊS E LITERATURA BRASILEIRA
(Respostas alternativas serão consideradas, desde que atendam às especificações das questões)
1-
a) Sugestão de resposta: Nos textos 1 e 2, o riso é um fenômeno exclusivamente humano. No texto 3, o riso é compartilhado com animais e é visto como um mecanismo básico de diversão e brincadeira. O texto 3 diferencia riso de humor, este último uma propriedade apenas dos seres humanos.
b) Sugestão de resposta: Apenas com a evolução do conhecimento sobre o cérebro e com o uso de aparelhos que captam vocalizações ultra-sônicas foi possível perceber que os ratos também riem.
c) Resposta: Textos 1 e 4.
d) Sugestão de resposta: Se o cientista provocasse um dano em um local específico no cérebro, o rato deixaria de fazer essa vocalização e a brincadeira viraria briga séria.
2-
a) Resposta: poderiam.
b) Resposta: É uma pena que seja assim.
3-
Sugestão de resposta: O segundo argumento, principalmente: “piadas operam fortemente com estereótipos.” A piada é construída com estereótipos sobre papéis e capacidades femininas e masculinas.  Pode-se também ver uma relação entre esses estereótipos e “manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados”, citados no desenvolvimento do primeiro argumento.
4-
Sugestão de resposta: A sintaxe está relacionada à organização ou estruturação das palavras em sentenças.
5-
a) Sugestão de resposta: O poema é construído a partir de oposições como guerra X paz; cidade X retiro, palhoça; convívio X solidão. 
b) Sugestão de resposta: 2a estrofe. O poema critica indiretamente os moradores da pensãozinha – os burgueses – através da figura do gatinho, eleito a única criatura fina pelos seus gestos elegantes, mesmo quando executa ações prosaicas – fazer pipi e encobrir a mijadinha.
c) Sugestão de resposta: “(eram brilhantes seus torneios de raciocínio, sem dúvida que ela merecia cumprimentos)”.
d) Sugestão de resposta: No texto 10, a crítica se dirige à pessoa do outro do diálogo, com o objetivo de feri-lo (a) e/ou agredi-lo (a). Amor e competição aliam-se nesta espécie de esgrima verbal, sem economia de sarcasmo, ainda que este seja amenizado por uma tentativa de humor: “...há-há-há...”. O texto caracteriza a atualidade, quando as reivindicações de igualdade ainda causam atritos.

VESTIBULAR PUC-Rio 2003
GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE IINGLÊS

1- Resposta: (E) Americans of all ages are becoming overweight, which raises the risk of weight-related illnesses.
Para acertar, o candidato deverá ser capaz de identificar a idéia central do Texto 1, que está expressa na alternativa e), segundo a qual americanos de todas as idades estão cada vez mais gordos, o que aumenta o risco de doenças provocadas por excesso de peso. As demais opções trazem afirmativas incorretas, sem respaldo no texto, como a), b) e c), ou uma idéia presente no texto, mas de importância secundária, que é o caso de d).

2- Resposta: (A) is now more harmful to people’s health.
O acerto depende da capacidade de o candidato perceber que o termo “deadlier” - que significa  “mais letal, mortífero, fatal” – foi usado pela autora do texto para classificar os atuais hábitos alimentares americanos porque estes são danosos à saúde, como o crescimento das doenças provocadas por excesso de peso evidencia (parágrafos 4 e 5). A resposta certa é, portanto, a), enquanto as demais devem ser descartadas. “Deadlier” não significa “sentir-se embriagado” e), nem “controlar o peso” d). As opções c) e b), por sua vez, apresentam inferências incorretas com relação à idéia apresentada no subtítulo do artigo, já que a superdieta americana não é tida como mais danosa porque vai destruir o sistema de saúde americano, como propõe c), nem porque vai tirar a energia física das pessoas, como em b). 

3- Resposta: (E) Paragraphs 6 and 7 condemn the excess of food courts, computers and videogames.
Para acertar, o candidato deverá ser capaz de identificar a função de cada parágrafo do texto e perceber que todas as alternativas estão corretas, salvo e), já que a função do sexto e do sétimo parágrafos não é condenar o excesso de praças de alimentação (“food courts”), computadores e videogames, e sim examinar algumas possíveis causas da obesidade do povo americano, como: a facilidade de comprar comida em drogarias, postos de gasolina, shopping malls e colégios; o desaparecimento do hábito de a família reunir-se no jantar; a grande popularidade dos computadores e videogames e, por fim, as porções exageradas servidas em restaurantes de fast food.

4- Resposta: (A) “In the next decade... healthcare system.” (lines 26-28)
Para acertar, o candidato deverá perceber que, dentre as opções apresentadas, somente aquela contida na letra a) não introduz um argumento que justifique por que a América está se tornando uma nação de obesos. A informação apresentada nas linhas 26-28, e focalizada pela opção a), refere-se à sobrecarga que o sistema de assistência médica poderá ter pelo grande número de pessoas com problemas de saúde decorrentes do excesso de peso, não se constituindo, portanto, em uma justificativa para a afirmação apresentada no enunciado. Todas as demais opções apresentam argumentos que procuram justificar a afirmação de que os americanos estão aumentando de peso. 

5- Resposta: (B) “It” (line 12) refers to “food”.
O acerto da questão depende da correta identificação da relação de referência indicada. A resposta correta é (B), em que o pronome “it” se refere a “food”. As demais devem ser descartadas, já que em a), “them” refere-se a “those things”, em c), “it” refere-se a “gas station”, em d), “they” pode ser entendido como referindo-se tanto a “schools” quanto a “vending and soft-drink machines” e em e), “it” refere-se à toda a idéia expressa no período anterior.

6- Resposta: (A) “almost” and “seldom”.
Para acertar esta questão de vocabulário contextualizado, o candidato deverá conhecer ou inferir os significados de “nearly” (quase) e “rarely” (raramente) no texto e identificar a opção a) como a única que traz sinônimos para as duas palavras destacadas. As demais alternativas devem ser descartadas, pois apresentam equivalentes incorretos para pelo menos um dos dois termos: “over” significa “acima de” b); “beyond” quer dizer “além de” c); “quite often” quer dizer “com bastante freqüência” d) e “exactly” significa “exatamente” e).

7- Resposta: (D) concern.
O acerto da questão depende da compreensão, por parte do candidato, da atitude do autor em relação à situação descrita no artigo. A opção correta é a letra d) pois o autor demonstra preocupação diante de um grave problema que afeta a sociedade americana atual: a obesidade e as doenças dela decorrentes. O tom de preocupação é mantido ao longo de todo o texto, no qual o autor parte de um caso real (parágrafos 1 e 2), para introduzir dados provenientes de observações do cotidiano americano e de estudos científicos que comprovam que a situação é mesmo inquietante. As demais opções devem ser descartadas pois a atitude do autor em nenhum momento é  de otimismo a), pânico  b), sarcasmo c) , ou aprovação e).

8- Resposta: (E) advertise an interesting way of sharing cultural knowledge and values at the university.
Para acertar, o candidato deverá ser capaz de identificar a idéia central do texto, que é a de anunciar uma maneira interessante de se compartilhar conhecimentos e valores culturais na universidade. A opção a) deve ser descartada pois o grupo de discussão anunciado não é aberto exclusivamente a falantes nativos de língua inglesa. A opção b) também não é verdadeira pois o texto não tem por objetivo convencer o leitor que viver em uma outra cultura deixa estudantes estrangeiros em apuros; o texto, na verdade, apresenta uma maneira de minimizar possíveis choques culturais. A opção c) não é válida pois o programa anunciado não tem por objetivo somente divertir alunos estrangeiros tímidos que sintam falta de suas famílias e que tenham dificuldades em fazer novas amizades. Este é um grupo de discussão aberto a todos os tipos de alunos. A opção d) não está correta pois o artigo não faz nenhuma crítica a programas de imersão oferecidos a imigrantes em universidades americanas. 

9- Resposta: (A) Obtaining professional therapeutic support.
Para acertar, o candidato deverá ser capaz de identificar a única opção que não apresenta uma razão para se participar do grupo de discussão anunciado no texto. A única opção possível é a letra a) pois o grupo de discussão anunciado não oferece apoio terapêutico por parte de um profissional aos participantes. No segundo parágrafo do texto, um participante afirma que o tipo de trabalho desenvolvido ali é “meio terapêutico” (“kind of therapeutic” – linha 17), o que não quer dizer que o apoio seja especializado ou do tipo que só um profissional da área pode oferecer. As demais opções são corretas pois apresentam razões que podem levar os alunos a integrarem o tal grupo de discussão. São elas: o aprendizado sobre diferentes culturas do mundo b), a troca de idéias sobre atividades de lazer e acadêmicas c), a utilização de um ambiente amigável para se encontrar pessoas d) e a atenuação do choque cultural que a vida em outra cultura pode representar e).

10- Resposta: (B) These are matters you can bring up in the committee.
Para acertar, o candidato deverá ser capaz de identificar a única opção em que o phrasal verb bring up tem o mesmo sentido daquele contido na frase destacada no enunciado da questão. Nessa frase, o significado de bring up é “apresentar, introduzir em uma discussão”. Dentre as opções propostas, a única que se alinha com o significado do phrasal verb na frase modelo é a letra b). As demais devem ser descartadas pois, em cada uma delas, bring up tem  uma acepção diferente: na opção a) o sentido é “criar”, na opção c) é “vomitar’, na opção d), brought up tem função adjetiva e significa “educada”, e na opção e) quer dizer “levar à presença de autoridades”.

VESTIBULAR PUC-Rio 2003
GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE FRANCÊS

La diva du métro
1- Resposta: (C) informatif.
Questão de análise. Após leitura e compreensão global do texto, o candidato deve ser capaz de identificar o objetivo da mensagem e reconhecer seu caráter informativo, elegendo conseqüentemente a opção c).

2- Resposta: (C) pour rendre le métro plus vivant, on invite des artistes débutants à s´y présenter.
Questão de compreensão. A partir da leitura da frase indicada, deve ser possível ao candidato compreender a iniciativa tomada pela RATP de incentivar artistas iniciantes de todos os tipos, permitindo-lhes se apresentar nas dependências do metro. Assim, ele optará pela resposta c), não havendo em nenhuma das demais informações similares.

3- Resposta: (D) est semestrielle et décidée par un jury.
Questão de compreensão. Lendo as 4 primeiras linhas do texto, o candidato deverá  entender como e com que periodicidade é feita a seleção dos artistas. A escolha só poderá recair sobre a opção d), por ser a única que está de acordo com as informações contidas no texto.

4- Resposta: (D) n´a eu du succès qu´après avoir décidé de chanter des classiques.
Questão de compreensão e análise. O aluno, a partir das informações obtidas no texto, deverá ser capaz de elaborá-las e concluir a que se deveu a mudança de receptividade do público da cantora, elegendo portanto a opção d), a única a explicar o ocorrido de acordo com o que é dito no texto.

5- Resposta: (A) l´a beaucoup aidée.
Questão de análise e compreensão. A partir da análise do que foi dito pela cantora, o candidato deve concluir a importância da experiência vivida, optando pela opção a), que engloba em uma palavra, aidée, as consequências da temporada no metro para Marie-Reine; as demais alternativas estando em desacordo com as informações dadas pela cantora.

6- Resposta: (C) est le pays qui possède le plus de forêts en Europe.
Questão de compreensão e análise. Após leitura e compreensão do primeiro parágrafo, o candidato deve ser capaz de identificar a opção c) como a única que contém a mesma mensagem do texto. As outras opções contêm afirmações contrárias, inexistentes ou incorretas.

7- Resposta: (B) la France a une richesse en forêts.
Questão de compreensão e vocabulário. Após leitura e compreensão das palavras, o candidato deve ser capaz de identificar seu significado, elegendo a opção b) como a  única que contem a mesma idéia, já que as demais têm sentido diferente do que é dito pelo autor.

8- Resposta: (D) suggestifs.
Questão de compreensão e vocabulário. Após leitura e compreensão do segundo parágrafo, o candidato deve ser capaz de identificar, entre as opções oferecidas, aquela que tem o mesmo sentido da palavra évocateurs e verificar que é a opção d)  que a substitui com exatidão.

9- Resposta: (E) nous montre que l´homme devient objet du regard de l´arbre.
Questão de análise e semântica. Após leitura, compreensão e análise do título, o candidato deve ser capaz de reconhecer que a idéia nele contida é a da humanização das árvores : elas vêem. Esta idéia existe na letra e). As outras respostas são incorretas pois contêm afirmações verdadeiras mas inexistentes no texto, ou falsas. 

10- Resposta: (A) boisé, territoire, libérer.
Questão de vocabulário e síntese. Após leitura, compreensão do vocabulário e síntese da idéia de durée, o candidato deve ser capaz de reconhecer todos os vocábulos ligados ao tema da duração e verificar que somente na opção a) as palavras não têm este sentido.

VESTIBULAR PUC-Rio 2003
GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE ESPANHOL

1- Resposta: (D) adolescentes y ladrones de bicicleta.
No terceiro parágrafo diz-se que o roubo de bicicletas está em mãos de adolescentes e gente especializada na matéria. Por conseguinte exclúem-se as outras opções.

2- Resposta: (C) barato.
Diz o primeiro parágrafo que “Por sólo seis euros al día...” (por apenas seis euros por día...) pode-se alugar uma bicicleta.

3- Resposta: (B) pero.
É a única opção em que a expressão tem sentido adversativo como “sin embargo”.

4- Resposta: (E) te encuentres.
É a única opção em que a expressão verbal antecedida de pronome se encontra em segunda pessoa do singular (tú) indicando, em espanhol, o tratamento informal.

5- Resposta: (A) Hay al año 105 mil robos de bicicleta.
A resposta é falsa, pois no 2º parágrafo os dados estatísticos indicam que há 105 mil crimes cometidos nas ruas, abarcando as diversas modalidades de delitos.

6- Resposta: (E) Los crímenes ocurren exclusivamente por la noche.
No parágrafo 4º diz-se que a maior parte dos delitos contra turistas ocorrem nos lugares indicados, que são os mais populares durante a noite, mas os crimes não ocorrem exclusivamente durante a noite.

7- Resposta: (A) a los lectores del texto.
A sugestão apresentada ao final se dirige aos receptores da mensagem; no caso, por tratar-se de texto impresso, aos leitores, para que enviem sua opinião através do endereço eletrônico indicado.

8- Resposta: (D) El acceso a todas es virtual.
Está dito no texto que basta ligar o computador e entrar no campo virtual de IUP. As outras opções contrariam o que diz o texto.

9- Resposta: (B) A lo que está dicho arriba.
O pronome ello, neutro, faz referência a uma idéia ou fato expresso anteriormente, no caso em questão, à observação que inicia o texto.

10- Resposta: (A) Las que ya poseen nivel superior.
Como a publicidade se refere a cursos de máster, obviamente só pessoas graduadas podem cursá-lo.


