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ESPANHOL – VOLUME 1 
RESOLUÇÕES  

 
AULA 01 
EXERCITANDO EM SALA 
01. C 

Apenas a alternativa [C] é correta, pois em 
“haces que se destine un 0,7% de tus impuestos 
a programas sociales que realizan las ONG” há a 
decisão do contribuinte sobre o destino de parte 
dos impostos para programas sociais realizados 
por ONGs. As demais alternativas são incorretas, 
porque: 
[A]  como indica o terceiro item do texto, deixar 

que o Estado decida o destino dos impostos 
é uma atitude passiva, e não denota 
solidariedade; 

[B]  não há qualquer menção no texto à isenção 
de impostos; 

[D]  não há criação de impostos; apenas há a 
opção sobre o destino de parte do imposto 
de renda, que obrigatoriamente já é cobrado 
do contribuinte; 

[E]  a ação solidária não é a escolha de 
programas, mas, sim, optar por doar às ONGs 
que realizam programas sociais.   

 
02. B 

Apenas a alternativa [B] é correta. A expressão 
augurio aciago significa mau agouro, ou má sorte 
(no futuro). Além disso, no período final do 
fragmento é colocado que, embora a mãe, Plácida 
Linero, tivesse a reputação de interpretar os 
sonhos das outras pessoas (Tenía una reputación 
muy bien ganada de intérprete certera de los 
sueños ajenos), não fora capaz de prever a morte 
de Santiago por meio dos sonhos deste (pero no 
había advertido ningún augurio aciago en esos 
dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con 
árboles que él le había contado en las mañanas 
que precedieron a su muerte).    

 
03. B 

Apenas a alternativa [B] é correta. Galeano dá voz 
ao movimento popular, expressando a indignação 
e as razões dos manifestantes, como: La Ilaman 
crisis, pero es estafa (Chamam-na de crise, mas 
é fraude); No falta dinero: sobran ladrones (Não 
falta dinheiro: sobram ladrões); Si no nos dejan 
soñar, no los dejaremos dormir (Se não nos 
deixam sonhar, não os deixaremos dormir).   

 
04. B 

Apenas a alternativa [B] é correta, pois a palavra 
limpia é associada a apenas dois aspectos: 
menos resíduos e grossos envelopes que 
circulam por baixo das mesas para liberação de 
alvarás e outras permissões, como é possível 
observar no trecho “…y limpia. Ese último término, 
además, lo utiliza tanto para referirse al polvo que 
se produce en la construcción como a los gruesos 
sobres que suelen circular por debajo de las 

mesas en adjudicaciones y permisos varios.”. 
Além disso, a vice-presidente destaca ‘“y nos 
permite eliminar también la corrupción inherente 
al sector’, explica la vicepresidenta de BSB y 
responsable del mercado Internacional, Jiang 
Yan”.   

 
EXERCITANDO EM CASA 
01.  A 

Apenas a alternativa [A] é correta. O fragmento 
mencionado revela a posição da autora com o 
verbo em 1a pessoa e a revelação do que espera 
“este movimiento obtenga mayor apoyo por parte 
de líderes democráticos, y un alcance global”. Os 
demais fragmentos trazem a introdução à fala ou 
a argumentação de outros personagens do texto.   

 
02.  C 

Apenas a ideia contida na alternativa [C] pode ser 
encontrada explicitamente no texto. No final do 
quarto parágrafo é colocado “quizás 2017 sea el 
año en el que el feminismo toma mayor fuerza 
política”.    

 
03.  A 

Em ambos os textos, observa-se em comum a 
busca para que haja igualdade de gênero e as 
mulheres deixem de ser discriminadas no 
conjunto dos direitos sociais. No primeiro texto, 
por exemplo, é citado que há políticas 
discriminatórias contra a mulher em 90% dos 
países e que estas precisam ser combatidas. Já 
na tira há a defesa contra os abusos, o assédio e 
pelo direito ao trabalho digno, por exemplo.   

 
04.  D 

Apenas a alternativa [D] é correta; no quarto 
parágrafo é expressa essa mesma ideia: “los 
líderes de hoy deben crear las condiciones para 
avanzar hacia la igualdad de género, promoviendo 
políticas que garanticen los mismos derechos 
para hombres y mujeres.”.   

 
05.  B 

Apenas a alternativa [B] é correta, pois a autora 
se vale da construção textual por meio da citação 
às falas de diversos especialistas, com o 
chamado argumento de autoridade. Ilustrando, é 
possível notar o embasamento da argumentação 
com a citação à ocupação e nome do citado, por 
exemplo: Simone de Beauvoir, escritora e filósofa 
feminista; Christine Lagarde, diretora do FMI.   
 

06.  D 
De acordo com o trecho “De entre los estudiantes, 44 
se sometieron de inmediato a un curso intensivo de 
tres semanas para mejorar su nivel de inglés; y en 
ese periodo y durante ocho días después los 
científicos les realizaron escáneres cerebrales (…)”, o 
pronome em destaque  refere-se aos estudantes 
que fizeram o curso intensivo de inglês. Alternativa 
correta é a [D], portanto. 
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07.  A 
O termo que substitui “llevado a cabo” pode ser 
substituído, sem problemas para a interpretação, 
por “desarrollado”, como apresentado na 
alternativa [A]. 
 

08.  A 
A alternativa correta, de acordo com o texto, é 
[A], visto que a autora apresenta e justifica sua 
opinião sobre as vantagens da leitura digital. 

 
09.  D 

Em relação à colaboradora Joanna, interpreta a 
leitura digital. Alternativa correta: [D]. 

 
10.  B 

A alternativa que apresenta a finalidade dos 
quatro aspectos listados pela colunista é a [B], 
que fundamenta a relação entre tecnologia e  
leitura.   

 
 
AULA 02 
EXERCITANDO EM SALA 
01.  D 

Apenas a alternativa [D] é correta. A metodologia 
recomendada é a exploração das relações entre 
as línguas estudadas para fomentar a 
diversidade, como se observa nos trechos do 
segundo parágrafo: “La metodología que 
promueve el aprendizaje integrado de idiomas en 
la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las 
diferentes lenguas”, e: “Se trata de educar en y 
para la diversidad lingüística y cultural”. 

  
02.  D 

Apenas a alternativa [A] é correta, como 
apontado no trecho “las multas se han 
multiplicado por cuatro”. As demais alternativas 
não são corretas, pois não há menção a prisões, 
a isolamento de espaços, ao controle da 
distribuição de bebidas alcoólicas ou proibição à 
música.   

 
03.  C 

Apenas a alternativa [C] é correta, pois o texto 
aborda, desde o início, a tolerância como uma 
forma de dar a mesma importância às formas de 
pensar, de viver e de ser das demais pessoas          
(1o parágrafo), sem apontar que uma forma seja 
melhor que a outra (2o parágrafo), reforçando a 
necessidade de se combater as injustiças para a 
conquista da justiça e da paz (3o parágrafo).   

 
04.  E 

Apenas a alternativa [E] é correta. A expressão 
“mostrar la hilacha” é utilizada para referir-se a 
alguém que revelou suas intenções ou defeitos. 
No período final do texto há esta argumentação: 
Arocena, por seu cargo, deveria evitar a 
exposição ideológica e a participação na 
movimentação político-partidária.   

 

EXERCITANDO EM CASA 
01.  D 

De acordo com o informado nos quadrinhos, a 
alternativa correta é a [D], em que Gaturro escuta 
as lamentações e críticas da pulga fêmea sobre a 
sua atual moradia.   

 
02.  A 

Apenas a alternativa [A] é correta. O autor da 
resenha em seu texto elogia as intenções da 
romancista, porém classifica a linguagem como 
excessivamente poética; a história como confusa, 
e, por fim, estabelece uma metáfora para colocar 
a leitura como custosa. Essas conclusões podem 
ser observadas nos trechos: 
“El lenguaje empleado, muy poético, distrae al 
lector de la historia […] en ocasiones se vuelve 
confusa, obligando a retroceder un par de 
páginas en la lectura para cerciorarnos de en qué 
lugar estamos o quién es determinado personaje. 
[…] Para una novela, la lectura se hace cuesta 
arriba”. 
Nenhuma das demais alternativas apresenta 
qualquer opção válida e coerente com a questão.   

 
03.  E 

Apenas a alternativa [E] está correta. O texto 
apresentado é uma resenha crítica, cuja função 
primária é apresentar sucintamente a análise de 
uma obra artística.  
Além disso — a respeito do romance El silencio de 
las sirenas, da escritora espanhola Beatriz García 
Guirado —, o texto aborda desde o primeiro 
período o caráter fantástico/fantasioso da 
narrativa, como visto em: “El debut de Beatriz 
García Guirado en el género de la novela prometía 
ser un soplo de aire fresco en la narrativa 
fantástica española”. 
Nenhuma das demais alternativas possui 
resposta coerente, pois a resenha da revista Qué 
leer não traz um resumo do livro, não divulga ou 
promove a obra, tampouco estuda os seres 
mitológicos.   

 
04.  E 

Apenas a alternativa [E] é correta, pois 
demonstra a população vulnerável sacrificada 
com reduções de salário, pensões e benefícios 
sociais para beneficiar os bancos. Observa-se, 
ainda, na charge em questão que o banqueiro é 
retratado com um grande saco de dinheiro, roupa 
social, carro e chofer, o oposto à imagem das 
famílias que parecem ter de entregar ao Estado o 
pouco que possuem. 

 
05.  E 

Temos no texto a seguinte passagem: “...pero 
igualmente llaman proceso de integración al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) que involucra a EEUU, Canadá y México, 
un TLC que representa una verdadera anexión 
económica de México por parte de los Estados 
Unidos, mediante el comercio, que ha llevado a la 



3 | P á g i n a  

quiebra y a la miseria a millones de campesinos, 
ha profundizado la brecha social y acelera la 
destrucción del medio ambiente”. Esse problema 
de ordem social é gerado pelo enlace comercial 
dos países da América do Norte. Alternativa [E], 
portanto. 

 
06.  A 

O artigo propõe-se a apresentar a situação da 
língua espanhola no território africano. Alternativa 
[A]. 

 
07.  B 

É correta apenas a alternativa [B]. No primeiro 
balão é comentada a notícia sobre o aumento das 
vendas de lava-roupas e geladeiras; no segundo, 
o comentário é que no mês anterior a família 
havia vendido a própria lava-roupa e no mês 
atual, a geladeira.   
 

08.  B 
[A]  Correta. Na primeira imagem temos que o 

cinema abre: Martes (terças-feiras); 
Miércoles (quartas-feiras); e de Jueves- 
-Domingo (de quinta a domingo). Portanto, 
não há funcionamento Lunes (segundas- 
-feiras). 

[B]  Incorreta. Na terceira imagem há a menção a 
bagagens, porém maletas não são 
permitidas, apenas bolsas e mochilas, desde 
que não excedam 35 cm. 

[C]  Correta. Como encontrado na segunda 
imagem, a capacidade (cupo) é limitada. 

[D]  Correta. Também na segunda imagem há 
informação de que as vendas na bilheteria 
são limitadas. Desse modo, é mais provável 
encontrar os bilhetes na web. 

 
09.  C 

Sobre casos de anorexia e bulimia na Espanha, é 
correto afirmar: até crianças de nove anos podem 
sofrer de anorexia e de bulimia: “...la edad de 
riesgo ha disminuido hasta los 9 años”. 

 
10.  A 

Apenas a alternativa [A] é correta: o chiste, ou 
piada, é decorrente da perspectiva criada com a 
urgência da primeira fala: “Si conoció un audio 
entre Cristina e Parrilli donde ella no le grita ni lo 
insulta” e a decorrente ação do juiz de descartar 
o aúdio por lhe parecer falso. Pela lógica 
pressuposta, Cristina Kirchner não tratava bem o 
ex-secretário; deduz-se que frequentemente 
gritava ou insultava Parrilli.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 03 
EXERCITANDO EM SALA 
01. C   

Apenas a alternativa [C] é correta. Passada a 
experiência do desenho com pássaros, proibida 
pelos censores, a criança mostra-se perspicaz, ao 
driblar a censura, com o uso da imaginação e a 
camuflagem dos pássaros, como indica a parte 
final do diálogo: “— Bobo, ¿no ves que son ojos? 
Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas”.   

 
02. E 

Apenas a alternativa [E] é correta, pois a 
expressão “como agua para chocolate” significa 
uma “atitude colérica”. No trecho apresentado é a 
fúria de Tita, como aponta o trecho: “Por lo que 
fuera, pero tal parecía que la ira dominaba los 
pensamientos y las acciones de todos en la casa. 
Tita estaba literalmente ‘como agua para 
chocolate’.”. Além disso, esse estado foi iniciado 
pela fala de Rosaura.   

 
03. B 

Apenas a alternativa [B] é correta, pois articula 
como obrigação a responsabilidade coletiva das 
universidades espanholas (tenemos una enorme 
responsabilidad) no contexto da necessidade de 
acompanhar a dinâmica da formação do aluno 
para as necessidade da vida em sociedade 
(debemos lograr que los estudiantes que ahora se 
acercan a nuestras aulas reciban la formación 
que necesitarán cuando salgan de ellas).   

 
04. C 

A alternativa [C] é a única correta, pois é a única 
cuja ideia afirmada não é encontrada no 
fragmento. Analisando as demais alternativas: 
[A]  Havia, sim, uma hierarquia, como destaca, 

em relação à deusa Nohuichana: “la primera 
de ellas y de mayor jerarquía cultual”. 

[B]  No final do último parágrafo há tal 
associação comparativa: “En las entrañas de 
la tierra germinan las semillas, tal como 
sucede en el vientre materno, por onde la 
tierra es concebida como la gran matriz”. 

[D]  Os benzáa acreditavam nessa ligação da lua 
e o ciclo menstrual feminino, ao cultuar a 
deusa Nohuichana: “Como Gran Diosa estaba 
relacionada con la luna, entidad femenina 
que controlaba la realidad cósmica que 
enlaza las mareas, la lluvia, las siembras y el 
ciclo. 

 
 
EXERCITANDO EM CASA 
01.  E 

Apenas a alternativa [E] é correta. O título da 
propaganda é “¡Cuídate, quiérete!” (Cuide-se, 
ame-se!) e estimula o público ao autoexame, a 
atenção ao próprio corpo e a procura de um 
especialista médico. 
 



4 | P á g i n a  

Analisando as demais alternativas: 
[A]  A campanha chama a atenção para aspectos 

da saúde que não podem ser negligenciados, 
como a necessidade de autoexame mensal. 

[B]  A publicidade traz o oposto; a mulher deve 
autoexaminar-se mensalmente; não há 
exclusividade de ação do médico. 

[C]  Embora os homens também possam ter 
câncer de mama, a campanha aludida do 
Outubro Rosa tem como público-alvo as 
mulheres, pois o câncer de mama é um dos 
tipos de tumores que mais acometem o sexo 
feminino. Para os homens, o mês atribuído 
com campanha de conscientização é o de 
novembro, com o Novembro Azul e o 
combate ao câncer de próstata. 

[D]  A campanha destaca que os cuidados devem 
ser, no mínimo, mensais.   

 
02.  D 

Apenas a afirmativa [II] é falsa, o que torna a 
alternativa [D] a única correta. Como bem indicam 
as afirmativas [I] e [III]: “tú” com acento é 
pronome pessoal, indicando em um discurso a 
segunda pessoa do singular; “tu” sem acento é 
pronome possessivo, equivalente ao “teu”, da 
Língua Portuguesa. Já o “nadie” pode ser 
traduzido como “ninguém” — ou o sinônimo 
“ninguna persona”, na Língua Espanhola.   

 
03.  E 

Apenas a alternativa [E] é correta. O cartunista, 
através de metáfora, metalinguagem e ironia, 
associa a sua rotina de trabalho (a busca 
cotidiana de inspiração para atender aos temas 
do jornal) a uma espécie de escravidão — visto 
que, segundo seu texto, é um compromisso do 
qual ele não pode fugir, independente das 
condições climatológicas ou da sua disposição.    

 
04.  D 

De acordo com as informações verbais e não 
verbais da charge, é possível depreender que 
Antonio Mingote é um caricaturista. Há a 
caricatura de um homem segurando um lápis em 
frente a um papel em branco associado ao texto 
reflexivo: “He de hacer para el periódico un dibujo 
sobre un tema de actualidad. Y hoy no se me 
ocurre nada sobre la esclavitud”, no qual 
constata-se que a sua atividade consiste em 
produzir um desenho diariamente para o jornal.   

 
05.  B 

De acordo com o texto, a linguagem teatral peculiar 
elaborada por Távora não usa a palavra como único 
modo de comunicação: “Távora, apoyándose en las 
más profundas manifestaciones del vivir cotidiano 
del pueblo andaluz, elabora un lenguaje peculiar que 
quizás, se podría definir como una poética física de 
los sentidos, sin recurrir a la palabra como único 
modo de comunicación”. 

 
 

06.  D 
No último parágrafo do texto, duas expressões 
aparecem destacadas: SU SENTIR, SUS 
EMOCIONES. Com elas, faz-se referência ao modo 
de sentir e às emoções de uma cultura 
especificamente andaluza: “...han sido portavoces 
de una cultura especificamente andaluza, llevando 
su sentir, sus emociones a lo largo de más de 2807 
representaciones...”. 

 
07.  C 

De acordo com o texto, o grupo La Cuadra 
aparece no panorama teatral espanhol 
aproximadamente no fim do ano de 1971: “La 
Cuadra aparece en el panorama teatral español 
hacia finales de 1971...”. 

 
08.  D 
 En la foto se ven unos niños dándose las manos. 
 
09.  C 

O texto noticia que filhos de refugiados kosovares 
têm aulas em uma escola improvisada em um 
campo na Albânia: “Hijos de refugiados kosovares 
toman clases en una escuela improvisada en un 
campo en Albania”. 

 
10.  D 

É correta apenas a alternativa [D]. Essa questão 
não foi muito objetiva e para respondê-la é preciso 
mobilizar conhecimentos extralinguísticos. É 
necessário lembrar que “prejuicio” significa 
preconceito e que a “culpa” da entrevistada está 
atrelada à cobrança, ao preconceito e desigualdade 
de gênero a que são submetidas muitas mulheres, 
tendo de conciliar as atividades profissionais, 
sociais e a maternidade sem ajuda do companheiro 
e família – muitas vezes, sendo obrigada a 
negligenciar ou abrir mão de um dos campos para o 
êxito do outro. 
 
As demais alternativas são incorretas: 
[A]  Não é possível atribuir o acesso ao mercado 

de trabalho a um êxito na profissão e na 
criação dos filhos. 

[B]  Não há qualquer indicação de reflexão sobre 
os espaços masculinos. 

[C]  O jornalista não dá sinais de indignação 
frente ao êxito da mulher, apenas realiza uma 
pergunta rotineira sobre o sentimento da 
mulher. 

[E] Não é possível depreender indignação da 
entrevistada ou inveja do entrevistador.   
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AULA 04 
EXERCITANDO EM SALA 
01.  D 

Apenas a alternativa [D] é correta. Como aponta o 
trecho “convencido de que las personas más 
listas de su generación se dedicaban a la física”, 
Hawking acreditava que as pessoas mais 
inteligentes de sua geração se dedicavam à física. 
Analisando as demais alternativas: 
[A]  No trecho apresentado não há qualquer 

menção à quantidade de dinheiro. 
[B]  Hawking teria dificuldades com a 

matemática, mas não foi isso que o levou à 
escolha da física. 

[C]  O trecho que traz a ideia de que haveria 
facilidade, “escogió la física teórica porque en 
ella podía hacerse un nombre con una idea 
gestada "en una tarde, o antes de irse a dormir”, 
é destacada como irónica: “escribió con sorna”.    

 
02.  A 

Apenas a alternativa [A] é correta; no final do 
texto temos a informação de que a mostra irá até 
25 de março: “la muestra que acoge la galería 
madrileña Guillermo de Osma hasta el 25 de 
marzo”. As demais alternativas são incorretas: 
[B]  No trecho apresentado não há qualquer 

menção à realização de entrevista, inclusive 
há a datação de sua morte (Francia, 1965). 

[C]  Não há qualquer análise crítica, apenas uma 
breve descrição das atividades do artista 
para a promoção da exposição de arte na 
galeria Guillermo de Osma. 

[D]  Assim como não há análise, também não há 
reportagem sobre o pintor.   

 
03.  B 

Somente a alternativa [B] é correta. Como aponta 
o título “Autoengaños del becario” e os 
depoimentos dos estagiários, há indícios nas 
falas dos recém-formados de negação da 
realidade, em que justificam para si mesmos a 
prática não remunerada em empresas. 
Analisando as demais alternativas: 
[A]  Como aponta o enunciado da questão, o 

contexto trata dos recém-formados que 
aceitam estagiar sem receber remuneração, 
e, no segundo quadro, é colocado “no me 
pagan ni un euro”. 

[C]  Não há qualquer menção na tirinha a aulas 
de direção ou à obtenção da carteira de 
motorista. 

[D]  Considerando o último quadro (Yo soy el 
primero al que le gustaría poder pagarte. Pero si 
no se puede, no se puede), em que há a menção 
ao discurso do chefe, não há qualquer 
possibilidade de realizar pagamento ao 
estagiário, tampouco é aventada a possibilidade 
de um plano de carreira na empresa. 

[E]  Na tirinha não há afirmações sobre 
contratação de estagiários, e a terceira 
estudante diz: “me han dicho que no 
contratan a nadie”.   

04.  D 
Somente a alternativa [D] é correta. Nas demais 
alternativas a referência de “lo” é incorreta: 
[A] Remete à suposta aprendizagem que o 

estagiário terá durante a sua estadia na 
empresa. 

[B]  A referência é a atividade/trabalho/estágio 
na empresa, que o jovem tratará como um 
curso de mestrado. 

[C]  O pronome retoma a palavra “becario” — se 
ele não aceita as condições, ele é substituído 
por outro em menos de 24 horas. 

[E]  Nesse caso, “lo” refere-se ao que é pior na 
situação: a ilusão criada pelo mercado de 
trabalho/patrões.   

 
EXERCITANDO EM CASA 
01.  D 

No texto, o autor afirma que o medo é a principal 
arma utilizada pelos agressores para controlar as 
mulheres que são suas vítimas: “Si el miedo es 
una herramienta que el agresor usa para 
controlar a su víctima...”.   

 
02.  E 

Apenas a alternativa [E] é correta. A avó chama a 
atenção do marido para a forma como o neto 
indica que gostou da sopa. O jovem utiliza um 
símbolo popular nas redes sociais, como o 
Facebook, para indicar que curtiu/gostou da sopa. 
As demais alternativas são incorretas: 
[A]  Não indicação de não gostar da sopa: ¡Mira 

su forma de decirme que le gustó la sopa…!. 
[B]  Não há menção de ter postado as fotos do 

jantar em alguma rede social. 
[C]  Não há recusa em comunicar-se; a expressão 

não verbal também é considerada comunicação. 
[D]  Não há menção à interação naquele momento 

nas redes sociais, ou que não tenha gostado da 
sopa.   

 
03.  C 

O objetivo principal do texto é criticar o uso do 
celular enquanto se dirige. 

 
04.  C 

Apenas a alternativa [C] é correta. Como 
apontado no segundo parágrafo, os 
pesquisadores concluíram que havia diferenças 
na forma de respirar: “los científicos han 
concluido que respiraban de forma diferente a la 
nuestra”. As demais alternativas são incorretas: 
[A]  Ao final do texto é destacado que os 

neandertais talvez tivessem vantagem na 
locomoção em alguns tipos de terrenos: “la 
manera en la que se movían pudo suponer 
una ventaja en los terrenos abruptos”. 

[B]  Os neandertais caminhavam mais eretamente 
do que o homem contemporâneo: “Es decir, 
aunque la diferencia no era muy grande, 
caminaban más rectos que nosotros”. 

[D]  Em nenhum momento é afirmado que os pulmões 
fossem maiores, apenas a capacidade pulmonar 
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era superior: “y que su capacidad pulmonar 
era superior”.   

 
05.  C 

Apenas a alternativa [C] é correta. Como 
apontado no quarto parágrafo, o esqueleto estava 
sem o crânio: “Los restos no conservan el cráneo, 
que quizás fue retirado como consecuencia de un 
ritual funerario”. As demais alternativas são 
incorretas: 
[A]  O jovem não viveu por 60 000, mas, sim, morreu, 

aproximadamente, há 60 000 anos: “murió hace 
aproximadamente 60 000 años”. 

[B]  Em nenhum momento do texto há tal 
afirmação. 

[D]  No quarto parágrafo é informado apenas a 
falta do crânio, a criação de um modelo do 
tórax em 3D e que todas as vértebras e 
costelas estavam preservadas: “Los restos 
no conservan el cráneo, que quizás fue 
retirado como consecuencia de un ritual 
funerario. En cambio, preservan todas las 
vértebras y las costillas, así como otras 
regiones anatómicas frágiles como la pelvis o 
el hueso hioides”.   

 
06.  B 

Apenas a alternativa [B] é correta. Como 
apontado no segundo período, não há herança 
genética dos neandertais para os africanos. As 
demais alternativas são incorretas: 
[A]  Como aponta o fragmento: “Eran los 

neandertales, de cuyo genoma todos, 
excepto los africanos, llevamos una pequeña 
parte como herencia”, não há herança 
genética dos neandertais para os africanos. 

[C]  Não há o cálculo exato, mas, sim, 
aproximado, ou seja, desapareceram “há 
cerca de” 40 000: “desaparecieron hace unos 
40 000 años por causas aún desconocidas”. 

[D]  Não é possível realizar tal afirmação, pois o 
texto inclusive destaca novas descobertas 
sobre os neandertais: “Ahora, un equipo de 
investigadores […] ha descubierto importantes 
diferencias anatómicas que distinguían a los 
neandertales”.     

 
07.  D 

Apenas a alternativa [D] é correta. A expressão 
idiomática echar por tierra exprime a extinção de 
uma ideia anterior. No caso, desfez-se 
completamente a ideia “del neandertal cheposo y 
encorvado”, substituída por “su columna vertebral 
era más recta y estable, por lo que caminaban 
más erguidos que nosotros”.   
 

08.  B 
A afirmativa [V] é a única incorreta, pois não é 
possível afirmar que temas sociais não produzem 
humor, tampouco se pode afirmar que o 
personagem desenhista não é um humorista. 

 
 

09.  D 
A única afirmativa correta é a [I]. No texto 
informa-se que brincadeiras com laser podem 
auxiliar os exercícios de cães e gatos, porém é 
necessário sempre se lembrar de recompensar o 
animal, para evitar, assim, o risco de estresse: 
“(…) si se utiliza un puntero láser para jugar con el 
peludo amigo, es importante recordar que hay 
que recompensarle durante el juego para reducir 
el riesgo de estrés”. 

 
10.  C 

No primeiro quadro, a menina (Mafalda) lamenta 
a imigração, pois as pessoas, após o término dos 
estudos, dirigem-se ao exterior: “...¡La gente 
estudia, termina su carrera y... ¡Zas! Se va al 
extranjero!”. Portanto, a única alternativa possível 
é a [C]. 

    
 
AULA 05  
EXERCITANDO EM SALA 
01. C 

Apenas a alternativa [C] é correta, pois a tradutora 
afirma explicitamente, em relação ao guarani 
funcional, a necessidade de eventualmente recorrer 
ao espanhol na tradução da obra: “Pereira (quien se 
encuentra traduciendo el primero de los libros) 
explicó que la idea es hacer la traducción en un 
guaraní funcional por lo que en algún momento será 
necesario realizar una suerte de ‘préstamo’ del 
español”.   

 
02. A 

A intenção do texto é chamar a atenção para o 
peso dos tênis esportivos utilizados por atletas. 
Alternativa correta é a [A], portanto.   

 
03. B 

De acordo com o título do infográfico, é possível 
afirmar que a diferença entre a idade real de 
homens e mulheres em relação à idade do coração, 
considerados os motivos apontados, pode levar 
uma pessoa a ter sérios problemas de saúde.  

 
04. B 

Apenas a alternativa [B] está correta. No texto I, 
Dickens coloca que os meios de comunicação 
jamais substituiriam a interação humana cara a 
cara. No entanto, no texto II, o jovem, com fones 
de ouvido e atento à tela do aparelho celular, 
ignora os diversos chamados da mãe. Esta 
consegue a atenção do jovem apenas ao lhe 
enviar a mensagem no celular: “Que venga a 
cenar!!!”, seguida de emoticons.  
 
  

EXERCITANDO EM CASA 
01.  C 

“En la fiesta del Mundial se juntan muchas 
culturas y eso forma parte de lo lindo del torneo. 
Tras la victoria japonesa frente a Colombia, los 
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hinchas asiáticos se pusieron a limpiar el 
estadio una vez terminado el choque.”  
O fragmento destacado acima permite afirmar 
que os torcedores japoneses deram uma mostra 
de educação. 

 
02.  D 

“Una obviedad: algunas costumbres o formas de 
entender la vida de algunos países están muy 
lejos de la nuestra. En la fiesta del Mundial se 
juntan muchas culturas y eso forma parte de lo 
lindo del torneo.”  
O fragmento destacado acima permite afirmar 
que o encontro de várias culturas é um fato muito 
bonito. 

 
03. C 

“Durante la histórica jornada del miércoles 8 de 
agosto en el Senado de la Nación, que concluyó 
con mayoría de votos en contra del aborto legal, 
organizaciones como la Coalición Argentina por 
un Estado Laico (CAEL) instalaron puestos en las 
inmediaciones del Congreso invitando a 
‘apostatar’.” A leitura do fragmento destacado 
permite afirmar que a maioria dos votos, no 
Senado, foi contra o aborto legal. 

 
04. A 

"La apostasía tiene tantas definiciones como 
religiones existen. Dado que ninguna es más 
válida que otra no prestamos atención a ninguna 
de estas definiciones. Proponemos la apostasía 
en el sentido de darse de baja de la Iglesia 
Católica". O fragmento destacado permite afirmar 
que a palavra “apostasía” foi usada no sentido de 
sair da Igreja Católica. 

 
05.  A 

Na tira se identifica uma crítica ao governo, 
devido à incompetência ou, como diz Mafalda: “... 
no vamos a hacer absolutamente nada”. 
Alternativa correta é a [A], portanto. 

 
06.  D 

O termo utilizado por Mafalda, “Descuidá”, 
poderia ser substituído por “¡No te preocupes!”. De 
acordo com o Diccionario de la Real Academia 
Española, essa forma no imperativo é utilizada 
para tranquilizar alguém preocupado ou para 
livrá-lo de alguma tarefa. Alternativa correta é a 
[D], portanto.  

 
07.  A 

Apenas a alternativa [A] pode ser afirmada como 
correta, pois é mais barato o contato pelas redes 
que o contato pessoal, considerando que é o 
maior motivo apontado no infográfico. 
Nenhuma das demais alternativas pode ser 
classificada como correta, pois se valem de 
expressões subjetivas (“un gran porcetaje”, “una 
gran parte”, “un número representativo” e “una 
gran parte”). 

 

08.  E 
Apenas a alternativa [E] está correta, 
corroborando pela descrição do sintoma “Gran 
ansiedad si no se encuentra conectado”. 
Analisando as demais alternativas: 
[A]  Como apresentam os dois primeiros 

sintomas, esses usuários apresentam perda 
do controle do uso das redes sociais e uso 
compulsivo com grande investimento de 
tempo e energia. 

[B]  No sétimo e último sintoma há a descrição de 
que os usuários fantasiam ou sonham com 
as redes sociais, porém não há comentários 
sobre pesadelos ou perda do sono. 

[C]  No terceiro e no quarto sintomas listados há 
o registro de dano à qualidade de vida e a 
postergação de tarefas. 

[D]  O quinto item traz que o usuário viciado em 
redes sociais as utiliza, mesmo causando 
danos familiares.   

 
09.  B 

Considerando o gênero usado no texto, pode-se 
afirmar que seu principal objetivo é conscientizar 
os eleitores devido à imagem e à mensagem: “tú 
defines el camino”. Alternativa correta é a [B], 
portanto.   

 
10.  C 

O conteúdo do pensamento da filha permite 
afirmar que esta não gosta da possibilidade de 
ficar parecida com a mãe. 
 
 

AULA 06 
EXERCITANDO EM SALA 
01.  D 

Apenas a alternativa [D] é correta, pois a imagem 
construída remete a um lugar abandonado, 
ilustrado pela expressão mucho polvo (muito pó).   

 
02.  E 

Apenas a alternativa [A] é correta, pois a crítica à 
interpretação é encontrada reiteradamente no 
poema, como nos trechos: “Porque el mundo es 
un letrero y la mirada / no sabe descifrar sus 
instrucciones”; “El mundo es una canción / que se 
pierde en la radio sin que nadie la / extrañe.”.   

 
03.  C 

O fragmento textual "explicó que la idea es hacer 
la traducción  en un guaraní funcional por lo que 
en algún momento será necesario realizar una 
suerte de préstamo del español" justifica a opção 
C como correta. 

 
04.  E 

O que surpreendeu a avó foi o fato do neto utilizar 
um sinal próprio das redes sociais para se 
comunicar, na vida real. 

 

https://www.clarin.com/politica/senado-rechazo-legalizacion-aborto-podra-volver-tratar-ano_0_SkMmKEKHm.html
https://www.clarin.com/politica/senado-rechazo-legalizacion-aborto-podra-volver-tratar-ano_0_SkMmKEKHm.html
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EXERCITANDO EM CASA 
01.  C 

Apenas a alternativa [C] é correta, pois em 
“Epidemias en Guatemala en los últimos diez 
años” é ressaltada a preocupação da OMS com 
os casos de microcefalia e sua possível relação 
com a contaminação pelo Zika vírus, como ilustra 
o primeiro parágrafo do texto: “La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una 
emergencia sanitaria a nivel mundial por el virus 
del zika, originario de Uganda. Indicios de que 
posiblemente es el responsable de causar 
microcefalia en fetos durante la gestación han 
saltado las alarmas”.   

 
02.  B 

Aunque é um conector concessivo (ainda que, 
mesmo que, embora, apesar de, etc.) e com efeito 
similar, nas alternativas, encontra-se apenas 
Pese a los esfuerzos (apesar dos esforços). Pero 
é adversativa; Luego de é temporal e en efecto é 
expressão apenas enfática.  
Portanto, é correta apenas a alternativa [B].   

 
03.  C 

Apenas a alternativa [C] é correta. O período 
anterior do parágrafo aponta um cenário de até 
22 mil mortes, devido aos casos de dengue. No 
entanto, o ministro minimizava o fato com a 
afirmação de que a doença estava totalmente 
controlada. 
Vale lembrar as duas primeiras acepções de 
rectificar, segundo o dicionário da Real Academia 
Española: 
1. tr. Reducir algo a la exactitud que debe tener. 
2. tr. Dicho de una persona: Procurar reducir a la 
conveniente exactitud y certeza los dichos o 
hechos que se le atribuyen.   

 
04.  C 

Apenas a alternativa [C] é correta. No texto, é 
informado que a medida preventiva adotada era o 
combate aos criadouros de mosquitos: “Cada 
invierno se hacía conciencia de evitar los 
criaderos de zancudos en las casas como medida 
de prevención”.   

 
05.  A 

“Hacia”, utilizado nas duas primeiras frases da 
vinheta, tem função de preposição. Alternativa 
correta é a [A], portanto. 

 
06.  D 

De acordo com a vinheta, pode-se inferir que a 
alternativa [D] está correta, visto que nela se 
indica que “correr, saltar, lanzar y afrontar” são 
atos fundamentais no atletismo e na vida 
cotidiana do próprio indivíduo. 

 
07.  B 

A única alternativa correta é a [B], pois o 
fragmento apresenta uma oração com uma 
hipótese/condição (se o planeta, desde o final do 

século XIX, celebra a cada quatro anos o maior 
evento esportivo da humanidade), que é validada, 
ou negada, na oração seguinte (isso somente é 
possível porque, lá atrás, há mais de 2 500 anos, 
os gregos lançaram a semente das Olimpíadas).  

 
08.  C 

Analisando as afirmativas falsas: 
[II]  A origem mitológica dos Jogos teria ocorrido 

há, aproximadamente, 4 500 anos, deduzido 
a partir da afirmação do terceiro parágrafo: 
“Cuenta la mitología que los Juegos nacieron 
de las manos del gran Hércules, aún en la Era 
Antigua, alrededor del año 2500 a.C., para 
homenajear a su padre, Zeus.”.  

 
09.  A 

Está correta apenas a alternativa [A], pois a 
palavra “todavía”, no fragmento do enunciado, 
reforça/enfatiza a argumentação construída no 
trecho (quando o assunto é esporte olímpico, as 
marcas se tornam “ainda” mais evidentes).  

 
10.  A 

A canção “Gracias a la vida” poderia ser usada 
para introduzir a aula “O tempo em nossas vidas”, 
dado que nesse contexto o autor apresenta um 
conceito que vai além da física, estando presente, 
também, em áreas como a filosofia, a biologia e a 
psicologia. Dessa forma, o fragmento da letra que 
melhor se aplica ao conteúdo dessa aula está 
contido em [A].   

 


