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Questão 13
Questão simples de interpretação textual onde as alternativas corretas 02 e 04 
que,  respectivamente,  resumem  e/ou  extraem  partes  do  texto  para  serem 
coerentes  com  o  tema  apresentado.  As  outras  alternativas  estão  erradas 
porque destorcem as afirmações do texto. 

Questão 14
Nesta questão de interpretação de texto, ao igual que na questão anterior as 
alternativas corretas 02, 08 e 16 resumem e/ou extraem partes do texto e as 
alternativas erradas destorcem as afirmações do texto. 

Questão 15
Questão de gramática simples, porém, com um certo grau de dificuldade se o 
candidato procura encontrar alguma expressão semelhante à única alternativa 
evidentemente correta,  a número 4, esquecendo do contexto na frase onde 
esta conjunção adversativa foi aplicada.

Questão 16
Questão de gramática simples, sobre conjunções e advérbios, que só seria 
difícil se o candidato não estudou estas palavras e seus sinônimos, que fazem 
parte  do  vocabulário  básico  do  estudante  de  espanhol.  A  semelhança  ou 
coincidência entre as alternativas corretas ajuda na hora de identificar as duas 
corretas (08 e 16).

Questão 17

Está é uma questão de dificuldade média, que mistura gramática, vocabulário e 
interpretação  de  texto,  que  testa  os  conhecimentos  do  candidato  sobre 
conjugação de verbos, uso de pronomes de complemento e pessoal. As quatro 
primeiras alternativas estão corretas e a última errada por que a conjugação do 
verbo “hacer” no futuro está errada deve ser “haré”.

Questão 18
Questão simples de interpretação textual onde as alternativas corretas 01, 04 e 
16 resumem as principais idéias contidas e/ou deduzidas das falas utilizadas 
no diálogo das personagens.  As outras alternativas  02 e 08,  estão erradas 
porque destorcem as afirmações ou atitudes apresentadas pelas personagens 
da tirinha. 

Questão 19
Questão de gramática simples sobre heterogenéricos e sobre eufonia, que só 
seria difícil se o candidato não estudou estes substantivos que fazem parte do 
vocabulário básico do estudante de espanhol. As alternativas 02, 04, 08 e 32 
estão  corretas  em  relação  à  eufonia  porque  sendo  substantivos  femininos 
singulares com som de “a” tónico no início devem trocar o seu artigo normal “la” 
pelo  artigo “el”.  As  outras  duas usam o artigo  “el’  porque são substantivos 



heterogenéricas, isto é seu gênero (masculino em espanhol) é o oposto em 
português.

Questão 20
Está é uma questão simples de vocabulário e interpretação de texto. A única 
dificuldade mais uma vez apareceria se o candidato insistisse em achar alguma 
expressão  semelhante  à  única  alternativa  evidentemente  correta,  a  04, 
esquecendo do contexto nas frases onde estas palavras foram utilizadas.


