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13) Resposta: 09

17) Resposta: 20

Comentário

Comentário

01. Correto.
02. Incorreto. No texto se diz que ele usava
óculos.
04. Incorreto. É mencionado o fato de que o
protagonista às vezes estava acompanhado
por outro professor.
08. Correto.
16. Incorreto. Não há referência a nenhuma
igreja no primeiro parágrafo.

01. Incorreta. O termo zoológico é metafórico. Quer dizer
um lugar para guardar as sementes.
02. Incorreta. Trata-se de um recurso para salvar as espécies
vegetais, pois são sementes.
04. Correta.
08. Incorreta. Novamente usa a palavra semilla como se
fosse para animais, mas se trata de vegetais.
16. Correta.

14) Resposta: 28
Comentário
01. Incorreto. No texto não se diz da intenção de
publicação, e sim de recitar, de declamar as
poesias.
02. Incorreto. O mestre do narrador o aconselha
a ir rezar na capela sozinho.
04. Correto.
08. Correto.
16. Correto.
15) Resposta: 09

18) Resposta: 10
Comentário
01. Incorreta. Seguridad alimentaria é de alimento e não de
vida.
02. Correta.
04. Incorreta. Mal manejo significa não usar, não manejar
algo adequadamente.
08. Correta.
16. Incorreta. Guerra sin cuartel é uma guerra acirrada, até
a morte se necessário, mas não tem nada a ver com
nuclear.
19) Resposta: 58

Comentário

Comentário

01. Correto.
02. Incorreto. Não é o significado de tal expressão idiomática.
04. Incorreto. Não se refere à expressão mencionada pelo texto.
08. Correto.
16. Incorreto. Pelo mesmo motivo, não está de
acordo com a frase escolhida.

01. Incorreta. Não se trata de espécie animal, mas sim de
sementes.
02. Correta.
04. Incorreta. O projeto não tem um tempo determinado. Ele
existe para o caso de haver uma catástrofe global.
08. Correta.
16. Correta.
32. Correta.

16) Resposta: 18

20) Resposta: 57

Comentário

Comentário

01. Incorreto. No primeiro parágrafo se diz que
ele andava bem devagar pelo claustro.
02. Correto.
04. Incorreto. Não há menção no texto a essa
informação.
08. Incorreto. Pelo contrário, a narração nos dá
uma ideia de ser uma pessoa entusiasmada
e emocionada com sua profissão.
16. Correto.

01. Correta.
02. Incorreta. Albañil significa pedreiro que constrói casas,
edifícios.
04. Incorreta. Azafata significa aeromoça. Serve em aviões.
08. Correta.
16. Correta.
32. Correta.



