Resolução – Espanhol
Prova Verde
Comentário
11) Resposta: 05

15) Resposta: 17

Comentário

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. O texto não faz nenhuma relação entre
ética e sociologia.
04. Correta.
08. Incorreta. O texto deixa claro que o homem faz
escolhas, por isso não impõe valores morais.
16. Incorreta. Não há referências à hipocrisia humana.

A palavra lío significa bagunça, confusão. Dentro dessa
definição, segundo o contexto, as alternativas 01 e 16
estão corretas. Não há sentido, portanto, em traduzir a
expressão meternos en líos por nenhuma das outras
alternativas.
16) Resposta: 05
Comentário

12) Resposta: 18
Comentário
01. Incorreta. O texto não faz alusão ao valor do conceito ético.
02. Correta.
04. Incorreta. Pelo contrário, o sentido do texto todo
é argumentar, com bases sólidas, a finalidade altamente positiva da ética.
08. Incorreta. Em nenhum parágrafo do texto, menciona-se a história ou algum fato sobre seu passado.
16. Correta.
13) Resposta: 05
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. As conveniências sociais da vida humana não são tratadas como ciência no texto.
04. Correta.
08. Incorreta. O conhecimento para fazer escolhas,
segundo o texto, não serve unicamente para tirar
proveito próprio. É um conhecimento que ajuda a
distinguir o bom do ruim.
16. Incorreta. Não há nenhuma menção a ciências
divinas ou divindades no texto.
14) Resposta: 09
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Segundo o texto, a mentira nem sempre é ruim, caso do paciente com câncer, exemplo dado no citado segundo parágrafo.
04. Incorreta. No texto não há nenhuma justificativa
para matar, menos ainda para salvar a honra.
08. Correta.
16. Incorreta. O texto fala da relativização de alguns
conceitos e algumas coisas, como a droga.

01. Correta.
02. Incorreta. A expressão solicitada pelo enunciado
não se relaciona em nada com o citado nesta alternativa.
04. Correta.
08. Incorreta. Assim como o exposto na opção 02, essa
frase nada tem a ver com o solicitado no enunciado.
16. Incorreta. Mais outra proposição sem nenhum nexo.
17) Resposta: 20
Comentário
01. Incorreta. A dita frase expressa totalmente o contrário.
02. Incorreta. A frase extraída do texto não se refere a
"escutar atentamente alguém".
04. Correta.
08. Incorreta. Como na opção 02, essa frase não tem
relação com o enunciado.
16. Correta.
18) Resposta: 01
Comentário
A expressão sin embargo significa contudo, não obstante. Pede-se uma conjunção conjuntiva sinônima a
essa, caso de no obstante.
01. Correta.
02. Incorreta. Sin obstáculo significa sem obstáculo.
04. Incorreta. Todavía é um falso cognato que se traduz como ainda, advérbio de tempo.
08. Incorreta. A tradução de por lo común é pelo comum, que não tem nenhuma relação com sin embargo.
16. Incorreta. Por si acaso dá uma idéia muito distinta
de sin embargo, pois expressa uma idéia de dúvida
e significa se por acaso.
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19) Resposta: 22

2

20) Resposta: 28

Comentário

Comentário

01. Incorreta. O texto todo está dirigido a um leitor “jovem”, daí o uso da segunda pessoa do singular do
verbo preferir.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. Da leitura integral do texto, conclui-se
que o sentido global dele é exatamente o oposto.
16. Correta.

01. Incorreta. A explicação final do que é a ética diz o
contrário a a hacer todo que se le antoja, isto é,
fazer tudo o que der vontade.
02. Incorreta. Assim como na proposição anterior, essa
idéia é equivocada, pois a razão da ética é observar bem o que se faz, para depois agir com prudência.
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.

