Espanhol – Prova Verde

Resolução da UFSC
11) Resposta: 10

15) Resposta: 10

Comentário

Comentário

01. Incorreta. O texto dá a entender o contrário.
02. Correta.
04. Incorreta. Menciona algo que no quarto parágrafo
se estabelece de uma forma mais flexível (...) ignora
los nombres de sus plantas y sus árboles (...).
08. Correta.
16. Incorreta. Não há citação alguma no texto sobre
uso de inseticidas.

01. Incorreta. Em espanhol, não existe aveces.
02. Correta.
04. Incorreta. O uso da letra z é restrito quando antecede e ou i e deve ser substituído pela letra c, ficando
correta a palavra veCes.
08. Correta.
16. Incorreta. Idem à 04.

12) Resposta: 09
Comentário
De acordo com o segundo parágrafo, o significado da
pergunta ¿Por qué me rompés? transmite a idéia, em
sentido filosófico, de destruição física e, ao mesmo tempo, de dor moral, apelando à consciência do homem.
Por esses motivos, as opções 01 e 08 estão corretas.
13) Resposta: 33

16) Resposta: 04
Comentário
01. Incorreta. O possessivo deve sofrer apócope quando se apresenta antes de um substantivo.
02. Incorreta. Ver item 01.
04. Correta.
08. Incorreta. Esta   alternativa traz o possessivo em
português: sua.
17) Resposta: 05

Comentário

Comentário

O verbo espanhol romper, de semelhante equivalência
na língua portuguesa, adquire aqui conotações filosóficas, tais como a de mutilar, destruir. A alternativa 01
faz um apelo para que a ação não seja realizada, e a
proposição 32 substitui a forma verbal por um sinônimo
apropriado: mutilas.

De acordo com o final do texto, terceiro parágrafo, a
opção 01 está correta, assim como a alternativa 04 refere-se ao mesmo trecho anteriormente citado: uma selva
de universos possíveis na qual só Deus tem coragem
de aventurar-se.

14) Resposta: 40
Comentário
Questão baseada nas linhas 18 e 19, do terceiro parágrafo, encontra respostas certas nas proposições 08
e 16, pois a locução conjuntiva do texto fuera de los
casos pode ser substituída, sem grandes alterações
semânticas, por a no ser en caso.

18) Resposta: 09
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. A conjunção si no início da frase elimina
a possibilidade do uso do verbo no pretérito perfeito.
04. Incorreta. O verbo da primeira parte do enunciado
pede um verbo (segunda parte) no condicional.
08. Correta.
16. Incorreta. O verbo haber não tem sentido no contexto da frase. Seria necessário o verbo poder no
particípio junto dele para tal.



19) Resposta: oficial 06 (feito recurso para alteração de
gabarito incluindo a alternativa 01 o que altera para 07
o gabarito.
Comentário
01. Incorreta - gabarito oficial. Alternativa contestada
A palavra descubierta, de acordo com o Diccionario
de la lengua española, 22ª edição, da Real Academia
Española, disponível no site www.rae.es, é também um
substantivo e que se apresenta na forma masculina ou
feminina, respectivamente (descubierto e descubierta). Além disso, verificando o verbete relacionado ao
verbo descubrir, no dito dicionário (conforme dados
abaixo), encontramos, na acepçãode número 5, o sentido do verbo que dá origem ao substantivo descubierta,
cuja acepção corresponde à de número 11 do verbete
descubierto (-a), conforme pode ser comprovado mais
abaixo. As abreviações antepostas à acepção 11 do
verbete descubierta, (11. f. ant. Descubrimiento o
revelación de algo que se ignoraba.) têm os seguintes
significados: f "nombre femenino", o que corresponde
dizer: substantivo; ant. "anticuado" ou "anticuada".
Vale ressaltar que o fato de ser uma palavra antiquada
não descarta sua existência e  seu uso, o que acarreta
a inclusão da alternativa 01 na resposta da questão ora
discutida.
descubrir.
(Del lat. discooperie).
1. tr. Manifestar, hacer patente.
2. tr. Destapar lo que está tapado o cubierto.
3. tr. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos.
4. tr. Registrar o alcanzar a ver.
5. tr. Venir en conocimiento de algo que se ignoraba.
6. prnl. Quitarse de la cabeza el sombrero, la gorra,
etc.
7. prnl. Dicho de una persona: Darse a conocer, cuando
por alguna razón, vestido, distancia, etc., no había
sido reconocida.
descubierto, ta.
(Del part. irreg. de descubrir; lat. discoopertus, part. de
discooperre, descubrir).
1. adj. Dicho de una persona: Que lleva la cabeza destocada. Anda, está descubierto.



2. adj. Expuesto a grandes y motivados cargos o reconvenciones. Estoy, me he quedado descubierto.
3. adj. Dicho de un lugar o de un paisaje: Despejado o
espacioso.
4. m. déficit.
5. m. Situación de impago de las cuotas tributarias o
de la seguridad social.
6. m. Rel. En el culto católico, exposición de la eucaristía
a la adoración de los fieles.
7. f.Pastel sin el hojaldre o la cubierta que regularmente
se les pone encima.
8. f.Mar. Reconocimiento del horizonte, que, al salir y
al ponerse el Sol, se practicaba en una escuadra
por medio de los buques ligeros, y en un buque de
guerra solo desde lo alto de los palos.
9. f. Mar. Inspección del estado del aparejo del buque,
que por la mañana y por la tarde ejecutan los gavieros
y juaneteros en sus palos respectivos.
10. f. Mil. Reconocimiento que a ciertas horas hace
la tropa para observar si en las inmediaciones hay
enemigos y para inquirir su situación.
11. f. ant. Descubrimiento o revelación de algo que se
ignoraba.
(Disponível em: <http://www.rae.es acceso>. Acesso
em: 12 dez. 2007.)
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. O substantivo que corresponde a existir
é existencia.
16. Incorreta. Crear deriva creación.

20) Resposta:
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Ao final de orações, deve-se empregar
mucho. Entretenimiento é um substantivo masculino singular e, por isso, uno deve sofrer apócope.
Interesante é um adjetivo e pede o uso de muy.
04. Incorreta. Entretenimiento é um substantivo masculino singular e, por isso, uno deve sofrer apócope.
08. Incorreta. A expressão correta seria demasiado, e
máximo não tem sentido no contexto.
16. Correta.

