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13) Resposta: 06
Comentário
01. Incorreta. O texto menciona justamente todo o contrário(índices,
médias de escolaridade, etc.)
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. Pelo contrário, o artigo menciona que os indicadores
sobre a educação latino-americana não são nada promissores.
16. Incorreta. A respeito destes dois países, o autor nos diz que
apenas vinte por cento da população pobre tem acesso à
educação.
14) Resposta: 26
Comentário
01. Incorreta. Apesar da educação ser gratuita, há outras despesas
de ordem pessoal que colaboram com a desistência escolar.
02. Incorreta. O texto apenas informa que Buenos Aires foi o local
escolhido para um encontro de intercâmbio entre ministros da
cultura e da educação da região.
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.
15) Resposta: 04
Comentário
01. Incorreta. Não é o significado de tal expressão idiomática.
02. Incorreta. Não se refere à expressão mencionada pelo texto.
04. Correta. A conjunção concessiva pese a pode ser substituída
por a pesar de.
08. Incorreta. Não está de acordo com tal expressão idiomática.
16. Incorreta. Pelo mesmo motivo, não está de acordo com a frase
escolhida.
16) Resposta: 24
Comentário
01. Incorreta. Pois más é um advérbio de intensidade que significa
"mais" e não pode ser substituída pela conjunção de adversidade pero, assim como aunque é uma conjunção adversativa,
se traduz como "ainda que" e não pode ser substituída pelo
advérbio de tempo aún, que significa ainda.
02. Incorreta.
04. Incorreta.

08. Correta. Sin embargo é uma conjunção adversativa e pode ser substituída
por pero, assim como todavía é sinônimo de aún, sendo esses traduzidos
como ainda. De este modo e así são
conjunções concessivas.
16. Correta. Mas é sinônimo de pero, assim
como todavía de aún, e a expressão de
esta forma pode ser substituída por así.
17) Resposta: 15
Comentário
01. Correta. han avanzado deriva do verbo
“avanzar”, está conjugado na 3ª pessoa
do plural do pretérito perfecto compuesto de indicativo.
02. Correta. No trecho, [...] lo haremos hoy
en Buenos Aires ante los ministros,
ministras y altos responsables de la
infancia y de la adolescencia reunidos
en la XII Conferencia Iberoamericana.
O pronome complemento lo substitui o
fato, citado anteriormente, de a Unicef
promover espacios de intercambio entre
los gobiernos de la región.
04. Correta.
08. Correta. Ello significa isso e pode ser
substituído por eso.
16. Incorreta. Em espanhol não existe
harei.
18) Resposta: 21
Comentário
01. Incorreta. Embora seja um desenho em
quadrinhos de origem argentina, não há
nenhuma citação a esse país na tirinha
da Mafalda.
02. Correta.
04. Correta
08. Incorreta. Apenas uma personagem
está indignada, e não é exatamente pela
“atitude” dos pobres, mas sim com a
“presença” destes pelas ruas da cidade
por onde ela passa.
16. Correta.
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19) Resposta: 46

20) Resposta: 04

Comentário

Comentário

01. Incorreta. El árbol significa "a árvore", é um substantivo masculino e heterogenérico, ou seja, troca
de gênero entre o português e o espanhol.
02. Correta. Apesar de el agua vir acompanhada de um
artigo masculino, ela continua sendo uma palavra
feminina na língua espanhola, a esta regra chamamos de eufonia.
04. Correta. Da mesma forma el hambre é um substantivo feminino e é acompanhado pelo artigo masculino
el devido à regra de eufonia.
08. Correta. Pelo mesmo motivo el hada é feminina
e se traduz ao português para a fada, e ocorre o
fenômeno da eufonia.
16. Incorreta. El puente se traduz ao português para
"a ponte"; também é uma palavra heterogenérica e
masculina em espanhol.
32. Correta. Idem à 02.

01. Incorreta. Em vez de reparte poderia ser quebra.
As demais palavras não têm relação com as
outras duas.
02. Incorreta. O substantivo descuido deveria ser
substituído por cuidado. Envolucrar não existe
em espanhol.
04. Incorreta. A forma verbal despedazca possui
uma grafia equivocada, pois deveria ser despedaza. Os demais termos não guardam relação
com o enunciado.
08. Correta.
16. Incorreta. A expressão cubre el alma não se relaciona com a frase extraída do texto. Já as duas
seguintes poderiam se encaixar no contexto.
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