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31) Resposta: E

35) Resposta: E

Comentário

Comentário

Para o adjetivo ser comparativo deve haver dois seres
ou dois objetos a serem comparados. Com isso eliminamos as alternativas B, C e D.
Quando o enunciado está no superlativo, a qualidade
aparece no grau máximo de intensidade. Distinguimos
entre superlativo relativo e superlativo absoluto: 1 Relativo: Expressa o grau máximo dentro de um grupo.
El mayor problema de la salud global. 2. Absoluto:
Expressa o grau máximo sem estabelecer relações.
Se intensifica por meio de advérbios ou sufixos: un
problema muy grande; un problema grandísimo.

O vocábulo algo pode ser um advérbio com sentido de
"um pouco", "não completamente", bastante utilizado no
espanhol. Desencantado seria o mesmo que "desiludido". Por isso, a resposta correta é a letra E.

32) Resposta: B
Comentário
O texto começa falando de cinco anos atrás. No terceiro parágrafo faz referência a esse momento. Então en
aquel momento se refere à letra B: hace 5 años.

36) Resposta: D
Comentário
As duas últimas opções estão incorretas já que os sacerdotes não mantinham viva a humanidade e todos
sabiam o grau de parentesco que mantinham com as
famílias divinas.

37) Resposta: E
Comentário
A expressão una puerta de retorno equivale a una posibilidad de retornar al estado divino.

33) Resposta: A
Comentário
As opções primeira e última estão incorretas, pois Bill
Gates, segundo o texto, não pretende nem interromper
o programa de assistência, nem tampouco está furioso
pelo descumprimento dos prazos acordados.

38) Resposta: C
Comentário
De acordo com o texto, a garantia de paz só seria possível se o poder ficasse nas mãos das famílias divinas.

39) Resposta: E
34) Resposta: D
Comentário
Segundo o dicionário Panhispánico de Dudas, "para
expressar a primeira unidade de milhar basta empregar
mil; portanto, embora documentada desde antigamente na América, não é normal, e é desaconselhável, a
expressão un mil, da qual ainda restam vestígios em
alguns países, especialmente na área Centro-americana
e Caribenha." Por este motivo não se assinala a letra A.
A letra B é eliminada porque quatrocientos está escrito
com Q e, além disso, há o uso de Y entre centena e
dezena e milhar e unidade.
As letras C e E se eliminam pelos mesmos motivos.

Comentário
A alternativa III é a única em que o vocábulo divina tem
o mesmo valor semântico daquele expresso na linha 14.

40) Resposta: A
Comentário
Elimina-se a letra B porque há o artigo el e o interrogativo dónde. Também não pode ser a letra C porque
se encontram nela que, su e se. A letra D só tem uma
preposição: de. O mesmo acontece na letra E: entre.
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