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31) Resposta: A

36) Resposta: E

Comentário

Comentário

Os números 500 e 25 se escrevem de maneira correta
quinientos e veinticinco.

Álvaro é o nome (nombre em espanhol) do ex-presidente, e Uribe é o seu sobrenome (apellido em espanhol).

32) Resposta: D
Comentário
A primeira proposição não está de acordo com o texto,
já que o que se depreende é que o Vaticano recomenda
o programa mais pelo fato de ser engraçado. A última opção está incorreta porque, segundo o terceiro
parágrafo, o criador dos Simpsons os desenhou num
guardanapo em apenas quinze minutos.

37) Resposta: D
Comentário
Na última linha do artigo se diz literalmente onde se
realizou o tal Congresso Internacional Agropecuário:
a cidade colombiana de Medellín.

38) Resposta: C
33) Resposta: A
Comentário
A rienda suelta é uma expressão que significa "sem
limite", "sem controle", ou "de maneira espontânea".
Pluma é caneta tinteiro. No contexto se dizia que dio
rienda suelta a la pluma, o que quer dizer que desenhou
livremente (dibujó libremente).

Comentário
Además significa algo como "além", "além de", "além
disso", "além do mais", etc. No contexto pode ser substituído corretamente por y también, que é a única opção
que reflete a mesma ideia.

39) Resposta: E
34) Resposta: C
Comentário
No final do primeiro parágrafo se menciona o termo
los amarillos, fazendo alusão a Os Simpsons, cuja cor
pode ser vista no desenho da televisão.

Comentário
No início dele se destaca que o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foi convidado para esse congresso con
el concurso ("junto com", "com a presença de", "com a
participação de") de alguns ministros, além de peritos
internacionais.

35) Resposta: C

40) Resposta: B

Comentário

Comentário

Na linha 10 o articulista cita o fato de que James L.
Brooks se fijó ("reparou", "prestou atenção") nas vinhetas de um tal Matt Groening e posteriormente o convidou para televisar suas primeiras criações, que eram
sobre um grupo de coelhos pouco convencionais.

En el é a preposição mais o artigo definido masculino
singular. Nunca podem ser contraídos no espanhol, e
no português correspondem à contração no. Por isso,
as corretas são as afirmativas 1 e 5.
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