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29) Resposta: D
Comentário
A primeira opção está incorreta, pois o adolescente voltou para casa feliz aquela noite e não acongojado (entristecido);
a segunda afirmativa é falsa, porque, segundo a história, a nota de dinheiro não pertencia ao pai de família, e sim ao
pai do adolescente.
30) Resposta: A
Comentário
A palavra cola é falso cognato e significa "fila".
31) Resposta: C
Comentário
O vocábulo limosna quer dizer "esmola" em português. Por isso a opção semelhante, que não altera o significado do
texto, é caridad.
32) Resposta: B
Comentário
I. Viendo e puso são, respectivamente, gerúndio e passado dos verbos ver e poner. Isso faz com que seja verdadeira
a primeira opção.
II. Puso não é forma do presente, e sim do pretérito indefinido. Sendo assim, a opção é falsa.
III. Tirar e echar costumam ser palavras sinônimas em vários contextos. Foi o caso do contexto apresentado.
IV. Suelo pode ser "solo", "chão" ou "piso". Portanto, está correta a opção 4.
V. Bolsillo significa "bolso", e billetera é como alguns países nomeiam a "carteira". Não são sinônimos.
Então temos a sequência V – F – V – V – F.
33) Resposta: E
Comentário
Os três vocábulos das alternativas I, II e IV compartilham o significado: embarazosa (constrangedora), bochornosa
(vergonhosa) e vergonzosa (esta última mais próxima ao português: vergonhosa).
34) Resposta: C
Comentário
A segunda e a terceira afirmativas se afastam do conteúdo central do trecho textual: nele, Alicia é indiferente a respeito
de que rumo tomar, logo o gato deixa clara sua posição, a de que não importa o caminho a seguir se não se sabe para
onde ir.
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35) Resposta: C
Comentário
O castelhano tem somente duas contrações do artigo: al e del, que significam, respectivamente, ao e do.

36) Resposta: E
Comentário
Na locução ou frase verbal do idioma espanhol formada por verbo conjugado mais verboide, existem duas possibilades
de estrutura para a posição do pronome de complemento: a) quieres decirme, constituindo ênclise junto ao infinitivo
decir e b) Me quieres decir, nesse último caso desempenhando a função de próclise.
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