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Comentário
A palavra niñera significa "babá", aquela que cuida de crianças e bebês. Portanto, não pode ser traduzida por criançada,
menina, irmã ou adolescente.

X

Comentário
Quando a babá diz que Calvin estará en un gran lío, ela está o ameaçando. Diz que estará numa grande confusão.
Dessa forma, a opção correta é a letra D, pois não está ajudando Calvin a sair de um problema, nem demonstrando desejo
disso. Também não tem certeza de onde está o garoto, já que procura por ele.
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Has vuelto é a forma composta do pretérito perfecto em espanhol. Para substituir essa forma por outra, sem perder o
significado, só há uma maneira: Volviste. Qualquer outra alternativa muda o significado do verbo.

Comentário

X

2

Por supuesto é uma expressão muito usada na língua espanhola e significa algo
como "claro", "lógico", "com certeza". Aún tem somente um sinônimo na língua espanhola: "todavía".
Sendo assim, temos a sequência V – F – V – F – F, o que faz com que a letra C
seja a opção correta.
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A segunda proposição está errada, porque a criança em momento algum demonstra
estar constrangida, assim como a terceira afirmação, na qual ele explica para o tigre que
confundiu a babá sobre sua localização. Já na última alternativa, a palavra dichosa equivale
em português a "feliz", sentimento contrário ao que se observa na babá do quadrinho.

Comentário
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O verbo castelhano colgar se traduz ao português como "pendurar", e hilo equivale
a "fio". Portanto, as demais opções apresentadas na questão não correspondem ao
contexto traduzido.

3

UDESC
2017/2

X

Comentário
O vocábulo celosos quer dizer "com ciúmes", daí que seu melhor sinônimo que se aplica nesta ocasião seria o de envidiosos, no sentido de "invejosos". As demais palavras sugeridas como corretas e com significado paralelo em português não
serviriam como substitutas do termo solicitado pela questão.
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Comentário
A segunda afirmação está equivocada pois os pais aparentam "nojo" ou "repulsa" pelo comportamento da criança e não
estão fastidiados, o que corresponderia em português a "aborrecidos". Na terceira opção, envidia significa "inveja", fato que
não está relacionado com a atitude dos pais. A respeito da última alternativa, não é o menino quem pensa, e sim seus pais
são os que se sentem asustados com a conduta do filho.
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