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13) Resposta: 01

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta.
04. Incorreta.
08. Incorreta.
16. Incorreta.

Da leitura do texto se depreende que trata-se de 
um texto publicitário, pois o objetivo dele é anunciar 
os serviços de uma agência de viagens virtuais.

14) Resposta: 06

 Comentário

01. Incorreta.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta.
16. Incorreta.

Tanto a opção 02 quanto a 04 fazem menção aos 
mesmos itens citados no anúncio publicitário: que 
a empresa oferece a possibilidade de planejar suas 
férias através da internet, sem sair de casa, e evitando 
qualquer tipo de transtorno, além de possuir a maior 
programação turística do mercado.

15) Resposta: 40

 Comentário

01. Incorreta.
02. Incorreta.
04. Incorreta.
08. Correta.
16. Incorreta.
32. Correta.

O verbo desplazar significa mover ou tirar algo 
ou alguém do lugar onde está. Desplazamiento 
é o substantivo desse verbo, que é sinônimo de 
trasladarse, ou seja, locomover-se em português. 
Vale também o uso de seu substantivo: traslado. 
Molestia é o mesmo que inconveniente, infortunio 
e incomodidad; aparcamiento é estacionamento 
em português e tem como sinônimo em espanhol 
a palavra estacionamiento. Com isso, as corretas 
são 08 e 32.

16) Resposta: 08

 Comentário

01. Incorreta.
02. Incorreta.
04. Incorreta.
08. Correta.
16. Incorreta.

A palavra cola é um falso cognato e significa fila em português. 
A preposição sin significa sem, e não cem, como aparece na 
alternativa 02. Portanto, a única opção correta é a 08.

17) Resposta: 17

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta.
04. Incorreta.
08. Incorreta.
16. Correta.

O objetivo principal desse texto é apresentar as vantagens de 
um estrangeiro estudar em um país de América Latina(alternativa 
01), assim como a quem já pertence à comunidade acadêmica 
ibero-americana e pretende fazer algum curso universitário de 
extensão (proposição 16).

18) Resposta: 12

 Comentário

01. Incorreta.
02. Incorreta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta.

Segundo o texto, torna-se primordial ao interessado em parti-
cipar de algum curso em Latinoamerica informar-se sobre a oferta 
de bolsas de estudo e custos sobre moradia ou hospedagem, 
entre outros (alternativa 04), bem como sobre os documentos 
necessários para a homologação dos diplomas obtidos no exte-
rior e que serão exigidos para a comprovação da conclusão dos 
cursos efetuados na América Latina (proposição 08).
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19) Resposta: 24

 Comentário

01. Incorreta.
02. Incorreta.
04. Incorreta.
08. Correta.
16. Correta.

O advérbio aún tem um sinônimo, que é todavía. 
A conjunção ya que pode ser substituída por várias 
opções, dentre elas pues e, no contexto, una vez que. 
O verbo toca tem sentido, no contexto, de incumbir 
alguém de algo, que é o mesmo que competer (con-
jugado na terceira pessoa do singular fica compete). 
Desse modo, o gabarito correto é 24.

20) Resposta: 25

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta.
04. Incorreta.
08. Correta.
16. Correta.

O texto diz que é recomendable realizar os trâmites, isso 
não significa que seja imprescindible, e sim que seria acon-
sejable ou indicado ou, ainda, conveniente. Fazer algo com 
antelación quer dizer com antecedência, isto é, com antici-
pación ou anterioridad. Un par de meses, no contexto, pode 
ser substituído como os indefinidos algunos ou unos. Então, 
o gabarito correto é 25.


