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29) Resposta: A

Comentário

 A expressão por supuesto que dizer "claro", "lógico", "com certeza", e o enunciado diz documentos suyos porque o 
possessivo vem depois do substantivo. No caso de o possessivo vir antes do substantivo, deve estar apocopado. Isso 
acontece somente nas alternativas A e E. Como a alternativa A é a que traz corretamente o sinônimo de por supuesto, 
esta é a opção correta.

30) Resposta: D

Comentário

 Puedo é presente do verbo poder.
 Van a necessitar é uma perífrasis de futuro.
 Tarjeta significa "cartão" em português.
 Listo, no contexto, significa "pronto".
 Podrá é o futuro do verbo poder, que é irregular.

 Com isso temos V, V, V, F, V e a alternativa correta é a letra D.

31) Resposta: C

Comentário

 Dirección significa "endereço". Firmar significa "assinar" e intereses são "juros". Em espanhol, os sinônimos corretos são 
domicilio, signarlas e rendimiento. 

32) Resposta: E

Comentário

 Ahorro significa "sozinho", "economia". Uma conta de ahorros é uma "conta poupança" ou "caderneta de poupança". 

33) Resposta: A

Comentário

 Passando a expressão el hacha para o plural, o verbo também tem de estar no plural. A forma correta fica Se le cayeron. 
Hacha é um substantivo feminino, que pede um artigo masculino no singular por uma questão de eufonia. Assim, no 
plural, o artigo será feminino: las hachas. Al agua se mantém igual. 

34) Resposta: D

Comentário

 Tanto a primeira proposição quanto a quinta ressaltam a mensagem do texto, que no caso seria a honradez e a não 
aceitação do bem alheio.
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35) Resposta: B

Comentário

 A primeira e a quarta proposições são incorretas já que nem o marido está gostando da notícia dada pela sua esposa, 
nem ela se encontra aflita pelo fato. Note-se nessa questão o uso do falso analogismo (cognato) embarazada, cujo 
significado em português é "grávida" ou "gestante".

36) Resposta: B

Comentário

 Da leitura deste microtexto classificado como "piada", depreende-se que a primeira, a terceira e a quarta proposições 
estão certas, pois, segundo a trama, se a mulher ganhasse o prêmio abandonaria seu esposo e não le echaría de me-
nos, expressão idiomática castelhana que tem por significado "sentir saudades" ou " sentir falta de alguém".


