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Comentário

 O cachorro morde a ovelha porque ela está parada e se afastou do rebanho; foi uma forma de fazê-la andar. Esse é o 
trabalho dele. Por isso, a resposta correta é a letra D.
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Comentário

 Oyó é o Pretérito Perfecto Simple (ou Indefinido) do verbo oír, que quer dizer "ouvir". Por isso, temos como verdadeira a 
primeira afirmação.
Também é verdadeira a segunda, por estar na terceira pessoa do singular (ouviu).
Se fosse passada para a primeira do plural, realmente ficaria oímos (ouvimos).
Oieron não existe, pois teria que trocar o i pelo y.
Ouvir e escutar podem, sim, ser usados nos mesmos contextos.
Com isso, temos a sequência V, V, V, F, V, o que faz com que a letra E seja a opção correta.

Comentário

 O cachorro agiu com toda a naturalidade e tranquilidade em relação ao comportamento da ovelha. Isso quer dizer que 
sua atitude foi imperturbável. Correta a letra B.

Comentário

 Chucho é cachorro. Isso faz com que as opções 1, 2 e 5 estejam corretas para a primeira palavra. Chulito, diminutivo 
de chulo, é aquele que é gracioso. Para a banca, sinônimo de fanfarrón e altanero, que é aquele que tem orgulho de si 
mesmo.

 Por isso, as verdadeiras seriam a primeira e a última, deixando como opção correta a letra C.
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Comentário

 Quizás significa "talvez" e mientras, "enquanto". No contexto, podem ser sinônimas de "possivelmente" e "à medida que". 
Portanto a alternativa correta é a letra E.
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Questão 34

Comentário

 Trajo quer dizer "trouxe", e pudo quer dizer "pôde". São o passado dos verbos TRAER e PODER. Correta a alternativa E.

Comentário

 O pai lança um desafio para os filhos, sabendo que querem provar que podem. Às vezes o mais simples não é percebido, 
identificado por todos. Nem sempre o volume vem de coisas grandes ou de quantidades. O que o pai queria realmente 
era conhecer a astúcia dos filhos, e somente um provou tê-la.

 A opção correta é a letra A.
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Comentário

 Seguindo na ordem das proposições:

 Mías cosas más queridas é impossível, pois o possessivo, vindo antes do substantivo, deve estar apocopado.
 Las mis cosas queridas também não está correto, porque o artigo nunca pode ser usado antes de adjetivos possessivos.
 Las cosas mías más queridas está correto. O possessivo foi colocado depois do substantivo e veio em sua forma não 

apocopada.
 Un não tem o mesmo sentido de El. Não podemos trocar um artigo indefinido por um artigo definido sem alteração de 

significado.
 Un de los hijos é impossível. Não pode haver apócope sem substantivo.

 Assim, a sequência correta é F, F, V, F, F, o que faz com que a letra B, seja a correta. 


