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Comentário

e) Incorreta. Tanto a segunda quanto a quarta proposição são falsas porque da leitura do texto (linhas 17 até 20) se 
conclui que o fato de escrever na areia simboliza o propósito de que logo tal escrita venha a ser apagada pela ação 
do vento, o que se equipararia ao esquecimento.
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Al e del são as únicas contrações de preposição mais artigo da língua espanhola. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

Comentário

c) Correta. O vocábulo lastimado deriva do verbo lastimar que significa dañar ("causar danos"), mas que também poderia 
ser interpretado como agraviado ("causar um agravo, uma ofensa").
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Na questão 32, temos que apocopar o indireto ninguno quando aparece antes do substantivo masculino singular, viento. 
Além disso, o pronome complemento direto lo precisa vir antes dos dois verbos (perífrase verbal) pelo fato de podrá estar no 
futuro. Haveria a possibilidade de vir depois dos dois, por borrar aparecer em sua forma infinitiva, mas não temos essa opção.

Então, a alternativa correta é a letra A.

Comentário

Mudando o contexto para o estilo indireto, falamos em terceira pessoa, usando complemento indireto le. Além disso, temos 
o uso do possessivo, que sofre apócope antes do substantivo e se apresenta na forma su.

Portanto, a correta é a opção A.
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Com a leitura do texto, percebemos que o amigo esbofeteado não duvida da amizade do outro, tanto que segue viagem 
com ele.

Ele também se mostra sábio quando demonstra querer esquecer a atitude de impaciência do outro e não revida.
Sendo assim, a sequência correta é V, F, V, F, F – letra B.

Comentário

A la vez é uma expressão muito usada na língua espanhola e significa "ao mesmo tempo". Por isso, a correta é a letra B.
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O presente do subjuntivo é enseñes (colocando um que na frente fica bem claro). 
O presente do indicativo é (tú) enseñas e o imperativo fica enseña (tú).
Dessa forma, a sequência fica 3, 1, 2 e a opção correta é a letra D.


