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 Resposta: 02 + 04 + 16 + 32 = 54

Comentário

 A opção 01 encontra-se incorreta, já que o texto pertence ao gênero textual de artigo 
jornalístico e não de conto. A alternativa 08 também está errada, pois o último parágrafo 
está mais focado em realizar um encerramento com uma dedicatória em homenagem 
à importância literária da obra de Gabriel García Márquez.

 Resposta: 01 + 08 = 09

Comentário

 A afirmativa 01 está correta porque, de acordo com o texto, é através da literatura de 
García Márquez que a Colômbia se torna um lugar conhecido para os demais habitantes 
do planeta, assim como também procede a opção 08, tendo em vista que no segundo 
parágrafo se menciona o fato de o mundo ficar sabendo da existência da nação colom-
biana graças à literatura de Gabo.
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 Resposta: 02 + 04 + 08 + 16 = 30

Comentário

01. Incorreta. Pudo é uma forma do verbo PODER e está no pretérito indefinido ou  
pretérito perfecto simple.

02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.

 Resposta: 01 + 04 + 08 = 13

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. Holgura tem sentido, no contexto, de abundância, por isso eliminamos a 

opção estrechez, 02. 
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. No contexto apresentado, compaginar tem sentido de relacionar, misturar. 

Então, eliminamos a opção concilia.
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 Resposta: 02 + 16 = 30

Comentário

 As duas alternativas citadas como corretas expressam o mesmo conceito: o do que a 
vida é simplesmente aquilo do que nos lembramos e em especial da maneira de como 
o fazemos.

 Resposta: 02 + 04 + 08 = 14

Comentário

01. Incorreta. La, nos três primeiros usos, tem função de artigo definido.
02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Uno desempenha, sim, função de indefinido, mas não especifica a iden-

tidade de uma pessoa. Uno dá uma ideia generalizada, e não específica de alguém.
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 Resposta: 02 + 16 = 10

Comentário

01. Incorreta. Remota significa distante, e não recente. Diáfanas quer dizer que de tão 
limpas e puras, deixam passar a luz por entre elas. Não pode significar diferentes. 
Señalar quer dizer indicar, apontar. Não tem sentido de rascar. Ou seja, os três vo-
cábulos estão errados.

02. Correta.
04. Incorreta. Sucias seria o oposto de diáfanas, e acordar é um falso cognato, que 

significa lembrar. Não tem o sentido do vocábulo señalar.
08. Incorreta. Pronta seria o oposto de remota; oscuras, o oposto de diáfanas, e silbar 

não tem relação com señalar.
16. Correta.

 Resposta: 02 + 08 = 10

Comentário

 A alternativa 02 coincide com o que consta no segundo texto, que poderia ser classi-
ficado como uma citação do autor colombiano que já foi título do seu último livro: Vivir 
para contarla. A respeito da opção 08 com base no terceiro texto, destaca-se no trecho 
escolhido do livro Cien años de soledad um estilo narrativo acompanhado de imagens 
descritivas que apresentam com detalhes o local onde se desenvolve a história.


