
1 - Você receberá do fiscal um caderno de questões, um caderno de respostas e um cartão de respostas.
2 - O caderno de questões contém o tema da redação, as 40 questões objetivas e as 5 questões discursivas

da sua disciplina específica. Verifique se o caderno não contém rasuras ou falhas na paginação.
3 - Verifique se seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade estão corretos.
4 - Você dispõe de cinco horas para fazer a prova, inclusive a marcação do cartão de respostas. Faça-a com

tranqüilidade, mas controle o seu tempo.
5 - Utilize caneta preta ou azul para a marcação do cartão de respostas e para responder às questões discursivas.
6 - Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas de respostas sendo apenas uma delas a correta. A

questão com mais de uma alternativa assinalada receberá pontuação zero.
7 - Você não pode usar calculadora ou qualquer equipamento eletrônico. Por favor, desligue o seu celular.
8 - Após o início das provas, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, noventa minutos.
9 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas assinado e o caderno de respostas.
10 - Caso necessite algum esclarecimento solicite a presença do chefe de local.
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ESPANHOL
Texto:

“Es obvio que la lengua española pertenece a todos
sus hablantes por igual sean estos pobres o ricos, o
ni pobres ni ricos, sino todo lo contrario; vivan en
aldeas, en pueblos o en ciudades, en el llano, en la
meseta o en las montañas, junto al mar o en el interior,
ancianos, jóvenes o niños y desempeñemos en la vida
la profesión de médico, de periodista, de militar, de
profesor, de abogado, de químico o el oficio de pastor,
de zapatero, de frutero, de albañil, de mecânico o de
eletricista”.

36. Las palabras o expresiones que no pueden ser consideradas
antónimas en el texto son:

(A) pobres – ricos;
(B) llano – montañas;
(C) aldeas – pueblos;
(D) junto al mar – en el interior;
(E) ancianos – niños.

37. La forma verbal del verbo “pertenecer” que está equivocada es:

(A) yo pertenezo;
(B) yo pertenecí;
(C) yo pertenecía;
(D) yo perteneceré;
(E) yo pertenecería.

38. “sus hablantes”; si ponemos el posesivo después del
sustantivo, su forma adecuada será:

(A) suos;
(B) sujos;
(C) seus;
(D) susos;
(E) suyos.

39. La mejor traducción para “albañil” es:

(A) tintureiro;
(B) entregador;
(C) pedreiro;
(D) carteiro;
(E) bombeiro hidráulico.

40. La forma verbal de subjuntivo “vivan” indica:

(A) una duda;
(B) una opinión;
(C) una certeza;
(D) una posibilidad;
(E) una imposibilidad.


