
 

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais  da sala. 

02. Preencha os dados pessoais. 

03. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões. Se não estiver 
completo, exija outro do fiscal da sala. 

04. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta  uma 
alternativa correta. 

05. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. 
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal. 

06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os  resultados para a 
folha  de respostas. 

07. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas  de  
acordo com o modelo (••••••••••••  ). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

08. Só marque uma resposta para cada questão. 

09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.  

10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais. 

11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

12. Assinale o tipo de sua prova na folha de respostas e verifique se todas as folhas desse 
caderno estão identificadas com A ao lado. 
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Espanhol  

El Chándal de Castro. 

 Aproximadamente en las mismas fechas en que 
nació Fidel Castro, los hermanos Adolf Dassler y Rudolf 
Dassler fundaron una empresa de prendas y material 
deportivo llamada “Gebrüder Dassler Schuhfabrik”. Como 
suele suceder hasta en las mejores familias, los hermanos 
tuvieron sus más y sus menos, y acabaron por separarse. 
Rudolf fundó entonces “Puma”, mientras que Adolf, 
conocido como “Adi”, decidió seguir en el negocio con la 
empresa matriz, a la que rebautizó con el nombre de

 

“Adidas”. Es decir, su diminutivo seguido de la primera 
sílaba de su apellido. Tampoco se puede decir que Adolf, 
alias “Adi”, le echara una gran imaginación. La empresa ha 
llegado a estar al borde de la ruina, pero no sólo logró 
superar el bache, sino que el año pasado compró la 
estadounidense “Reebok” por unos 485 millones de euros. 
Hoy, “Adidas” es el proveedor del vestuario oficial de la 
NBA, uno de los símbolos de la sociedad estadounidense. 

 Contemplar ayer a Fidel Castro, en la portada de la 
mayoría de los periódicos, luciendo un chándal de “Adidas”, 
me ha fascinado. Me encantan estos minúsculos detalles, 
estos pormenores de apariencia superficial sobre los que 
me tienta aventurar todo tipo de especulaciones. Está claro 
que la revolución se mantiene vigilante, que las órdenes del 
dictador son seguidas con fidelidad, pero siempre es más 
fácil neutralizar a un Secretario de Defensa, aunque sea de 
una nación tan poderosa como Estados Unidos, que 
detener la infiltración de una empresa multinacional. 
 El camino por el que ese chándal ha llegado hasta 
Cuba, primero, y, luego, hasta el vestuario de Castro, y, 
después, ha sido elegido para sustituir el uniforme de 
guerrillero sempiterno, son una serie de circunstancias que 
me apasionaría conocer. Pasar de la guerrera verde oliva al 
chándal de “Adidas” es algo más que una metáfora. El 
chándal, además, es el uniforme hortera del ejecutivo de 
medio pelo occidental durante el fin de semana, sobre todo 
si no hace deporte. Fidel no hace deporte. Simplemente, ha 
cambiado de uniforme. Estaremos atentos a los cambios 
que vayan a producirse en lo sucesivo. 

(14/08/2006 LUIS DEL VAL, Diario Directo)



 

 
 

33. Después de una lectura global del texto, podemos 
afirmar que el asunto central del mismo es: 

A) la historia de la marca de prendas deportivas 
“Adidas”, desde sus orígenes hasta nuestros 
días. 

B) un informe relativo a la evolución de la 
enfermedad que padece Fidel Castro. 

C) la preferencia del mandatario cubano en cuanto a

 

prendas de vestir se refiere. 
D) la simbología sociopolítica que puede derivarse 

del cambio de indumentaria de Fidel Castro. 
E) una reafirmación sobre la actual vigencia de los

 

valores en los que se sustenta el régimen 
cubano. 

Letra D 

 

Justificativa:  
O assunto que motiva a redação do artigo é a 
surpresa que causa no jornalista a aparição de 
Fidel Castro de moletom, quando a prenda de vestir 
habitual do presidente cubano sempre foi a farda 
militar. Aliás, o moletom é da firma multinacional 
Adidas, símbolo do capitalismo ocidental, isto é, a

 

ideologia oposta à revolução cubana. Portanto, a 
opção correta é D). Por sua vez, a opção A) 
apenas se refere a um assunto secundário ou 
introdutório e não ao assunto central do texto. A 
opção B) simplesmente não tem correspondência 
com nenhuma passagem do texto. C) não 
representa a matéria do texto: efetivamente, não 
estamos, por exemplo, ante um artigo sobre moda 
ou relativo ao bom gosto na forma de vestir de 
Castro. Por último, E) não tem nada a ver com o 
conteúdo do texto. 

34. Después de revisar los contenidos del primer párrafo 
del texto, es correcto afirmar que: 

A) Fidel Castro y los hermanos que fundaron la 
empresa original que hoy se llama “Adidas" 
nacieron en el mismo año. 

B) el nombre de la firma “Adidas” tiene relación con 
el nombre del que fue su fundador. 

C) Adolf Dassler es el fundador de “Reebok”. 
D) “Reebok” es la firma que provee el vestuario 

oficial de la NBA estadounidense. 
E) la empresa “Puma” factura al año 485 millones de

 

euros. 

Letra B 

 

Justificativa:  
A opção A) não está correta. O que se diz no texto 
é que na época do nascimento de Fidel Castro os 
irmãos Dassler já tinham fundado sua empresa, ou 
seja, são mais velhos do que Castro. A opção C) 
também não está correta, porque Adolf Dassler, 
como dono da “Adidas”, comprou recentemente a 
“Reebok”, mas não a fundou. Por sua vez, a opção 
D) tampouco está correta, porque a informação que 
aparece no texto indica que é “Adidas” e não 
“Reebok” a provedora do vestuário oficial da NBA. 
A opção E) mostra um dado errado: esses 485 
milhões de euros representam o preço da compra 
da “Reebok” pela “Adidas” e não a receita da firma 
“Puma”. Portanto, a opção correta é B). 
Efetivamente, no texto se explica a origem do 
nome “Adidas”: o apelido do nome próprio do 
fundador (Adi) e, à continuação, a primeira 
sílaba do sobrenome (das).

 

35. Lea atentamente el contenido correspondiente al 
segundo párrafo del texto. A continuación, escoja la 
opción correcta. 

A) Fidel Castro ha pactado con Estados Unidos 
aparecer en la fotografía con un chándal de la 
marca “Adidas”. 

B) La ideología revolucionaria no ha sido capaz de 
detener la capacidad de penetración de una 
multinacional. 

C) Las órdenes de Fidel Castro no han sido 
obedecidas. Está debilitado a causa de su 
enfermedad. 

D) El autor del texto está contento porque le parece 
muy bonito el chándal que luce Fidel Castro en 
las fotografías. 

E) Para el autor, Fidel Castro peca de superficial: se 
preocupa en exceso por las prendas de vestir. 

Letra B 

 

Justificativa:  
As opções D) e E) não estão corretas pelo fato de 
que o teor do texto não é, de forma alguma, uma 
valoração das prendas de vestir de Fidel Castro. 
Os pequenos detalhes formais dos quais fala o 
jornalista são de interesse pelas conseqüências 
simbólicas que, na prática, podem significar: a 
penetração das multinacionais numa economia 
socialista. Daí que a opção correta seja a opção 
B). Portanto, a opção C) também não está correta 
porque no texto se diz justamente o contrário: “las 
órdenes del dictador son seguidas con fidelidad”. 
Por sua vez, a opção A) não corresponde a 
nenhuma passagem do texto. 

36. Según el contenido del último párrafo del texto, 
podemos afirmar que: 

A) el autor le reprocha a Fidel Castro el no practicar 
ningún deporte. Ésa ha sido, sin duda, la causa 
de su grave enfermedad: “Fidel no hace deporte”. 

B) el autor le reprocha a Fidel Castro el cambio de

 

indumentaria. No le gusta su nueva apariencia. 
C) el autor del texto supone que, en los próximos 

días, la indumentaria que lucirá Fidel Castro 
volverá a cambiar: “Estaremos atentos a los 
cambios…”

 

D) Fidel Castro se asemeja a los ejecutivos 
capitalistas, que usan chándal los fines de 
semana como mera apariencia. 

E) los servicios secretos cubanos deben emprender 
una investigación para descubrir quién introdujo 
el chándal en el vestuario de Fidel Castro. 



 

 

 

37. Indique, relacionando las columnas que aparecen a 
continuación, cuáles serían los vocablos y expresiones 
equivalentes en portugués a las siguientes palabras y 
expresiones españolas: 

1) apellido  (   ) jaqueta 
2) guerrera  (   ) sobrenome 
3) ruina   (   ) moletom 
4) chándal  (   ) falência 
5) alias   (   ) apelido 

 La secuencia correcta es: 

A) 2, 1, 4, 3, 5. 
B) 2, 4, 5, 1, 3. 
C) 4, 2, 5, 1, 3. 
D) 5, 1, 3, 2, 4. 
E) 4, 1, 2, 5, 3. 
Letra A 

 

Justificativa:  
1) apellido  ( 2 ) jaqueta 
2) guerrera  ( 1 ) sobrenome 
3) ruina  ( 4 ) moletom 
4) chándal  ( 3 ) falência 
5) alias  ( 5 ) apelido 

 

Note-se: A palavra portuguesa “apelido” 
corresponde às espanholas “alias”, “mote” ou 
“apodo”. Por sua vez, o vocábulo português 
“sobrenome” é o “apellido” do espanhol. Também 
não deve confundir-se a palavra portuguesa “ruim” 
(“malo”, em espanhol) com a espanhola “ruina”. De 
fato, existe a forma portuguesa “ruína” com o 
mesmo significado que a espanhola. Porém, é mais 
usada habitualmente a palavra “falência” quando a 
“ruína” se refere à bancarrota, isto é, a assuntos de 
índole econômica. 

 

38. Lea atentamente el siguiente pasaje, correspondiente 
al último párrafo del texto : “El chándal, además, es el 
uniforme hortera del ejecutivo de medio pelo occidental 
durante el fin de semana, sobre todo si no hace 
deporte”. Con respecto a su contenido, podemos 
afirmar: 

1) el chándal es una forma de vestir que caracteriza 
a las personas que han perdido pelo. 

2) a pesar de no hacer deporte los fines de semana, 
el chándal resulta ser una prenda elegante para 
algunos ejecutivos. 

3) algunas personas tienen el hábito de usar 
chándal el fin de semana, a pesar de no hacer 
deporte. 

4) la costumbre de llevar un chándal cuando no se 
practica deporte resulta ridícula. 

5) llevar chándal el fin de semana es una moda que 
se ha extendido entre los ejecutivos médios 
occidentales.  

 Son correctas: 

A) 3, 4 y 5 solamente 
B) 1, 2, 3, 4 y 5 
C) 1 y 3 solamente 
D) 2, 3 y 4 solamente 
E) 1, 2 y 3 solamente 
Letra A 
 
Justificativa:  
A resposta 1) é falsa porque a expressão 
espanhola “ejecutivos de medio pelo” não significa 
“com pouco cabelo”, mas “de categoria ou classe 
média”, ou quase, às vezes, “de pouca categoria”, 
isto é, pessoas que tentam aparentar que 
pertencem a uma categoria superior, mas que 
pelos seus costumes deixam entrever sua falta de 
classe. A resposta 2) é falsa, porque não se faz 
nenhuma valoração ao respeito do vestuário no 
texto. Em todo caso, o jornalista quer mostrar o 
absurdo do costume desses executivos de usar 
moletom nos finais de semana, quando 
normalmente usam terno. Portanto, as respostas 
3) e 4) e 5) são verdadeiras.  
Desta forma, a opção correta é a opção A), ou 
seja, estão corretas 3, 4 e 5 apenas. 

 

 

 

Justificativa:  
A opção A) não está correta, porque o problema do 
moletom não é o fato de que Castro não faça 
esporte, mas o que isso pode representar, como se 
indica na opção D). Por outro lado, nada se diz no 
texto sobre sua doença. De novo, tampouco pode 
estar correta a opção B), porque, como já 
dissemos, não é um texto sobre modas ou sobre o 
bom gosto no vestir. Na frase “Estaremos atentos a 
los cambios que vayan a producirse en lo 
sucesivo”, essas “mudanças” (“cambios”) não se 
referem às roupas de Fidel Castro, mas a outros 
eventuais acontecimentos sócio-políticos. Portanto,
a opção C) não está correta. A opção D) é a 
opção correta porque o fato de vestir de 
moletom quando não se pratica esporte é 
comum entre muitos executivos médios do 
capitalismo ocidental. Castro parece emular 
esse costume, segundo aparece vestido na 
fotografia que inspira o artigo do jornalista. Por 
último, a opção E) não corresponde a nenhum 
conteúdo do texto. 

Letra D 



 

A opção A) não está correta, porque contém formas 
do verbo “echar” (eché, echaría) e do verbo “hacer”

 

(he hecho, hago). Pela mesma razão, não estão 
corretas as opções B) e D); opção B): hice, hago 
(verbo “hacer”) / echaremos, echase (verbo 
“echar”); opção D): hecho, he hecho (verbo “hacer”)

 

/ he echado, echaremos (verbo “echar”). Por sua 
vez, a opção E) tampouco está correta porque, 
além de misturar formas correspondentes aos dois 
verbos, inclui o nome espanhol da letra “h” (hache). 
Portanto, a opção correta é a opção C), que 
apenas contém formas verbais do verbo 
“echar”: echo (primeira pessoa do singular do 
presente do indicativo), echado (particípio do 
passado), hemos echado (primeira pessoa do 
plural do “pretérito perfecto compuesto” –
tempo que não existe no paradigma verbal do 
português-), eche (primeira ou terceira pessoa 
do singular do presente do subjuntivo).

 

40. Considere el siguiente fragmento, contenido en el 
primer párrafo del texto: “Como suele suceder hasta en 
las mejores familias…”.  El sentido de dicho fragmento 
es: 

A) lo que ocurre habitualmente en las familias, 
incluso en las mejores. 

B) lo único que sucede en las mejores familias. 
C) lo que ocurre a veces en las mejores famílias. 
D) aquello que casi nunca acontece en el seno de 

las familias. 
E) aquello que nunca sucede en las familias. 

 

Letra A 

 

Justificativa:  
O verbo espanhol “soler” usa-se precedendo a 
outras formas verbais em infinitivo e indica que a 
ação significada pelo verbo em infinitivo se realiza 
habitualmente. Segundo esse critério, a opção 
correta é a opção A): “lo que ocurre 
habitualmente en las famílias”.

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

39. En el primer párrafo del texto aparece el siguiente
fragmento: “le echara una gran imaginación”. Fíjese en 
el término “echara”. Indique cuál es la secuencia en la 
que TODAS las formas pertenecen al mismo verbo. 

A) eché – he hecho – echaría – hago 
B) hice – hago – echaremos – echase 
C) echo – echado – hemos echado – eche 
D) hecho – he echado – he hecho – echaremos 
E) hache – hecho – hemos hecho – echaré 

Letra C 

Justificativa:  
Não devem confundir-se algumas formas do verbo 
espanhol “echar” com as correspondentes ao verbo 
“hacer”. Produz-se especial equívoco, devido a que 
são formas homófonas, nas palavras “echo” 
(primeira pessoa do singular do presente do 
indicativo do verbo “echar”) e “hecho” (particípio do 
passado do verbo “hacer”, equivalente à forma 
portuguesa “feito”; outras vezes, “hecho” é um 
substantivo, e equivale à forma portuguesa “fato”).
Segundo estas apreciações, podemos dizer: 


