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Língua Estrangeira – Espanhol 
 

 

Instrução: Leia o texto abaixo e responda às questões de 61 a 66. 
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Questão  61 
 

Sobre a intencionalidade do texto, analise as afirmativas. 
 

I - Trata-se de uma crítica à perda do sentido da prática cultural cristã de montar árvore de Natal. 

II - O texto homenageia o que representa o Natal nas sociedades cristãs. 

III - Matías descreve como se monta corretamente uma árvore de Natal. 

IV - Para o menino, o Natal ainda tem seu encanto. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, II e IV, apenas. 

[B] II e IV, apenas. 

[C] I e IV, apenas. 

[D] I, II e III, apenas. 

[E] III e IV, apenas. 

 

Questão  62 
 

Quanto às atitudes da mãe de Matías, pode-se afirmar que 

[A] preserva a tradição da árvore de Natal por suas convicções cristãs. 

[B] transforma o momento de montar a árvore em uma oportunidade de passar mais tempo com o filho. 

[C] demonstra ser paciente ante a ansiedade do filho em montar a árvore de Natal. 

[D] monta a árvore de Natal devido a uma convenção social. 

[E] prefere que a árvore seja abundantemente decorada. 

 

Questão  63 
 

Ao longo do texto, a excessiva repetição da expressão Mi mamá indica 

[A] a necessidade de enfatizar a importância da mãe no texto. 

[B] o carinho que Matías sente pela mãe. 

[C] a preocupação de Matías com a coesão textual. 

[D] a importância de redigir um texto claro. 

[E] a imaturidade da escrita de uma criança. 

 

Questão  64 
 

Qual reescritura do trecho Mi mamá y yo armamos el arbolito. El arbolito se arma de la siguiente manera 

preserva seu sentido, evitando a repetição do artigo el? 

[A] Mi mamá y yo armamos el arbolito. Mi arbolito se arma de la siguiente manera  

[B] Mi mamá y yo armamos el arbolito. Su arbolito se arma de la siguiente manera  

[C] Mi mamá y yo armamos el arbolito. Nuestro arbolito se arma de la siguiente manera  

[D] Mi mamá y yo armamos el arbolito. Tu arbolito se arma de la siguiente manera 

[E] Mi mamá y yo armamos el arbolito. Vuestro arbolito se arma de la siguiente manera 

 

Questão  65 
 

Sobre a linguagem não verbal do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Tem a intenção de completar as ideias do texto verbal. 

(      ) Reforça a autoria infantil do texto. 

(      ) Mantém harmonia com o conteúdo intratextual.   

(      ) Ilustra o texto sem estabelecer relações de sentido. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, V, V, F  

[B] V, F, V, F 

[C] F, F, V, V 

[D] F, V, F, V 

[E] V, V, F, F 
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Questão  66 
 

A coluna da esquerda apresenta expressões do texto e a da direita, seu sentido. Numere a coluna da direita de 

acordo com a da esquerda. 
 

1 – Todavía no hace falta (linha 6) (      ) colar 

2 – Dejate de hinchar (linha 8) (      ) não recordar-se 

3 – la pegué (linha 20) (      ) ainda não é necessário 

4 – No te acordás (linhas 9 e 10) (      ) parar de incomodar 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] 3, 2, 1, 4 

[B] 3, 4, 1, 2 

[C] 2, 1, 4, 3 

[D] 1, 4, 2, 3 

[E] 1, 3, 2, 4 

  

Instrução: Leia o texto abaixo e responda às questões 67 e 68. 
 

 
(BRUNO, F. A.T. C. e MENDOZA, M. A. C. L. Hacia el Español. São Paulo: Saraiva, 2001.) 
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Questão  67 
 

O anúncio publicitário pretende alertar o leitor sobre  

[A] a importância de saber informática. 

[B] a necessidade de, no mercado de trabalho, ter fluência em várias línguas estrangeiras. 

[C] a igualdade na concorrência profissional entre portadores de necessidades especiais e pessoas ditas 

normais. 

[D] a inclusão de portadores de necessidades especiais já não ser necessária em nossa sociedade. 

[E] o preconceito, no mercado de trabalho, contra portadores de necessidades especiais. 

 

 

Questão  68 
 

Sobre a linguagem não verbal do texto, analise as afirmativas. 
 

I - É fundamental para a compreensão do sentido da propaganda. 

II - É acessória, pois a linguagem verbal é suficiente para a compreensão do porquê da propaganda. 

III - Provoca impacto no leitor ao evidenciar um problema social.  

IV - Revela a intencionalidade da propaganda. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, III e IV, apenas. 

[B] I, II e III, apenas. 

[C] II, III e IV, apenas. 

[D] III e IV, apenas. 

[E] II e III, apenas. 

 

Instrução: Leia o fragmento de poema de José Espronceda para responder às questões 69 e 70. 
 

 

Canción del pirata 
 

“Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria la mar.” 
 

(Disponível em: http://www.analitica.com/Bitblio/espronceda/pirata.asp. Acesso em: 25/10/2009.) 
 

Questão  69 
 

Sobre a estrofe, é correto afirmar que o eu lírico 

[A] vincula-se a um determinado país ao qual devota intenso patriotismo. 

[B] julga-se superior às leis da natureza, às quais está sujeito um pirata. 

[C] guarda em seu barco toda a sua riqueza. 

[D] rompe com conceitos tradicionais de riqueza, religiosidade, justiça. 

[E] tem na liberdade seu tesouro. 

 

 

Questão  70 
 

Pode-se afirmar que o fragmento sintetiza 

[A] a força exigida na profissão de pirata. 

[B] a rebeldia própria dos piratas. 

[C] a importância de pertencer a uma pátria. 

[D] a necessidade de professar crença em um deus. 

[E] o apego às leis de uma sociedade convencional. 

http://www.analitica.com/Bitblio/espronceda/pirata.asp

