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01. O artigo jornalístico da psicóloga Sharon Lamb afirma que os super-heróis de hoje em dia são um mal exemplo para os jovens, pois 
são muito violentos e mostram uma imagem que transmite uma ideia baseada no machismo.

 Resposta: A

02. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Assim sendo, a melhor maneira para recompor a oração destacada é: “Criaram aqueles 
heróis para lutar contra as injustiças sociais.”

 Resposta: E

03. O autor do texto defende a ideia de que as crianças devem alimentar-se melhor, comendo mais verduras em suas refeições, para tanto, 
expressa o conceito de que podemos fazer uso de nossa imaginação e elaborar novas receitas para que as crianças comam diferentes 
tipos de alimentos.

 Resposta: C

04. 

 Traduzindo:
 Puerros  – Alho poró.
 Gambas – Camarões.
 Zanahorías – Cenouras.
 Calabazas – Abóboras.
 Jamón – Presunto.
 Lechuga – Alface.

 Resposta: D

05. De acordo com o texto, são verdadeiras apenas as afirmativas I e V, pois a Internet realmente mudou a vida das pessoas, deixando 
para trás meios de comunicação tradicionais de expressão escrita na interação entre pessoas. E ainda permite o intercâmbio de ideias 
nos blogs.

 Resposta: D

06. As sequências de percentuais, horas e números estão escritas corretamente nos itens I, II e V, pois, as formas dos números encontram-se 
bem utilizadas somente nestas sequências.

 Resposta: A

07. São formas verbais no imperativo, na terceira pessoa do singular, em sentido formal, corretamente empregadas:
poner – ponga.
colar – cuelélas.
dejar – dejélas.
agregar – agregue.
batir – bata.
servir – sirva.
cubrir – cubra.

 Resposta: B

08. Os possessivos espanhóis mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro e suyo concordam em gênero e número com o substantivo a que 
precedem.

 Resposta: D

09. Os possessivos espanhóis, quando estão diante de substantivos, funcionam como adjetivos possessivos.

 Resposta: D
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