
 

 

Espanhol
aUla 06:

os nUMERaIs

EXERCÍCIos pRoposTos
Semestral

VOLUME 2

OSG.: 094277/15

01. De acordo com o conteúdo do texto informativo da BBC Mundo, não podemos afirmar que as pinturas rupestres foram feitas com 
tintas que continham bactérias e fungos multicoloridos; que, as pinturas receberam o nome de Bradshaw como homenagem ao 
professor da Universidade de Queensland, Austrália, que as registrou; e que, o estudo das pinturas não pode ser prejudicado pelas 
condições climáticas da região em que se encontram; no entanto, seria totalmente possível afirmar que a cor brilhante das pinturas 
existe há pelo menos 40.000 anos.

 Resposta: C

02. De acordo com o autor do texto, ainda não se sabe que espécie de fungo é responsável pelas brilhantes cores das pinturas.

 Resposta: E

03. Muitos verbos sofrem modificações na raiz ligadas às vogais, ou seja, muda uma vogal por outra ou uma vogal por um ditongo.
 Exemplo: quando conjugamos o verbo “comenzar” em presente de indicativo na primeira pessoa do singular resulta “yo comienzo, 

portanto há uma mudança de E por IE, isso indica que estamos diante de um verbo irregular.
Em espanhol existem vários tipos de irregularidades vocálicas, tais como: referirse, entender, comenzar, empezar, pensar, etc. 

 Resposta: B

04. Verbo “Gustar” e Outros Verbos Similares em Espanhol
O verbo “gustar” usa, geralmente, uma estrutura muito específica à hora de ser conjugado. Observe:

Presente de Indicativo: “Gustar”

A +

mi me

GUSTA +
GUSTAN +

Substantivo Singular ou 
Infinitivo

Substantivo Plural

ti te

él, ella, usted le

nosotros, nosotras nos

vosotros, vosotras os

ellos, ellas, ustedes les

 Outros verbos que se conjugam como “gustar”: “apetecer, interesar, fascinar, encantar, agradar, molestar, importar, doler”.
 Geralmente conjugamos o verbo “gustar” em terceira pessoa do singular “gusta” ou do plural “gustan”, o anterior acontece porque 

quase sempre o sujeito da frase pertence à terceira pessoa do singular ou do plural e o verbo deve flexionar com ele.

 Exemplos:
A mí me gusta la música pop. (3ª pessoa do singular)
(Eu gosto de música pop)
A mí me gustan las frutas. (3ª pessoa do plural)
(Eu gosto de frutas.)

 Usamos “gusta” quando o sujeito da frase pertence à terceira pessoa do singular (la playa, la música, la pintura...) ou é um infinitivo 
(cantar, bailar, cocinar...) e usamos “gustan” quando o sujeito da frase pertence à terceira pessoa do plural (las motos, los libros de 
aventura, los animales...)

Exemplos:
A ella le gusta el invierno. (3ª do singular)
(Ela gosta do inverno.)
A ti te gusta cantar en karaoke. (infinitivo)
(Você gosta de cantar em karaokê.)
A mí me gustan las motos. (3ª do plural)
(Eu gosto de motos.)

 Quando o sujeito está formado por dois substantivos usamos “gustan”, quando formado por dois infinitivos usamos “gusta”.

Exemplos:
A mí me gustan el helado y el chocolate. (dois substantivos)
(Gosto do sorvete e do chocolate.)
A ella le gusta cantar y bailar. (dois infinitivos)
(Ela gosta de cantar e dançar.)
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 O verbo “gustar” se conjuga como qualquer outro verbo quando:

1. O gostado é uma pessoa; 2. O verbo “gustar” leva um objeto preposicional, ou seja, quando é introduzido por uma preposição, 
geralmente “de”.
Exemplos:
Tú me gustas mucho.
(Gosto muito de você.)
Ella gusta de montar a caballo.
(Ela gosta de montar a cavalo.)

 Os pronomes átonos (me, te, le, nos, os, les) são de uso obrigatório na estrutura do verbo “gustar” apresentada no quadro do início e 
portanto, nunca devem ser omitidos. Somente podemos omitir (a mí, a ti, a él...) quando a intenção não é destacar à pessoa gramatical. 
A omissão de (a mí, a ti, a él...) não muda o significado da frase e é muito comum entre os hispanos.

Exemplos:
A mí gusta el helado. (errado)
(Gosto de sorvete.)
A mí me gusta el helado. (correto)
(Gosto de sorvete.)
A mí me gusta el helado. = Me gusta el helado. 
(Gosto de sorvete.)

 Para fazer frases negativas com o verbo “gustar” somente devemos adicionar o advérbio de negação “no” antes de “me, te, le, nos, 
os, les”.

Exemplos:
A mí no me gusta la música pop.
(Eu não gosto de música pop)
A mí no me gustan las frutas.
(Eu não gosto de frutas.)

 O verbo “encantar” conjuga-se da mesma forma que o verbo “gustar”, usa-se também para expressar gostos pessoais, mas nunca 
pode ser usado com advérbios.

Exemplos:
Le encanta mucho la música clásica. (errado)
(Adora música clássica.)
Le encanta la música clásica. (correto)
(Adora música clássica.)
Le gusta mucho la música clásica. (correto)
(Gosta de música clássica.)

 Com o verbo “gustar” e seus similares, para expressar que coincidimos com a opinião de alguém, usamos em frases afirmativas a 
expressão “a mí también” e em frases negativas a expressão “a mí tampoco”.

 Para expressar que não coincidimos com a opinião de uma pessoa em frases negativas usamos a expressão “a mí sí” e em afirmativas 
a expressão “a mí no”.

Exemplos:
A: Me gusta mucho bailar. B: A mí también. C: A mí no.
(A: Gosto muito de dançar. B: Eu também. C: Eu não.)
A: No me gusta mucho bailar. B: A mí tampoco. C: A mí sí.
(A: Não gosto muito de dançar. B: Eu também não gosto. C: Eu sim.)

 Resposta: A

05. Pelo que se percebe no texto,  “descacharrizado” é, na verdade, a eliminação de todos os objetos que servem de criadouro dos 
mosquitos que transmitem a dengue.

 Resposta: B

06. De acordo com primeiro parágrafo do texto, podemos dizer que o principal objetivo das recomendações é sensibilizar a população 
sobre a importância de prevenir a dengue, indicando uma série de medidas práticas.

 Resposta: D

07. De acordo com o texto, a vulnerabilidade que afeta os países subdesenvolvidos não está relacionada com a partilha dos assentamentos 
humanos estáveis, pois não se encontra relacionada nas causas citadas, que são: alto desemprego, alto crescimento populacional, 
migração, dívida externa alta etc.

 Resposta: C
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08. No fragmento assinalado, temos uma relacão de oposição, dado que fora iniciado pela conjunção adversativa sin embargo, que quer 
dizer “entretanto”, no entanto, usada para estabelecer uma divergência, adversidade, contraposição.

 Resposta: B

09. A conjunção adversativa pero é sinônima de mas, con todo, sin embargo, no obstante; a forma adjetiva equivocada é sinônima 
de incorrecta, inexacta, inadecuada etc.

 Resposta: C

10. A única expressão devidamente relacionada ao seu referente é lo cual, pronome relativo que retoma nivel de riesgo.

 Resposta: A

Aníbal – Rev.: AT
09427715_pro_Aula 06 - Os Numerais


