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01. O motivo que emociona e chama a atenção ao autor do texto na notícia escutada é sanar um caso de deslealdade ocorrido em uma
partida de futebol entre crianças. Tal fato gerou um aprendizado sobre o que é ser ético, verdadeiramente.
Resposta: A
02. As palavras da questão possuem o seguinte significado:
• asir – agarrar.
• coger – pegar, tomar, passar a ter.
• pillar – pegar, tomar, prender, ficar.
• quitar – retirar, deixar.
Assim, somente o verbo quitar não possui o mesmo significado de agarrar.
Resposta: D
03. Do texto, podemos deduzir que a atitude do treinador do Barcelona serviu para dar uma lição sobre a vida, de como comportar-se com
justiça, permitindo igualdade de condições, mesmo que muitas vezes tenhamos que perder para ganhar, e não burlar para ganhar.
Burlar para ganhar é algo que é rechaçado pelo treinador das crianças.
Resposta: C
04. O plural das palavras espanholas é formado ora com S ora com ES. Palavras terminadas por vogal devem ser acrescidas da letra S, mas
palavras terminadas por consoante devem ser acrescidas de ES para que se forme o plural.
Resposta: B
05. Pelo que se percebe no texto, seu autor, bem como o treinador do time infantil do Barcelona, tem como preocupação maior o
comportamento ético, o qual deve ser ensinado às crianças, como valor superior ao de ganhar no jogo e na vida.
Resposta: A
06. De acordo com o último parágrafo do texto, o autor dá importância ao futebol por assemelhar-se à vida.
Resposta: C
07. O título do artigo “Déjense empatar” retrata a ordem do treinador do time infantil que determinou aos seus comandados que deixassem
o time oponente empatar a partida. É importante salientar que o verbo dejar encontra-se no imperativo afirmativo.
Resposta: B
08. O plural da expressão “Detrás de este consejo hay sabiduría” é “Detrás de estos consejos hay sabiduría”. Neste caso, é importante
salientar que o verbo haber, quando corresponde a existir, é invariável, não possui forma plural, somente é usado na terceira pessoa
do singular; o substantivo sabiduría não possui plural, por ser um substantivo abstrato.
Resposta: A
09. As palavras carácter, espécimen e régimen, ao pluralizar-se, mudam de sílaba tônica: caracteres, especímenes e regímenes, o que
constitui um plural irregular.
Resposta: A
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Resolução – Espanhol
10. La mayoría de los sustantivos en español tiene un singular y un plural. No existe género dual.
La formación del plural se realiza añadiendo terminaciones a la forma de singular.
Reglas generales:
Añaden -sa: los sustantivos que terminam en vocal (menos í / ú): casas, padres, bicis, libros.
Añaden -es: los sustantivos que terminan en consonante: ustedes, relojes, males, bienes, amores, países.
Añaden -es: los sustantivos que terminan en í/ú: maniquí(e)s, tabú(e)s.
Las palabras que acaban en vocal + s permanecen iguales: lunes, martes, cumpleaños.
Hay sustantivos sólo con forma de plural: gafas, pantalones, tijeras.
Forman el plural con la adición de -es (cambiando z a c)
• coz - coces.
• luz - luces.
• emperatriz - emperatrices.
Las profesiones pueden tener género masculino, femenino o los dos:
• La professora, el profesor.
• La estudiante, el estudiante.
Resposta: C
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