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01. De acordo com o texto, o projeto de automóveis movidos por hidrogênio foi iniciado em países do leste europeu, pois, Mercedes, 
General Motors, Volkswagen, Fiat, Nissan e PSA são os principais partidários deste novo tipo de combustível, e são do leste europeu.

 Resposta: E

02. O pronome pessoal los é um pronome do tipo objeto direto, pois tem a função precípua de representar o objeto direto da oração, 
que neste caso é “autos movidos por hidrógeno”.

 Resposta: A

03. A palavra desarrollo é um substantivo masculino que signifi ca com exatidão desenvolvimento, evolução.

 Resposta: A

04. O verbo sortear (sortear) foi utilizado pelo autor como driblar, evitar, no sentido de que os obstáculos devem ser evitados, driblados.

 Resposta: B

05. A ideia geral proposta pelo texto é a de que devemos propalar, divulgar, as novas tecnologias na fabricação de carros, principalmente 
os novos carros movidos a hidrogênio.

 Resposta: D

06. A vantagem da utilização do hidrogênio é que este favorece a diminuição dos problemas provocados pela contaminação do meio 
ambiente, posto que se trata de uma energia limpa e renovável.

 Resposta: E

07. O reformador mencionado no texto é um dispositivo para obter hidrogênio a partir dos hidrocarbonetos.

 Resposta: C

08. Pelo que se percebe no texto, não podemos afi rmar que a reposição do hidrogênio seguirá sendo a mesma nos postos de combustíveis, 
dado que não há com clareza tal informação no texto.

 Resposta: B

09. Em espanhol, palavras vão ao plural acrescentando-se s ou es. Palavras terminadas por consoante recebem es; as terminadas por z 
trocam z por c e acrescentam es, de modo que: 

 Veraz → Veraces;

 General → Generales;

 Información → Informaciones.

 Resposta: E

10. A expressão possessiva tem seu correto singular em: su primer paso. É importante lembrar que primeiro sofre apócope e se converte 
em primer, diante de um substantivo masculino singular.

 Resposta: D
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