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01. Podemos afi rmar com segurança que o tema central do texto é “cavilar” (Del lat. cavillare, pensar con intención o profundidad en 
algo.) sobre a destinação e impacto meio ambiental do lixo digital.

 Resposta: A

02. No fragmento destacado, os pronomes complementos LO e LA, referem-se, respectivamente, ao processamento dos dejetos e ao lixo 
tecnológico, por serem objetos diretos nos seus devidos períodos.

 Resposta: B

03. O modo adverbial mientras tanto tem em português o signifi cado de enquanto isto, e em espanhol pode encontrar o mesmo 
signifi cado na expressão sinônima entretanto.

 Resposta: D

04. Sobre o mercado de Agbogbloshie, somente não é correto afi rmar que se segue uma coluna de fumaça para encontrar os despojos 
digitais, pois a coluna de fumaça identifi ca o mercado de Agbogbloshie.

 Resposta: E

05. De acordo com o autor do texto, reciclar é uma das ações humanas mais importantes neste começo de século, pois as empresas sabem 
que é muito difícil e perigoso reciclar correta e adequadamente todo o lixo eletrônico que se produz, dado que além de rentável, é 
ecologicamente correto.

 Resposta: C

06. Os dejetos eletrônicos são rentáveis, pois são compostos de ouro e prata que são utilizados na fabricação de computadores e outros 
aparelhos, devido a serem excelentes condutores de eletricidade.

 Resposta: E

07. Um dos maiores problemas relativos ao lixo eletrônico, de acordo com o autor do texto, é criar uma regulamentação efi caz que possa 
ser cumprida em todos os países.

 Resposta: D

08. De acordo com o Diccionario de la Real Academia Espanhola, o verbo encauzar signifi ca “abrir cauce, encerrar en un cauce una 
corriente o darle dirección por él, encaminar, dirigir por buen camino un asunto, una discusión.”

 Resposta: B

09. Palavras heterogenéricas são vocábulos que apresentam gênero diferente entre espanhol e português, tais como:

La cárcel – o cárcere.

El epígrafe – a epígrafe.

La lumbre – o lume.

La señal – o sinal.

 Resposta: C

10. As palavras divergentes na tonicidade entre espanhol e português são chamadas de heterotônicas de heteroprosódicas, tais como: 
cerebro, impar e pantano.

 Resposta: D
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