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01. Pelo que se percebe no texto, nossa época se caracteriza pelas migrações de pessoas de países pobres em guerra rumo às fronteiras 

da abundância.

 Resposta: C

02. Galícia hoje é vista como a periferia do bolo, já que ali existem muitas pessoas em estado de pobreza relativa e alguns em extrema 

pobreza, dado a escassa oferta de emprego.

 Resposta: A

03. O que ocorre é que Galícia vive um momento contraditório, paradóxico, pois está no mesmo lugar geográfi co, mas mudou de lugar 

no mundo, ou seja, antes havia pessoas que saíam para Buenos Aires em busca de trabalho, agora vive o momento contrário, em que 

os descendentes argentinos buscam trabalho em Galícia.

 Resposta: B

04. O pronome pessoal LO refere-se a “algo que pescar”, posto que se trata de um pronome objeto direto.

 Resposta: D

05. De acordo com o autor do texto, o futebol tem o poder de criar uma identidade em uma tarde de glória, por meio de um chute 

poderoso. 

 Resposta: D

06. Ao afi rmar que se alegra por ser o último orador, o personagem expressa uma grande ironia, pois assim tem uma plateia cansada e 

pode falar menos.

 Resposta: C

07. O discurso do orador expressa um forte protesto contra a política internacional e reivindica um melhor tratamento aos países pobres.

 Resposta: A

08. Ao comparar as ideias dos dois textos, conclui-se que a busca do bem-estar e a abundância para todos ainda não acabou.

 Resposta: E

09. O grau comparativo em espanhol é igual ao português. Dessa forma, temos:

• Comparação de igualdade (comparativo de igualdad).

• Comparação de inferioridade (comparativo de inferioridad).

• Comparação de superioridade (comparativo de superioridad).

– Observe que os tipos de comparações acima só podem ocorrer entre dois elementos; mais de dois temos que usar o grau superlativo.

 Comparativo de igualdad.

– É formado por tan + adjetivo + como e pode ser traduzido por tão + adjetivo + como ou tão + adjetivo + quanto.

 • Los coches alemanes son tan caros como los ingleses. (Os carros alemães são tão caros quanto os ingleses.)

 • Estos pasteles no son tan buenos como ésos. (Estes bolos não são tão bons quanto esses.)

– Observe que, na segunda frase, nós temos um comparativo de igualdad negativo que, na verdade, funciona como uma comparação 

de inferioridade polida, ou seja, é uma forma mais educada de dizer que os bolos A são inferiores aos bolos B.

 • Estes bolos não são tão bons quanto esses. (comparação de igualdade negativo)

• Estes bolos são piores que esses. (comparação de inferioridade)

– É formado por: menos + adjetivo + que ou mais + adjetivo + do que.

 Resposta: C
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Resolução – Espanhol

10. Sufi jos diminutivos são formados por -ito, -ita, -illo, -illa, -cito -cita -ico, ica, -uelo, -uela. Os sufi jos diminutivos são utilizados 
para passar ideia de algo pequeno ou afeto entre as pessoas.

 Exemplo: Algo pequeno: Perrito, gatito

                   Afeto: Mi papito, mi hermanita.

Pan Panecillo Ciego Cieguito

Libro Librito Nave Navecilla

Flor Florecita Hombre Hombrecito

Rey Reyzuelo Mujer Mujercita

Chica Chiquilla Imagen Imagencita

Joven Jovencita Sencillo Sencillito

Árbol Arbolico Gato Gatito

Pájaro Pajarito Mamá Mamacita

Casa Casita Pez Pececito

Grande Grandecito Novio Noviocito

Café Cafecito Examen Examencito

Poco Poquito Jaula Jaulita

Libro Librito Abuela Abuelita

Letra Letrica Doctor Doctorcito

Tierra Tierrecilla Pueblo Pueblecito

Pelota Pelotilla Tambor Tamboril

• Regras para formar o diminutivo regular.
 Regras para formar palavras diminutivas regulares em Espanhol:
– ito – ita = Palavras terminadas em O, A, IO, IA. Palavras terminadas em consoante.
– cito – cita = Palavras não acentuadas terminadas em E, I, U. Palavras terminadas em vogal acentuada. Palavras terminadas em N 

ou R.
– Em alguns casos, os sufi jos diminutivos terminados em -ito, -ita também podem ser substituídos com as fi nalizações -illo -illa.

Exemplos: poquito – poquillo, casita – casilla, pelotita – pelotilla, examencito – examencillo etc. 

 Resposta: C
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