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01. “Lo necesito para ayer,” es algo urgente.

Resposta: E

02. A palavra que completa corretamente o Artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é nadie, que quer dizer ninguém, pois 

“Ninguém será submetido a torturas nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.”

 Resposta: C

03. Baseando-se no texto, podemos inferir que o autor do poema encaminha o ser humano à fraternidade, que é o amor ao próximo, 

cuidado e zelo que devemos ter uns pelos outros.

 Resposta: A

04. Na última estrofe do poema, a sentença destacada se refere à ferocidade do mundo, onde a crueldade dos de fora pode nos golpear 

se não formos irmãos unidos. 

 Resposta: D

05. De acordo com o texto, não é correto afi rmar que o trabalho exige sacrifícios; é verdade que a miséria é fruto da preguiça; e é falso 

afi rmar que a razão ensina aos sábios.

 Resposta: C

06. De acordo com o Diccionario de la Real Academia Espanhola, o termo haragán tem o mesmo signifi cado que perezoso, ou seja, 

preguiçoso, aquele que refuga o trabalho.

 Resposta: E

07. O verbo perder é um verbo irregular, cuja irregularidade consiste na ditongação da letra E em IE, nos presentes:

Perder: pierdo – pierdes – pierde – perdemos – perdéis – pierden

 Tal irregularidade também se dá com os verbos: 

Sentir: siento – sientes – siente – sentimos – sentís – sienten

Querer: quiero – quieres – quiere – queremos – queréis – quieren

Pensar: pienso – piensas – piensa – pensamos – pensáis  – piensan

 Resposta: C

08. Gaturro é uma série de tirinhas argentina criada pelo cartunista Cristian Dzwonik (conhecido como “Nik”). A série conta com mais de 

30 livros editados, alguns deles publicados no Brasil pela Catapulta Editores. Em 2010, a série foi adaptada para um fi lme produzido 

pela Ánima Estudios (a mesma de Chaves em Desenho Animado).

 As tirinhas mostram o cotidiano de Gaturro pintanoh, um gato que é loucamente apaixonado pela Ágatha ovelhana, que, por sua vez, 

nunca lhe dá bola e o rejeita. O personagem é normalmente comparado com “Garfi eld” de Jim Davis[1] . Em 2010 também ganhou 

um WBMMOG, intitulado Mundo do Gaturro, que, no Brasil, é lincenciado pela Revista Recreio. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaturro

 Na tirinha em questão, o menino pergunta a seu pai se ele se recorda de que lhe prometera 100 pesos, caso tirasse um 10 em 

matemática, logo após pede felicitações por estar contribuindo com a economia do lar, já que seu pai não lhe precisará dar tal dinheiro.

 Assim, podemos entender que o menino não tirou 10 em matemática, para surpresa de seu pai, e de Gaturro.

 Resposta: E
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Resolução – Espanhol

09. 
 É importante conhecer como se chamam os membros de uma família em Espanhol.

Español Português

El padre Pai

La madre Mãe

El hijo Filho

La hija Filha

El marido Marido

La mujer Esposa

El abuelo Avô

La abuela Avó

El nieto Neto

La nieta Neta

El sobrino Sobrinho

El tío Tio

La tía Tia

El hermano Irmão

La hermana Irmã

El cuñado / la cuñada Cunhado / Cunhada

El primo / la prima Primo / Prima

El bisnieto / la bisnieta Bisneto / bisneta

El suegro / la suegra Sogro / Sogra

El yerno Genro

 Nesta questão, a única palavra que não pertence ao campo semântico dos membros de uma família é AZAFATA, que signifi ca aeromoça.

 Resposta: D

10. Sobre o texto, seria incorreto dizer que o pai plantou soja há seis meses e que a falta de chuva lhe deixou muito nervoso. Na verdade, 
o mesmo fi cou nervoso quando lhe disseram que haveria de JUBILARSE, ou seja, aposentar-se, posto que, na Argentina, trata-se de 
algo bem preocupante diante da difícil situação econômica por que passa o país.
Gaturro só observa.
jubilación
Del lat. iubilatio, -onis.
1. f. Acción y efecto de jubilar o jubilarse.
2. f. Pensión que recibe quien se ha jubilado.

 Resposta: B
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