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01. Sobre o texto de Ana Carrasco, Colorear no es solo ‘un juego de niños’, podemos dizer que o mesmo suscita argumentos para justificar 
o que se diz no título do mesmo: ‘colorir não é somente uma brincadeira de crianças’. Pintar é uma atividade que relaxa, potencializa 
a criatividade e melhora a capacidade de atenção e concentração.

 Resposta: A

02. O fragmento retirado do texto: “en el último año y medio ha habido una acogida sin igual de los coloreables para adultos”, significa: 
“no último ano e meio houve uma acolhida sem igual aos coloríveis para adultos”, o que nos leva a concluir que as vendas de livros 
para colorir nunca foram tão altas.

 Resposta: C

03. A expressão: “Llevar semanas”: “se ha traducido a más de 20 idiomas y lleva semanas entre los libros más vendidos de Amazon con 
más de 1.900 opiniones”, indica o tempo em que os livros estão como os mais vendidos.

 Resposta: A

04. De acordo com a vinheta de Padylla, a maior preocupação dos imigrantes que arriscam no mar não são os perigos da viagem, mas 
incompreensão das pessoas e dos governos.

 Resposta: E

05. Sobre os elementos linguísticos do idioma espanhol, podemos afirmar com correção que o termo viaje é um heterogenérico, ou seja, 
muda de gênero entre espanhol e português: el viaje - a viagem. Nas demais opções há erro.

 Resposta: D

06. Com relação às sugestões para economia de água, podemos considerar como verdadeiras somente as afirmativas que dizem que 
economizar energia ajuda na economia de água, e que quando compramos menos, consumimos menos energia.

 Resposta: D

07. De acordo com o Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario, a palavra para é:
1. prep. Denota el fin o término a que se encamina una acción.
2. prep. hacia (denota sentido de un movimiento).
3. prep. U. para indicar el lugar o tiempo a que se difiere o determina el ejecutar algo o finalizarlo. Pagará para San Juan.
4. prep. U. para determinar el uso que conviene o puede darse a algo. Esto es bueno para las mangas del vestido.

 Resposta: E

08. Sobre a situação da água no mundo, podemos afirmar, tão somente, com correção, que a água disponível no planeta serve não apenas 
aos humanos, mas também a milhares ou milhões de outras espécies.

 Resposta: B

09. Dentre as estratégias de economia de água, citadas no texto, não está contemplada o fechar a torneira ao se barbear. No fragmento, 
encontramos: “Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes y lava los platos. Recorte en un minuto o dos el tiempo que dedica a la 
ducha. Incluso las cosas más pequeñas pueden marcar la diferencia si las hacen millones de personas.”, mas nada referente ao ato de 
barbear.

 Resposta: A
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10. Pelo que se pode perceber, o texto é um exemplar de um infográfico, pois apresenta o conteúdo de forma dinâmica, aliando linguagem 
verbal e não verbal.

 Infografia ou infográficos são um tipo de representação visual gráfica, muitas vezes complexa, que facilita a compreensão de 
conteúdo, em que apenas texto escrito dificultaria o entendimento. Os infográficos jornalísticos costumam ser caracterizados pela 
junção de textos breves com representações figurativas e esquemáticas, cujo objetivo é a explicação de algum conteúdo para o leitor. 
Além do seu uso no meio jornalístico, podemos encontrá-los em manuais técnicos, educativos ou científicos, entre outras publicações.

 Embora cientistas se utilizem mais frequentemente de artifícios gráficos tradicionais (como diagramas e gráficos estatísticos), eles 
também usam infografia enquanto ferramenta didática da visualização científica.

 A partir do século XIX, o emprego mas difundido de técnicas de impressão trouxe uma crescente facilidade para a utilização de desenhos 
e fotografias nos jornais.

 A partir da década de 1920, surgiram tecnologias que permitiram o envio de imagens via cabo ou antenas, e na década de 1960 
satélites encurtavam as distâncias, permitindo com isso que fatos ocorridos no mesmo dia em locais distantes pudessem ser informados. 
Mas o que realmente influenciou a utilização de infográficos foi a digitalização de dados a partir dos anos 1980.

 Porém, a infografia teve sua importância ou visibilidade aumentada na Guerra do Golfo.[4] Isso se deu pela escassez de fotografias, 
o que demandava uma expressão gráfica mais contundente. O advento da interface gráfica a partir da chegada dos Macintosh e 
Windows 95 catapultou as possibilidades visuais no jornalismo.

 Com a chegada de programas de interface gráfica para criação de sites agregando mídias e recursos visuais em uma única plataforma, 
a infografia se tornou, definitivamente, uma maneira eficiente de tratar a informação. Sites como e elpais.es, na Espanha e G1, no 
Brasil têm seções específicas para o recurso visual em referência.

 Com o aparecimento do Adobe Illustrator em meados de 1995, tudo se tornou mais fácil devido ao desenho vectorial que este programa 
trazia de novo. Este foi assim um ponto de viragem na Evolução da Infografia.

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Infografia>

 Resposta: A

11. Sobre o texto, podemos considerar como corretas somente as afirmativas que dizem que devemos fechar a torneira enquanto escovamos 
os dentes economiza até 10 litros de água por minuto; e que esperar a água do banho aquecer pode desperdiçar de 15 a 25 litros de 
água por minuto.

 Resposta: D

12. De acordo com o infográfico, podemos afirmar com correção que a palavra HASTA (até) indica que a economia não passará de 50%, 
podendo ser menor; e que, o uso da conjunção adversativa PERO (mas) aponta que, embora se tenha um fluxo de 50% menor, esse 
fluxo será eficaz.

 Resposta: E
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