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01. Segundo o texto, há uma mescla da língua espanhola com a língua inglesa, resultando num fenômeno linguístico. Esse fenômeno 
ocorre porque a língua é herança cultural de um povo, muito forte, portanto se manifesta.

 Resposta: D

02. Mafalda lê num jornal a frase de hoje: “más conozco a los hombres más quiero a mi perro”. Esta afirmação tem o sentido de que o 
cachorro é mais confiável que os homens.

 Resposta: B

03. Para Mafalda há uma contradição no jornal e por isso fala: “¡Falta la opnión del perro! A ideia contida na expressão em destaque é 
a de que o cachorro poderia pensar diferente do homem, caso pudesse manifestar sua opinião.

 Resposta: E

04. No texto, a conjunção SIN EMBARGO (entretanto) tem a função de ligar e estabelecer uma ideia contraria em relação ao que foi dito 
anteriormente ao Jilguero, que se nega terminantemente a cantar. Assim, a ideia é a de resistência.

 Jilguero é Pintassilgo, Ave, Carduelis carduelis, conhecido pelo nome comum de pintassilgo, é uma pequena ave fringilídea, comum 
em toda a Europa, mais abundante nas regiões central e meridional do continente. Wikipédia
Nome científico: Carduelis carduelis
Classificação superior: Carduelis
Peso: 16 g
Classificação: Espécie
Estado de Conservação: Pouco preocupante (Estável)

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintassilgo#/media/File:Carduelis_carduelis_2.jpg>

 Resposta: C

05. Os pronomes oblíquos tónicos são chamados em espanhol de pronombres de preposición ou pronombres tónicos de preposición. 
São assim chamados porque sempre vêm precedidos por preposição. São eles: mí, ti, él, ella, nosostros/as, vosotros/as, ellos, 
ellas, usted, ustedes.

 Os pronomes oblíquos átonos são chamados em espanhol de pronombres de complemento indirecto átono. Sendo assim, 
exercem a função de objeto indireto. São eles: me, te, le, nos, os, les.

 Usamos gustar (terceira pessoa do singular) quando: vier seguido de um substantivo no singular ou de um verbo no infinitivo.
1. ¿Sabes? [A mí,] me gusta mucho tu casa. (tu casa – substantivo singular)
2. ¿Sabes? [A mí,] me gusta mucho nadar. (nadar – verbo no infinitivo.)

 A mí - É usado para dar ênfase a frase. Me – neste caso é obrigatório o uso do pronome oblíquo átono. É ele que vai dizer quem 
gosta de alguma coisa ou algumas coisas. 

 Desta forma, podemos dizer que no texto em análise, a expressão “a mí me gustan las hamburguesas” tem a intenção de convencimento.

 Resposta: A

06. Na frase: “La voy a poner en práctica”, o pronome complemento LA faz referência direta a “buena idea”.

 Resposta: A
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Resolução – Espanhol

07. O autor do texto jornalístico em questão, atesta em função dos descobrimentos a confirmação do muito que desconhecemos. A 
genômica permite achar 35 novos grandes grupos de bactérias que haviam escapado da microbiologia.

 Resposta: B

08. De acordo com o fragmento: “La genómica permite hallar 35 nuevos grandes grupos de bacterias que se le habían escapado a la 
microbiología”, podemos perceber que os nossos conhecimentos podem ser melhorados.

 Resposta: D

09. No fragmento: “Han hecho falta las modernas técnicas genómicas para extraer de su escondite a toda esa vida desconocida y 
enigmática”, as palavras sublinhadas comunicam o fazer sair à luz. Ou seja, sair do esconderijo.

 Resposta: C

10. O autor do texto atribui o fato de que somente agora se conheça aos CPR (candidate phyla radiation), ou radiação de phyla candidatos, 
a que não crecem em cultivo e, portanto, não tinham passado por baixo da linha de radar da biologia.

 Resposta: B

11. Na frase: “Nos produjo una gran sorpresa averiguar lo diversos que son estos grupos de bacterias, y la forma consistente en que difieren 
del resto de las bacterias”, a palavra “lo”, que é um artigo neutro que tem um mátiz intensivo, ou seja, tem função de intensificar 
uma qualidade, enfatizando-a.

 Resposta: C
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