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01. O autor do texto acredita que há muitas pessoas que estão levando a vida sem nenhuma alegria, sumidas na sórdida profundidade 
de si mesmas.

 Resposta: A

02. Mil e uma vidas se quebram cada dia com microfi ssuras que não parecem poder colar-se com nenhuma cola, isto evidencia que, as 
marcas que deixa a vida nas pessoas, tendem a ser defi nitivas.

 Resposta: E

03. De acordo com o texto, muitas pessoas estão cada vez mais solitárias e desiludidas.

 Resposta: A

04. Em relação à esperança, o autor do texto acredita que tudo pode ser recuperado quando afi rma que, “e ainda que pareça extinta, 
basta uma fl or na primavera, uma brisa no verão, um poema no outono ou um cálido beijo no inverno, para que torne a brilhar com 
força.

 Resposta: C

05. O autor encerra o texto concluindo que, a alegria encontra-se dentro de cada pessoa, pois a esperança é a última que morre. E, além 
disso, pode-se recuperar.

 Resposta: D

06. A palavra QUIZÁ, de acordo com o Diccionario de la Real Academia Española, é um adverbio de duda que denota la posibilidad de 
que ocurra o sea cierto lo que se expresa. Quizá llueva mañana. Quizá sea verdad lo que dice. Quizá trataron de engañarme.

 Resposta: E

07. Pretérito perfecto compuesto é um tempo verbal que expressa uma ação passada e perfeita que guarda relação (real, pensada ou 
imaginada por quem fala) com o presente. Indica também um passado imediato, que acaba de ocorrer, ou seja, denota um fato ocorrido 
num espaço de tempo que ainda não terminou. Não se deve usar este tempo com marcadores de tempo que indiquem um período 
acabado, isto é, que não incluam o momento presente da enunciação. O Pretérito Perfecto compuesto é formado pelo presente del 
indicativo do verbo HABER (verbo auxiliar) + particípio del verbo principal. 

 Observe a correspondência temporal e pessoal entre as duas formas (Pretérito Indefi nido e Pretérito Perfecto Compuesto), pois é este 
aspecto que vem sendo muito cobrado nas provas. Convém ainda ressaltar que, embora o Pretérito Perfecto Compuesto do espanhol 
assemelhe-se estruturalmente ao Pretérito Perfeito Composto do português, eles não têm o mesmo signifi cado.

 Exemplos: Ellos han estudiado mucho. 
  Signifi ca: Eles estudaram muito. 

e não: Eles tem estudado muito.

 Resposta: C

08. De acordo com o Diccionario de la Real Academia Española, LUCIR (del lat. luc�re) é: 
1. Intr. Brillar, resplandecer.
2. Intr. Sobresalir, aventajar. U. t. c. prnl.
3. Intr. Corresponder notoriamente el provecho al trabajo en cualquier obra. A tu vecino le luce el trabajo.
4. Tr. Iluminar, comunicar luz y claridad.

 Resposta: E

09. As formas verbais PUDO e TUVO, fl exões de PODER e TENER, são vozes de verbos irregulares, de irregularidade própria ou especial, 
conjugados no pretérito indefi nido, terceira pessoa do singular.

 Resposta: D

10. HACER e DECIR são formas de verbos irregulares, de irregularidade própria ou especial, conjugados no pretérito indefi nido.

 Resposta: B
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