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01. Dizer que a família é uma das estruturas sociais fundamentais da sociedade é dizer que há outros elementos, além da família, que 
também são fundamentais na sociedade.

 Resposta:  D

02. A expressão em destaque apresenta um conector que é A PESAR DE, tal conector é uma conjunção concessiva. 
 Las conjunciones concesivas son las que expresan una objeción o repaso a lo dicho en la oración principal o subordinante. Conjunciones: 

AUNQUE es la característica de uso más frecuente. Frases conjuntivas: si bien, por más que, aun cuando, a pesar de que, siquiera, bien 
que mal que... etc.

 Resposta: B

03. O uso das aspas no texto serviu para indicar o discurso de outra pessoa.

 Resposta: C

04. De acordo com o dicionário da Real Academia Espanhola, a palavra AGORERO significa: Que predice males o desdichas. Se dice 
especialmente de la persona pesimista.  Que adivina por agüeros. Que cree en agüeros, supersticioso. 

 No texto, tem o significado de otimista.

 Resposta: A

05. A expressão HA IDO SUFRIENDO, que representa uma perífrase de gerúndio, serve para sugerir que as mudanças vividas pela família 
são consequência de um processo.

 Resposta: E

06. Podemos perceber que o proposto pelo autor está respaldado pela investigação científica, pois tais dados são apresentados pelo Doutor 
em Sociologia da Universidade de Santiago de Chile, firmados através de estudos e pesquisas.

 Resposta: C

07. De acordo com o autor do texto, a família é o melhor capital social das pessoas, porque serve de apoio à estabilidade das pessoas.

 Resposta: B

08. Observando a obra de Bolívar Mena Franco, chamada de Venda de Esteiras, podemos identificar uma família latino-americana em 
ambiente de trabalho.

 Resposta: D

09. Se compararmos os dois textos, podemos dizer que a temática nos dois é a mesma, entretanto a linguagem utilizada é diferente.

 Resposta: A

10. De acordo com a charge de Erlich, o cachorro maior, o pai, não se importa que o cachorrinho, o filhote, fique sujo; o filhotinho é 
ingênuo ao estar brincando e seu pai falando sobre assuntos econômicos.

 Resposta: C
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