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01. Segundo o autor, as redes sociais trouxeram algumas mudanças, entre elas, uma forma de perceber nosso semelhante, pois graças às 
redes sociais sabemos mais sobre o que pensam, sentem e lhes preocupa aos nossos amigos, familiares, colegas etc.

 Resposta: A

02. O autor do texto cita algumas atitudes corriqueiras nas redes sociais, entre elas o ler piadas, em espanhol chistes.

 Resposta: A

03. Dentre as opções propostas pelo autor para participar das redes sociais, ele defende o alongar nosso interesse a problemas que não 
são somente nossos.

 Resposta: D

04. De acordo com o signifi cado da expressão “cultura de la solidariedad, basada en la abundancia”, percebemos que temos a opção de 
basear nossas preocupações no serviço à solidariedade.

 Resposta: A

05. De acordo com o Diccionario de la Lengua Española  | Edición del Tricentenario, sin embargo (entretanto) é 1. loc. adv. Sin que sirva 
de impedimento. Resulta verosímil y, sin embargo, hay que ponerlo en duda. Jugó bien, pero no logró ganar, sin embargo.

 Desta forma, podemos afi rmar que a expressão poderia ser substituída, sem mudança de sentido, por pero (mas).

 Resposta: B

06. Falsos cognatos são palavras com a mesma escrita ou parecida em dois idiomas, mas com signifi cados diferentes. Evite mal-entendidos.

ESPANHOL PORTUGUÊS

Abono Adubo

Aceitar Cobrir de óleo

Acordarse Lembrar-se

Almohada Travesseiro

Agasajar Presentear

Amador Amante

Apellido Sobrenome

Aposento Alojamento

Atestar Encher

Bala Projétil

Balcón Sacada

Berro Agrião

Billón Trilhão

Borracha Bêbada

Borrar Apagar

Brega Lutar

Cachorros Filhotes

Cachear Revista policial

Calar
Molhar completamente, bordar 
com ponto de crivo, varar

Cena Jantar

Cola Rabo
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Chico Jovem

Chocho Feliz

Cinta Fita

Cola Rabo

Cueca Baile, chinelos

Escoba Vassoura

Estofado Cozido

Largo Longo

Ofi cina Escritório

Oso Urso

Polvo Poeira

Rojos Vermelho

Rúbio Loiro

Saco Paletó

Todavía Ainda

Vaso Copo

Zorro Raposa

Zurdo Canhoto

 http://www.infoescola.com/espanhol/falsos-cognatos-da-lingua-espanhola/

 Resposta: A

07. A notícia veiculada no jornal CNN ESPAÑOL visa ressaltar o desafi o lançado por uma jornalista (periodista) indiana.

 Resposta: D

08. Em determinado momento do texto, seu autor explica que através dos vídeos as pessoas desafi am seus amigos, sendo assim, podemos 
afi rmar que eles repreendem os amigos a fazer o mesmo.

 De acordo com o Diccionario de la Lengua Española  | Edición del Tricentenario, o verbo RETAR, Del lat. reputãre ‘calcular’, ‘considerar’. 
1. tr. Desafi ar a duelo o pelea, o a competir en cualquier terreno. 2. tr. coloq. Reprender, tachar, echar en cara. 3. tr. desus. Dicho de 
un noble: Acusar de alevosía y ante el rey a otro noble, quedando obligado el primero a mantener la denuncia en buena lid.

 Resposta: D

09. A frase possui um verbo: QUISE, que é o verbo QUERER na primeira pessoa do singular do pretérito indefi nido. Da mesma forma, 
encontramos o verbo TUVE (tive), que encontra-se no mesmo tempo e pessoa que o verbo anterior.

 Resposta: B

10. A partir da análise da fi gura, depreende-se que a mesma refere-se a uma campanha para estimular as pessoas a realizarem doações, 
posto que seu lema: “AHORRA Y SÚMATE A LA SOLIDARIEDAD”, tem a fi nalidade de incentivar a solidariedade entre as pessoas que 
possam ler o anúncio.

 Resposta: A


