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01. De acordo com o texto, os indicadores das mudanças climáticas revelam sérias modificações no clima de nosso planeta.

 Resposta: E

02. Podemos afirmar quanto às mudanças climáticas, que o informe em questão resultou de pesquisas realizadas por investigadores de 
vários países de 7000 estações de estudo do clima.

 Resposta: D

03. Não podemos dizer que faz parte das ideias defendidas no texto de que a geração de energia, o transporte, o uso do solo, a indústria 
e o manejo de resíduos são os únicos responsáveis pelo aquecimento global. Pois, o autor afirma categoricamente que além destes 
fatores existem outras causas.

 Resposta: D

04. A Administração Nacional Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos apresentou os dados de 7000 estações climáticas, de acordo 
com as primeiras linhas do texto em análise.

 Resposta: C

05. De acordo com o texto, Derek Arndt foi um dos co-autores do informe difundido no boletim da Sociedade Metereológica Americana.

 Resposta: B

06. Considerando o conteúdo do texto, podemos afirmar que todas as afirmativas são verdadeiras. Pois certifica-se que as chuvas realmente 
não serão homogêneas, como consequência do aumento da temperatura; realmente o efeito estufa provocou aumento da temperatura 
média ao planeta; a Península Antártica continua esquentando a uma taxa cinco vezes maior que a média global; e, verdadeiramente, 
Canziani destacou a importância de monitorar as extensões de gelo e os glaciais, pois houve uma perda de gelo significativa durante 
a última década. 

 Resposta: E

07. A expressão efecto invernadero deve ser entendida como efeito estufa, ou seja, “elevación de la temperatura de la atmosfera próxima 
a la corteza terrestre, por la dificultad de disipación de la radiación calorífica, debido a la presencia de uma capa de óxidos de carbono 
procedentes de las combustiones industriales.”

 Resposta: C

08. Palavras heterotônicas são palavras semelhantes na língua portuguesa e na língua espanhola, mas que tem pronuncia diferente. Tal 
proposição justifica-se pelo fato de que ao contrário da língua portuguesa, na qual todas as paroxítonas terminadas em ditongo são 
acentuadas; em espanhol não se acentuam as “graves ou llanas” (que correspondem as paroxítonas) terminadas em ditongo.

 Além disso, percebe-se que quando houver duas palavras de mesma grafia em ambos os idiomas, sendo elas terminadas em ditongo, 
sem que haja acentuação, a silaba tônica da palavra em espanhol será diferente daquela existente na palavra em português.

 Português – Elogio, Asfixia
 Espanhol – Elogio, Asfixia
 Como vimos anteriormente, palavras heterotônicas são palavras semelhantes na língua portuguesa e na língua espanhola, mas têm 

pronuncia diferente.

 Dá-se a diferença de pronúncia pela sílaba forte da palavra.
 Veja agora alguns exemplos de heterotônicos entre espanhol e português.

PORTUGUÊS ESPANHOL

Academia Academia

Álcool Alcohol

Alergia Alergia

Alguém Alguien

Atmosfera Atmósfera
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Resolução – Espanhol

Burocracia Burocracia

Cérebro Cerebro

Coquetel Cóctel

Cratera Cráter

Diplomacia Diplomacia

Elite Élite

Elogio Elogio

Epidemia Epidemia

Euforia Euforia

Fobia Fobia

Gaúcho Gaucho

Hemorragia Hemorragia

Herói Héroe

Ímã Imán

Imbecil Imbécil

Limite Límite

Magia Magia

Metrô Metro

Míope Miope

Nível Nivel

Nostalgia Nostalgia

Ortopedia Ortopedia

Oxigênio Oxígenio

Pântano Pantano

Paralisia Parálisis

Parasita Parásito

Polícia Policía

Protótipo Prototipo

Psicopata Psicópata

Periferia Periferia

Rubrica Rúbrica

Sarampo Sarampión

Siderurgia Siderurgia

Sintoma Síntoma

Telefone Teléfono

Telex Télex

Tulipa Tulipán
 

Resposta: B

09. As formas neutras são assim chamadas por serem invariáveis em gênero e número. Las formas neutras son invariables, o sea, no 
cambian em género y número.

Espanhol Português 

esto isto

eso isso

aquello aquilo

 Em espanhol, as formas neutras são usadas frequentemente para indicar coisas, ações, acontecimentos ou frases dentro do período. 
Seu uso é bastante comum também em orações interrogativas, quando não há necessidade de se repetir o substantivo, pois para os 
interlocutores está claro ou está sendo visualizado o objeto a que se faz referência.
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 En español, las formas neutras se usan frecuentemente para indicar cosas, sucesos o frases en el período gramatical. El uso es demasiado 
común también en las oraciones interrogativas, cuando no hay la necessidad de repetir el sustantivo, puesto que los interlocutores 
están seguros o visualizando el objeto de referencia.

 Resposta: E 

10. Os pronomes demonstrativos servem para denotar a uma pessoa, animal ou coisa. A maneira de fixar a referência destes pronomes 
se faz normalmente segundo a proximidade ou a distância do referido. As formas destes pronomes são:

Pronombres demonstrativos

SINGULAR PLURAL

Masculino Feminino Neutro Masculino Feminino

Proximidade éste ésta esto éstos éstas

Distância Média ése ésa eso ésos ésas

Distância aquél aquélla aquello aquéllos aquélas

 Exemplos: “Éste sabe mucho”, o “Éste” faz referência a alguém que está próximo ao que fala.
 Assim, o demonstrativo ese realmente faz referência ao aumento das chuvas na Península Antártica.

 Resposta: A
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