
 

 

Espanhol
aUla 29:

CoMpREEnsÃo TEXTUal

EXERCÍCIos pRoposTos
AnUal

VOLUME 6

OSG.: 104195/16

01. Ao utilizar a expressão idiomática “dar la lata”, a autora pretende destacar que a campanha contra a violência de gênero objetiva 
conscientizar as pessoas de que esse tipo de violência somente terminará com a luta e a persistência de todos, todos os dias. 

 A expressão “dar la lata” tem o significado de molestar, importunar hablando en forma continuada. “Dar la lata” = chatear. 
No paró de darle la lata hasta que le convenció de que le vendiera el apartamento. (Não parou de encher-lhe o saco até que o 
convenceu de que vendesse o apartamento.)

 Assim, é necessário importunar, incomodar a violência de gênero até que deixe de existir, simbolizando, desta forma, a luta contra 
este tipo de violência.

 Resposta: D

02. O elemento coesivo “por ello” – locución conjuntiva por lo tanto, por consiguiente, así pues, luego. – faz referência diretamente ao 
que fora dito por último no texto, ou seja, ao fato de que uma de cada três mulheres é maltratada no mundo.

 Resposta: B

03. De acordo com o texto, a ONG “Paz y Desarrollo” dedica-se, principalmente, a desenvolver projetos e convênios de cooperação 
internacional com especial destaque à igualdade e à justiça social, conforme penúltimo parágrafo do texto.

 Resposta: C

04. A expressão idiomática “plantarle cara” tem o significado de afrontar, ou seja, tem o significado de “hacer frente a algo o a alguien”. 
El verbo aporta la idea de estatismo, de imperturbabilidad; de valentía. De acordo com o Diccionario de la Real Academia, plantar ~ 
la cara alguien. 1. loc. verb. coloq. Desafiarlo, oponerse a él, resistir a su autoridad.

 Resposta: C

05. Através do comentário que consta no texto, sobre a medida tomada por uma prefeitura da Catalunha, se deduz que na correspondente 
localidade se efetua uma coleta seletiva de lixo urbano, já que tais depósitos de lixo estão destinados exclusivamente aos resíduos 
orgânicos.

 Resposta: B

06. No primeiro parágrafo do texto, temos a informação de que a medida objeto da notícia tem como propósito zelar pela saúde pública, 
diante do risco para a saúde que pode representar uma pessoa recolher alimentos do lixo para consumo.

 Resposta: A

07. De acordo com a oposição, o programa da prefeitura somente está preocupado pela imagem da instituição municipal.

 Resposta: B

08. Na introdução do acordo contido no Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL, podemos afirmar 
que por meio da integração da Venezuela se reafirma a importância do processo de integração latinoamericana.

 Resposta: C

09. A República Bolivariana da Venezuela desenvolverá sua integração no MERCOSUL conforme os compromissos derivados do protocolo, 
seguindo os passos estabelecidos.

 Resposta: B

10. No artigo primeiro do Protocolo se indica que “as partes se comprometem a realizar as modificações à normativa MERCOSUL necessárias 
para a aplicação do presente protocolo.”

 Resposta: D
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