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01. El estímulo al diálogo de algunos bares y restaurantes, frenando el uso de celular durante la comida.
 A ideia central do texto é a preocupação dos comerciantes frente ao uso excessivo dos celulares, o que afeta as conversas face a face 

e suas tentativas para reduzir essa mania. As demais alternativas apresentadas não condizem.

 Resposta: A 

02. La dependencia de las personas al uso de dispositivos móviles.
 A reflexão predominante é a de que as pessoas usam excessivamente seus celulares. As demais alternativas apresentadas não condizem.

 Resposta: B 

03. Aun cuando
 Expressa uma objeção que não impede o desenvolvimento da ação principal. Sinônimos: aun cuando, no obstante, pese a que... As 

demais alternativas não condizem.

 Resposta: E 

04. “… vienen parejas” (dos personas).
 Conjunto de duas pessoas, par, casal. As demais alternativas não têm significado semântico similar. 

 Resposta: D 

05. Obsequiar el plato de entrada a los que dejan el celular con el cajero y dejar que saquen fotos de los platos por unos momentos.
 A experiência da pizzería Monzú que teve sucesso foi de premiar com um prato as pessoas que guardavam seu celular no caixa do 

restaurante e deixar que tirassem fotos dos pratos só em alguns momentos. As demais alternativas estão incorretas.

 Resposta: E 

06. En los almuerzos de lunes a viernes.
 Só no horário do almoço de segunda a sexta feira os fregueses têm o desconto de 10%. As demais alternativas estão incorretas.

 Resposta: C

07. Convencer.
 O propósito do aviso é convencer aos clientes que não têm Wi-Fi e que privilegiam o bate-papo presencial. As demais alternativas não 

correspondem a esse objetivo.

 Resposta: A 

08. Es aconsejable priorizar el mundo virtual a la realidad.
 A alternativa enunciada fala em priorizar o mundo virtual em detrimento do real, e justamente isso é o que o artigo critica. As demais 

alternativas têm sentido similar ao texto.

 Resposta: E 

09. “… decidieron “invitar” el plato…”Ofrecer gratis el plato
 As duas alternativas apresentadas se correspondem. Ganhar um prato sem pagar nada.

 Resposta: C 

10. Los cuatro
 O objeto indireto “les” (3ª. pessoa, plural) refere-se aos quatro integrantes da família.

 Resposta: E 
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