Provas resolvidas da UFRGS 2007

57. Resposta (C)

Espanhol

A palavra “matriz” assim como “luz”
levam plural ao suprimir a letra “Z” e
acrescenta “-CES”. Já as palavras
“crisis” e “análisis” mantêm a sua forma
no singular e no plural.

51. Resposta (A)
Na primeira lacuna, o verbo “hacer”,
refere-se ao tempo. Portanto, assim
como no português, deve estar no
singular. Na segunda lacuna, a frase é
temporal e afirmativa, não levando
acento
a
palavra
“cuando”.
Na terceira lacuna, a palavra “durante”
aplica-se porque acontece no processo
entre as linhas 14 a 18.
52. Resposta (E)
53. Resposta (B)
Apenas a preposição na 2 é correta ,
baseado na leitura das linhas 14 a 18.
54. Resposta (E)
A afirmativa I é verdadeira, pois quem
“são capazes” são os paleontólogos.
Na afirmativa II, “así como”, uma
locução conjuntiva comparativa, assim
como
“y
también”.
Na afirmativa III, “todo ello” (tudo
isso), refere-se aos complementos das
linhas 22 a 24.
55. Resposta (D)
É uma questão de tradução direta, onde
a
resposta
correta
corresponde
perfeitamente ao sentido das palavras.
56. Resposta (D)
Nas frases 2 e 4 a partícula “lo” tem
função de pronome; “lo” não se usa à
frente de substantivos como nas frases 1
e 3.

58. Resposta (B)
A conjunção concessiva “Aunque” tem
como tradução ao português “Embora”.
59. Resposta (B)
Fazendo menção ao verbo subjuntivo,
concordamos que a locução conjuntiva
“apesar de que” preenche a primeira
lacuna. “Pero” encaixa-se na primeira
lacuna por unir idéias opostas.
Fazendo a conexão do trecho “Pasaba el
tiempo posado” (l.22) e “lanzarse a gran
velocidad” a única expressão possível é
“De repente”.
60. Resposta (A)
A resposta está expressa na leitura das
linhas 4 a 6.
61. Resposta (E)
(F) Pois o seu pai não queria que Martín
seguisse
a
tradição
familiar.
(F) Ninguém viu Martín saindo com o
barco.
(F) Não consta no texto que o pai de
Martín
seja
religioso.
(V) Conforme a leitura da linha 19.
62. Resposta (E)
A única alternativa correta é a letra E,
pois estão no pretérito imperfeito do
modo subjuntivo.
63. Resposta (C)

Na afirmativa I, “le” faz referência ao
pai de Martín, expresso na linha 4.
Na afirmativa II, “su” refere-se ao pai,
não a Martín (linhas 8 e 9).
Na afirmativa III, “le” refere-se a
pássaro, pois era ele que se lançava a
grandes velocidades.
64. Resposta (D)
1 – hizo: 3ª pessoa do singular –
pretérito
indefinido
hace: 3ª pessoa do singular –
presente do indicativo
2

–
Errada.
pudo: 3ª pessoa do singular –
pretérito
indefinido
pudiera: 1ª ou 3ª pessoa do singular
– pretérito imperfeito do subjuntivo
3 – salió: 3ª pessoa do singular –
pretérito
indefinido
sale: 3ª pessoa do singular –
presente do indicativo

65. Resposta (C)
“Enojo” significa zanga, enfado. Seu
antônimo é euforia.
66. Resposta (A)
A expressão “en vela” equivale em
português a “em claro”.
67. Resposta (E)
“En cambio” e “Por otro lado” são
sinônimos pois significam em português
ao contrário.
68. Resposta (B)
Na afirmativa I, ele foi o arquiteto dos
aristocratas,
não
o
contrário.
A afirmativa II justifica-se pela leitura
das linhas 12-20, e 29 e 30.
No texto não há referência a uma

preferência por construir casas no
campo.
69. Resposta (C)
Justifica-se na leitura das linhas 21 e 22.
70. Resposta (E)
Justifica-se na leitura das linhas 2 a 6.
71. Resposta (B)
Justifica-se na leitura das linhas 7 a 11.
72. Resposta (D)
Árbol = possui somente gênero
masculino.
Leche = possui somente gênero
feminino.
Mar = substantivo masculino, porém,
admite-se como substantivo feminino
em usos regionais e poéticos.
Paisaje = possui somente gênero
masculino.
Sangre = possui somente gênero
feminino.
73. Resposta (A)
O conector “Por conseguiente” expressa
relação semântica de consecutividade.
Achamos que a UFRGS cometeu um
equívoco ao assinalar a resposta A, pois
não há idéia de oposição entre os
parágrafos.
74. Resposta (B)
A palavra “señera” provém do verbo
“señar”,
que
significa
destacar,
assinalar, ou seja, torna relevante.
75. Resposta (A)
O advérbio de tempo “ayer” (ontem)
nos remete ao pretérito indefinido,
sendo a resposta correta letra A.

