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INTERPRETACIÓN DE TEXTO Y 
VOCABULARIO/ HETEROSEMÁNTICOS
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Questão 01

Depois de uma leitura atenta ao texto, assinale a afirmativa correta.

a) Os meninos ricos e pobres são tratados da mesma forma pela sociedade.

b) As crianças da classe média são prisioneiras da televisão.

c) Na sociedade atual, somente as crianças pobres são prisioneiras da
violência.
d) O sistema social cuida de todas as crianças que possuem traumas.
e) A sociedade, por ser prisioneira do medo, tenta proteger as crianças.



• Los prisioneros

• Somos todos prisioneros. Quien no
está preso de la necesidad, está preso
del miedo. Y los niños son los más
prisioneros de todos: la sociedad, que
prefiere el orden a la justicia, trata a
los niños pobres como si fueran
basura, y a los del tipo del medio los
tiene atados a la plata del televisor.
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Questão 01

Depois de uma leitura atenta ao texto, assinale
a afirmativa correta.

a) Os meninos ricos e pobres são tratados da
mesma forma pela sociedade.

b) As crianças da classe média são prisioneiras
da televisão.

c) Na sociedade atual, somente as crianças
pobres são prisioneiras da violência.
d) O sistema social cuida de todas as crianças
que possuem traumas.
e) A sociedade, por ser prisioneira do medo,
tenta proteger as crianças.



QUESTÃO 2

A temática do texto é...

a) As lembranças de uma estudante após uma viagem internacional de intercâmbio.

b) As lembranças da autora sobre os seus dias na escola secundária.

c) As lembranças de um grupo de amigas sobre suas viagens para o exterior.

d) Uma descrição de um mini curso que ocorreu no exterior.

e) Uma narrativa sobre as viagens de intercâmbio da mãe da autora.
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QUESTÃO 3

Segundo o texto

a) O evento aconteceu numa região quente.

b) O episódio descrito passou-se na Suécia.

c) A descrição remete a parte fria da Espanha.

d) O curso descrito não apresentava pessoas de outros países.

e) A autora não informa quanto tempo durou o seu curso.
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Aún no sé si haber sido estudiante Erasmus me abrirá más puertas, pero lo que sí
puedo afirmar es que la experiencia me ha cambiado como persona. En mi maleta de
vuelta no solo traje los abrigos, guantes y bufandas que me había llevado para aguantar
el frío, sino que volvía cargada de experiencias. La cantidad de tortillas de patata que
preparamos para la cena intercultural, la fiesta de pijamas que organizamos en la cocina
de la residencia o las barbacoas a las once de la noche bajo la luz del sol de medianoche
son recuerdos imborrables para mí. Haber compartido con otras 11 personas de otras
nacionalidades una minicocina diariamente durante casi doce meses me ha ayudado a
huir de los injustos estereotipos y prejuicios. Como Erasmus, estudias lo justo; pero
aprendes cada día más. Único inconveniente: la cuantía de la beca solo me servía para
cubrir gastos de la primera semana.
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04. Mafalda considera o vendedor "astuto" porque ele

a) encontra o modelo que ela pede.

b) acredita ser impossível fazer a chave da felicidade.

c) consegue fazer o que Mafalda quer.

d) pede um modelo que não existe.

e) pode, por ser esperto demais, fazer a chave da felicidade.
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QUESTÃO 4   
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QUESTÃO 5

O texto trata de um tema que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente, o
descarte de pilhas usadas. Para descartar corretamente esse tipo de lixo eletrônico,
devemos

a) enterrar as pilhas em locais preestabelecidos.
b)jogar as pilhas no lixo comum.
c)levar as pilhas para a prefeitura
d) jogar as pilhas no rio mais próximo
e)colocar as pilhas em uma lixeira especial
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Los falsos cognatos o falsos amigos o heterosemánticos
son palabras de igual o semejante grafía entre 

portugués y español, pero de diferente significado. He 
aquí algunos de ellos: 
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EJERCICIOS

Marca (V) para verdadero y (F) para falso en las opciones sobre cada uno de 
los siguientes fragmentos:

a) (   ) Espertos têm certeza de que a obra “O Colosso” não foi pintada pelo 
pintor espanhol Goya.

b) (   ) O pintor Asensio Juliá foi muito espertinho.
c) (   ) A obra foi falsificada porque os espertos eram muito aplicados.
d) (   ) Sempre se soube que a obra tinha sido pintada por Asensio Juliá.
e) (   ) Asensio Juliá foi discípulo de Goya.
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01. Expertos confirman que la pintura "El Coloso" no fue pintada por Goya. Un
estudio realizado por expertos del Museo del Prado ratificó antiguas
sospechas. El verdadero autor de la obra fue Asensio Juliá, discípulo del genial
pintor aragonés.
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EJERCICIOS

Marca (V) para verdadero y (F) para falso en las opciones sobre cada 
uno de los siguientes fragmentos:

01.Expertos confirman que la
pintura "El Coloso" no fue pintada
por Goya. Un estudio realizado por
expertos del Museo del Prado
ratificó antiguas sospechas. El
verdadero autor de la obra fue
Asensio Juliá, discípulo del genial
pintor aragonés.

a) ( ) Espertos têm certeza de que a obra
“O Colosso” não foi pintada pelo pintor
espanhol Goya.

b) ( ) O pintor Asensio Juliá foi muito
espertinho.

c) ( ) A obra foi falsificada porque os
espertos eram muito aplicados.

d) ( ) Sempre se soube que a obra tinha
sido pintada por Asensio Juliá.

e) ( ) Asensio Juliá foi discípulo de Goya.
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