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Entenda o que a prova do Enem quer avaliar

As questões vão analisar sua capacidade de:
 Demonstrar que possui familiaridade com informações, tecnologias e

culturas estrangeiras.
 Associar vocábulos e expressões ao tema da questão.
 Reconhecer a importância da produção estrangeira como representação

da diversidade cultural e linguística.
 Conhecer estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.

Fonte: https://www.passeiweb.com/vestibular/espanhol-enem
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ACUÉRDATE DE ESTAS PALABRAS

• Todavía / Aún = AINDA = Todavía no sabemos la verdad.

• A menudo = frecuentemente = Mi madre y yo nos vemos a 
menudo.

• Aun = incluso = Aun el perro estaba feliz.

• Sin embargo = porém = la tarea es difícil, sin embargo, necesaria.

• No obstante = entretanto = No obstante, las preguntas más 
complejas pueden requerir más tiempo.
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Más = mais = necesitamos más tiempo para terminar el trabajo.

Pero = mas = Fuimos, pero no había nadie.

Nadie = ninguém = Nadie supo decir la verdad.

Aunque = embora = Aunque llueva me voy a fiesta.
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Temprano = cedo = Salimos temprano mañana.

Rato = momento = Te llamo en un rato.

Sino = senão = Quién sino ella podría haber elegido aquel color de 

pared.

Sino también = No solo es inteligente, sino también muy listo.
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Solo= só = Yo me encontraba solo en casa.

Sólo = solamente = Sólo tú puedes ayudarnos.

En cuanto = assim que = En cuanto llegue a casa te llamo.

Mientras = enquanto = Me gusta escuchar música mientras 

estudio.
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Largo = longo =  Tienes los pelos muy largos.

Ancho = largo = Esta camisa está muy ancha, no me sirve.

Molestar = incomodar = Perdone que le moleste, pero qué hora 

tiene?

Prejuicio = preconceito = Juan es un prejuicioso. 
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QUESTÃO 01 

Podemos verificar que a mensagem do cartaz expressa

A. Gratidão

B. Segurança.

C. Duvida

D.Altruísmo.

E. Indignação.
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QUESTÃO 02

A Partir da leitura do texto se conclui fundamentalmente que

a) Os norte-americanos levaram uma espécie de rã para a Colômbia e o resultado foi uma
multiplicação descontrolada.

b) Com a extinção dos predadores e dos inimigos naturais os animais podem se reproduzir de
maneira muito rápida.

c) Uma espécie de rã conseguiu reproduzir-se de maneira alarmante em uma região de onde
não é originaria.

d) O ser humano pode provocar grandes problemas ao alterar a forma natural de vida de
algumas espécies silvestres.

e) Uma região cafezeira da Colômbia enfrenta uma grave invasão de anfíbios provocada por
causas desconhecidas.
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Cuando un animal no tiene un enemigo natural -es decir un depredador-, se
reproduce sin freno. Por lo general, es el ser humano quien genera el
problema al llevar ejemplares del reino animal a lugares que les son extraños.
En la actualidad, hay preocupación en Colombia porque en la región
cafetalera se ha reproducido mucho la rana toro o mugidora. Esta rana es
originaria de Estados Unidos, de donde se importó hace trece años. Como en
algunos lugares hay demanda de ranas, se le empezó a criar en cautiverio.
Pero hace cinco años, ejemplares de este anfibio aparecieron en Caldas,
donde se desperdigaron por toda la región.

NEWTON
Revista de Divulgación científica
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QUESTÃO 03

A charge do cartunista espanhol Ros nos traz uma reflexão a respeito da
situação problemática de algumas cidades no mundo. Essa situação diz
respeito a

a) Falta de moradia nas grandes cidades.

b) Diferença de gênero entre as pessoas nos centros urbanos.

c) Dificuldade de mobilidade nas grandes urbes.

d) Complicada relação entre empregados e patrões no perímetro urbano.

e) Grande quantidade de acidentes nos locais de trabalho.
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