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 Responder as questões relacionado ao estudo de língua espanhola;

 Contestar as perguntas relacionadas as interpretações de texto;

 Interpretar varias situações relacionadas as varias formas de texto;
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Lectura: el turismo
En los últimos años, la oferta turística se ha diversificado 

considerablemente. Paralelamente a la oferta de sol y playa, se han desarrollado 
en España nuevas formas de turismo como, por ejemplo, el turismo cultural, 
lingüístico y rural.

Este último pretende acercar el individuo a la naturaleza. La otra España 
invita al turista a descubrir sus grandes bosques, sus ríos y sus verdes valles, sus
pequeños pueblos de montaña, sus vestigios romanos y a conversar 
tranquilamente con sus habitantes, a degustar sus rica y variada gastronomía 
tradicional, a compartir sus fiestas y su alegría.

Muchas comunidades disponen ya de una red de alojamientos 
perfectamente organizada con casitas dispersas por pequeñas poblaciones 
preparadas al efecto.

Extraído de: El español en el hotel, Concha Moreno y Martina
Tuts, pág. 44. Ed. SGEEL, 1997, Madrid
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1- Segundo o texto, é correto afirmar que:

a) não há mais interesse pelo turismo de sol e praia na Espanha.

b) o grande número de praias famosas que o país apresenta diminui o interesse 

por outros pontos turísticos.

c) o país está-se abrindo para outras possibilidades e formas de turismo.

d) o turismo linguístico e rural já supera o número de turistas que buscam sol e 

praia.

e) a diversificação do turismo na Espanha não representou um incremento do 

número de turistas no país.
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Leia a tira e conteste:

2- A obra da cartunista Maitena aborda o universo 
feminino. Com base no texto da charge acima, 
podemos identificar:

a) a rivalidade entre mulheres.
b) a pressão social que exige que a mulher seja
magra.
c) o gosto feminino pela moda de praia.
d) o típico senso de humor feminino.
e) o desejo insaciável das mulheres por comida.
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Leia a tira e conteste:
3- Marque a opção que melhor explica a composição da
campanha sobre “el botellón” acima.

a) As bebidas utilizadas nos “botellones” são muito
caras para os padrões do público jovem.
b) A campanha tem por objetivo chamar a atenção dos 
estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas aos 
jovens.
c) A campanha destaca o grande número de acidentes 
automobilísticos provocados por jovens alcoolizados na 
Espanha.
d) O cartaz busca destacar o risco de consumir grandes 
quantidades de bebidas alcoólicas nos encontros de jovens 
conhecidos como “botellones”.
e) A composição presente no cartaz critica o baixo preço 
das bebidas alcoólicas nas províncias espanholas.
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Dar solamente aquello que te sobra
nunca fue compartir, sino dar limosna, amor.

Si no lo sabes tú, te lo digo yo.
Después de la tormenta siempre llega la calma.

pero, sé que después de ti,
después de ti no hay nada. […]

4- Apresentamos abaixo um trecho da canção “Corazón Partío” de Alejandro Sanz. 
Baseando-se neste fragmento aponte a tradução correta da palavra “limosna”.
a) esperança
b) carinho
c) compaixão
d) Esmola
e) desprezo
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Leia a tira e responda.

5- No último quadrinho, identificamos o termo: Pero, que indica um(a)
a) conjunção condicional.
b) conjunção adversativa
c) advérbio de tempo
d) advérbio de modo.
e) advérbio de inclusão.
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Rinconete

Rinconete es una revista diaria que se publica desde 1998 en las páginas 
del Centro Virtual Cervantes. Recoge artículos de breve formato sobre cuestiones 
de cultura hispánica y ofrece un variado abanico de informaciones y opiniones 
sobre lengua, literatura, artes, patrimonio e historia. La palabra Rinconete acoge 
dos significados: por un lado, adopta el nombre del popular personaje de las 
Novelas ejemplares cervantinas; por otro, da la idea de rincón, pequeño lugar al 
que diariamente pueden acudir los lectores para encontrar nuevas propuestas 
culturales y conocimientos muy variados que se vinculan con las ideas y estéticas 
expresadas desde el español.

https://cvc.cervantes.es/el_rinconete
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6- O pequeno texto nos informa sobre a revista eletrônica Rinconete, presente no 
site cvc.cervantes. Conforme as informações presentes no texto, podemos concluir 
que a revista Rinconete.

a) aborda temas como as telenovelas e artistas da Espanha.

b) trata de romances antigos e contemporâneos espanhóis.

c) oferece informações e opiniões referentes à cultura hispânica.

d) é uma homenagem a Miguel de Cervantes, grande romancista espanhol

e) originou de um local pequeno, no qual leitores realizavam troca de 

conhecimentos
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Cuando Einstein rechazó la presidencia de Israel: "No tengo aptitud natural"

Tres años antes de morir, Einstein fue sorprendido por el primer ministro 
David Ben Gurion que le ofreció ser presidente de Israel. "Me siento 
profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel y al mismo 
tiempo triste y avergonzado por no poder aceptarlo. Toda mi vida he tratado con 
asuntos objetivos. Por tanto, carezco tanto de aptitud natural como de experiencia 
para tratar propiamente con personas y desempeñar funciones oficiales", 
contestó en una misiva en la que añadió: "Me siento todavía más apesadumbrado 
en estas circunstancias porque, desde que fui completamente consciente de 
nuestra precaria situación entre las naciones del mundo, mi relación con el pueblo 
judío se ha convertido en mi lazo humano más fuerte". En sus últimos años, 
Einstein reiteró su apoyo a Israel reclamando siempre que buscara la paz con los 
árabes.

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia.
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7- O texto nos revela uma declaração de Albert Einstein. Destacamos o seguinte 
fragmento: “Me siento todavía más apesadumbrado,” Esse trecho nos diz que 
Einstein se sentia:

a) incomodado.
b) emocionado.
c) despreparado.
d) entristecido.
e) apenado
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¿Qué es la X Solidaria?
La X Solidaria es una équis que ayuda a las personas más vulnerables. 

Podrás marcarla cuando hagas la declaración de Ia recta. Es Ia casilla que se 
denomina "Fines Sociales". Nosotros preferimos llamarla X Solidaria:

•porque al marcarla haces que se destine un 0,7% de tus impuestos a programas 
sociales que realizan las ONG.
•porque se benefician los colectivos mas desfavorecidos, sin ningún coste 
económico para ti.
•porque NO marcarla es tomar una actitud pasiva, y dejar que sea el Estado quien 
decida el destino de esa parte de tus impuestos.
•porque marcándola te conviertes en contribuyente activo solidario.

Disponível em: http://xsolidaria.org. Acesso em: 20 fev. 2012 (adaptado).
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8- As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No 
texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte:

a) delega ao governo o destino de seus impostos.

b) escolhe projetos que terão isenção de impostos.

c) destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais.

d) determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais.

e) seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente.
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Leia a tira e responda. 9- Campanhas visam sensibilizar o leitor para problemas 
sociais, ambientais, entre outros temas. Para despertar a 
empatia do leitor para a questão da utilização de peles de 
animais na confecção de casacos e de outros artigos de 
vestuário, a campanha em questão utiliza como recurso a:
a) personificação, criando um vínculo entre o animal e o 
leitor.
b) referência direta ao leitor, estabelecendo formalidade
no discurso.
c) grafia em letras maiúsculas, enfatizando o sofrimento
dos animais.
d) metáfora, recriando a fala dos animais ameaçados
de extinção.
e) recriação, reproduzindo o discurso dos defensores
dos animais.
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10- A partir da interpretação da tirinha, pode-se observar que, no segundo e 
terceiro quadrinhos, as estruturas linguísticas presentes na fala da personagem 
expressam:
a) Dúvida sobre suas considerações.
b) Ironia com relação a si mesmo.
c) Oposição às ideias do cachorro.
d) Crítica sobre seus pensamentos.
e) Propriedade acerca do que se fala.
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