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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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• QUESTÃO 04
De acordo com as explicações dadas pela multinacional fabricante das esferográficas 
 conclui-se que
a) A pequena abertura feita na lateral das esferográficas serve para prevenir 

acidentes.
b) A tampa da caneta apresenta um desenho planejado para facilitar o fluxo da tinta.
c) Com a intenção de controlar a pressão nas partes internas e externas das 

esferográficas a fabricante segue rigorosamente normas internacionais. 
d) A tampa da esferográfica foi planejada para evitar sufocamento em casos de 

acidentes. 
e) Os furos feitos nas esferográficas estão associados ao melhor aproveitamento do 

produto. 
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Bic aclara para qué sirve el agujero del capuchón de sus 
bolígrafos

• Bic, empresa conocida por la fabricación de encendedores, maquinillas de 
afeitar y bolígrafos, aclara cuál es la razón de ser del pequeño orificio que 
corona el capuchón de sus célebres bolis.

• Las teorías más difundidas sobre la utilidad del agujerito van desde que 
facilita que la tinta no se seque en el interior hasta que contribuye a 
igualar la presión del aire dentro y fuera del bolígrafo, con lo que facilita el 
desplazamiento de la tinta por el tubo y colocar la tapa es más sencillo.
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Bic aclara para qué sirve el agujero del capuchón de sus 
bolígrafos

• La multinacional francesa explica en su página web que, lejos de estas 
elucubraciones instaladas en el imaginario popular, el agujero de los bolígrafos Bic 
sirve para que, en caso de un niño se trague el capuchón y este se quede atascado 
en el sistema respiratorio, se mantenga abierta una vía de aire que impida que el 
menor se ahogue. Cerca de un centenar de personas mueren al año después de 
haberse tragado uno de estos elementos.

• "Además de ayudar a prevenir que se produzcan fugas de tinta, todas nuestras 
tapas Bic cumplen con las normas de seguridad internacionales que tratan de 
minimizar los riesgos de que los niños se las traguen accidentalmente", explica la 
empresa. "Algunas de estas tapas, como la utilizada para el Bic Cristal, tienen un 
pequeño agujero en la parte superior para cumplir con las normas de 
seguridad existentes", indica.
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• QUESTÃO 05
A principal intenção da charge é
a) Denunciar que as crianças também absorvem o lixo midiático produzido pela 

televisão.

b) Revelar que o que fazemos diante da televisão pode ser insalubre.

c) Criticar através do humor o que a televisão produz e como se recebe.

d) Satirizar o mundo dos meios de comunicação.

e) Reforçar a atenção que os pais devem ter com seus filhos diante da televisão.
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01. (C2H7) A charge expõe uma situação de escolha. Seu efeito humorístico reside no (a)
 
A. concepção de um novo modelo de comportamento masculino. 
B. associação da forma de tratamento e a forma de vestir-se.
C. desconstrução de parâmetros socialmente aceitáveis. 
D. crítica ao consumismo e às táticas dos vendedores.
E. reação sarcástica do vendedor diante do cliente.
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1.  A matéria do jornal espanhol El País divulga os resultados de uma 
descoberta esperançosa para o tratamento da aids, uma menina 
controlou o HIV depois de parar de tomar o coquetel antirretroviral. Sobre 
a menina, pode-se afirmar que

A) tem 12 anos.
B) conseguiu a regressão da carga viral depois de interromper o 
tratamento.
C) é um caso raro, mas generalizável para alguns dos portadores do HIV.
D) não mais continua infectada com o HIV.
E) ainda não tem uma vida normal.
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El caso de la niña que controló el VIH tras dejar la medicación

En la lucha contra el sida, cada cierto tiempo surgen hallazgos sorprendentes. 
Son casos raros y, a priori, no generalizables para la mayoría de portadores del 
VIH, pero abren ventanas de esperanza por las que los investigadores pueden 
mirar para encontrar nuevos enfoques contra la enfermedad. En el congreso de la 
Sociedad Internacional del Sida, que se está celebrando estos días en 
Vancouver, se acaba de presentar uno: el de una adolescente francesa que ha 
controlado los niveles del virus después de 12 años sin terapia antirretroviral.
Es el primer caso en la historia de un niño que deja el tratamiento y consigue una 
remisión del VIH-1. Aunque la chica sigue infectada, puede hacer una vida 
perfectamente normal sin tomar ningún medicamento. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que se trata de un solo individuo, así que no se pueden sacar 
conclusiones firmes por el momento. […]
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2. As sociedades médicas coincidem em que realizar uma atividade 
física regularmente traz inúmeros benefícios, e há quem agrega que 
também deveríamos 

A) comer sem remorso.
B) fazer uma pausa na dieta aos feriados.
C) desfrutar de refeições todos os dias.
D) desfrutar das refeições, incluso nos dias úteis.
E) nos alimentarmos de maneira leve quando trabalhamos.

 TEXTO 02
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 Cómo quemar mañana lo que coma hoy
• ¿Ha desayunado churros? Le tocará correr 12 minutos. Saque la calculadora y siéntese a la 
mesa sin miedo. Ya lo compensará

 Los beneficios de una actividad física regular son numerosos: mejora del funcionamiento del 
corazón, control del peso, elevación de la autoestima y el bienestar personal, reducción del 
estrés o el mal humor. Coinciden en esto todas las sociedades médicas, entre las que se 
encuentra la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, que en su guía de reducción del 
colesterol enumera las mencionadas ventajas. Aunque, a tenor de los datos facilitados, 
sugiere una más: comer sin remordimientos. Porque si usted ha decidido que hoy, festivo 
nacional, se lo tomará de descanso. Y que, en lugar de sudar, prefiere acoplarse alrededor de 
la mesa, con familiares y amigos, a disfrutar de los manjares que en los días laborables no 
solemos permitirnos, sepa que esta misma asociación ha calculado cómo quemar las calorías 
de cada alimento culpable con distintas actividades: caminar (consumo: 5 kcal/min), correr 
(consumo: 9 kcal/min) y bicicleta a 20 km/hora (consumo: 11 kcal/min). […]

 TEXTO 02
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2.  As sociedades médicas coincidem em que realizar uma atividade física 
regularmente traz inúmeros benefícios, e há quem agrega que também 
deveríamos 

A) comer sem remorso.
B) fazer uma pausa na dieta aos feriados.
C) desfrutar de refeições todos os dias.
D) desfrutar das refeições, inclusive nos dias úteis.
E) nos alimentarmos de maneira leve quando trabalhamos.
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3.  O tipo de sociedade a que se refere o humorista crítico espanhol é
 
A) o customizado.
B) o personalizado.
C) o consumista.
D) a especializada.
E) a coletivista.

TEXTO 03

32



33



3.  O tipo de sociedade a que se refere 
o humorista crítico espanhol é
 
A) o customizado.
B) o personalizado.
C) o consumista.
D) a especializada.
E) a coletivista.

34



3.  O tipo de sociedade a que se refere o humorista crítico 
espanhol é
 
A) o customizado.
B) o personalizado.
C) o consumista.
D) a especializada.
E) a coletivista.

35


	Slide 1
	ACUÉRDATE DE ESTAS PALABRAS
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35

