
 

TEXTOS PARA INTERPRETAÇÃO – LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Questão 1) 

 
Disponível em: <http://natura.blogspot.com.br. /2008/06/espaa-la-ltima-em-reciclase-depilas.html>.Acesso em: 

10 jun. 2013 (adaptado). 

O objetivo principal do texto é 

a)  avisar catadores de lixo reciclável sobre o perigo de contaminação das pilhas. 

b)  alertar para o perigo de manusear pilhas sem proteção adequada. 

c)  ivulgar a marca Oxxo, que produz pilhas com menor risco de contaminação. 

d)  anunciar os altos índices de contaminação por pilhas verificados no meio ambiente. 

e)  apresentar um programa de recolhimento de pilhas. 

 

 

 

 

 



 

Questão 2) 

 
Disponível em:<http://2.bp.blogspot.com/qrvGMzK4ZJQ/TI5rajXjMkI/AAAAAAAAABM/P- 

1s1vMAtR8/s1600/MiguelitoyMafalda.jpg>. Acesso em: 30 jun. 2011. 

Com relação ao exposto na tirinha, é correto afirmar: 

a)  Miguelito interpreta literalmente a mensagem expressa por Mafalda. 

b)  A atitude de Miguelito é compatível com o objetivo de Mafalda em sua sugestão. 

c)  A fala de Mafalda é uma analogia à falta de tempo dos adultos para atender as crianças. 

d)  A personificação do livro sugerida por Mafalda é uma alusão à imaginação da criança. 

e)  A reação de Mafalda expressa a falta de compreensão sobre a mensagem recebida. 

 

 

 

 

 



Questão 3) 

 

Com base no conteúdo apresentado na charge, pode-se inferir que 

a)  proibir é algo bastante recorrente. 
b)  não se pode exigir muito dos prefeitos. 
c)  está proibido fazer solicitações ao governo. 
d)  só é permitido pedir até 300 000 euros ao vereador. 
e)  o pintor não consegue escolher entre as opções. 

Questão 4) 

¿Predicen las 'lunas de sangre' acontecimientos 

apocalípticos? 

Este martes llega la primera ‘luna de sangre’ de un total de cuatro que se podrán ver en todo el mundo hasta 

en cuatro ocasiones hasta septiembre de 2015 cada seis meses. Estos fenómenos son conocidos 

popularmente como el presagio de algún acontecimiento apocalíptico o trágico. 

Un eclipse total es el resultado de un perfecto alineamiento del Sol, la Luna y la Tierra, lo cual provoca que la 

luna adquiera un color rojizo. El pastor John Hagee, fundador de la megaiglesia protestante Cornerstone en 

San Antonio (estado de Texas), convencido de la importancia del evento, realizó un análisis e incluso le 

dedicó en 2013 un libro titulado Las cuatro lunas de sangre. 

Los resultados de la investigación resultaron ser desoladores. Hagee afirma en su libro, en una serie de 

sermones y en una emisión especial en televisión, que las fechas de este raro hecho astronómico significan 

"un gran evento que va a cambiar la historia" y que tendrá lugar entre abril de 2014 y octubre de 2015, 

informa el periódico estadounidense Houston Chronicle. 

Como argumento, Hagee señala que cada eclipse ocurrirá en una fecha religiosa significativa: el 15 de abril 

de 2014 y el 4 de abril de 2015 será la festividad judía Pésaj (Semana Santa), mientras que el 8 de octubre de 

2014 y el 28 de septiembre de 2015 es la Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot). El hecho de que las 'lunas de 

sangre' caigan en esas fechas "es algo que tiene que ser algo más que una coincidencia", asegura el pastor 

de Texas. 

Disponível em: <https://es.noticias.yahoo.com/>. Acesso em: 14 abr. 2014. 



De acordo com o texto, o pastor John Hagee estudou o fenômeno em questão e, segundo ele, os eclipses 

a)  certamente trazem consigo algo além de um mero acontecimento. 
b)  poderão ser vistos por todos entre os anos 2013 e 2015. 
c)  trazem consigo acontecimentos catastróficos para a humanidade. 
d)  são os fatos históricos que irão mudar o percurso da humanidade. 
e)  acontecerão pelo menos quatro vezes em dois anos. 

Questão 5) 

El arte del mercadillo 

La artista Martha Rosler monta su particular rastro en el atrio del MoMA con una "performance" 

 

Calzoncillos, pisapapeles, fiambreras, una lavadora, un coche, juguetes, libros, discos, álbumes, sillas, 

cuadros, alfombras, saleros, imanes, vestidos, juguetes y bisutería, la lista de objetos con un cierto toque 

destartalado que Rosler ha desplegado en el museo, desde el 17 de noviembre hasta mañana, es 

abrumadora. 

Pero a diferencia de las instalaciones de otros artistas contemporáneos, – abigarradas piezas de objetos 

domésticos y cotidianos – la recreación de Rosler va un paso más allá: todo está a la venta y se puede 

regatear el precio con la artista. 

El dinero recaudado va destinado a beneficencia, pero Rosler se ha resistido a decir cuál porque ha querido 

evitar que la gente piense que está haciendo una obra de caridad. 

Andrea Aguilar.Disponible en: <http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/30/actualidad/1354300878_678870.html>. 

De acordo com o texto, o que configuraria como um "algo além" na exposição da artista Rosler comparada à 

dos outros artistas seria: 

a)  poder olhar todas as coisas bem de perto. 
b)  permitir negociar o preço dos objetos. 
c)  vender, entre outras coisas, cuecas e livros. 
d)  levar os objetos pra casa na mesma hora. 
e)  fazer caridade com parte do dinheiro arrecadado. 
 
 



 

Questão 6) 

La buena comunicación 

 
NIK. La buena comunicación. Disponível em: <http://es.images.search. yahoo.com/search/images?_adv_prop-

image&fr=yfp-t-705-s&va=vi%C3%B1etas+comicas>. Acesso em: 26 set. 2013. 

 

A partir da leitura da vinheta, é correto afirmar que a comunicação na família 

 

a)  mudou bastante nas últimas décadas. 

b)  se deteriorou com o advento da revolução tecnológica. 

c)  continua a mesma há algum tempo. 

d)  está melhorando graças às redes sociais. 

e)  é um fenômeno recente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GABARITO 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

O objetivo do cartaz é apresentar um programa de recolhimento de pilhas; mostrando, inclusive, onde se 

pode encontrar um coletor. 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Com relação ao exposto na tirinha, Miguelito interpreta literalmente o que Mafalda diz: "Um libro es un 

buen amigo". Dessa maneira, Miguelito pergunta ao livro: "Bueno, ¿a què queres que juguemos?". Notamos 

aí a inocência do garotinho. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Para responder a essa questão, observe que o número de proibições é bastante alto (há, no mínimo, 2 753); 

além disso, a expressão facial do pintor ao fazer uma pergunta ao vereador e o fato de ele haver pintado a 

palavra prohibido sem saber o motivo dão a noção de que isso é algo recorrente. 

Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Para responder esta questão, deve-se atentar para os seguintes trechos: \"un gran evento que va a cambiar 

la historia\" e \"El hecho de que las ‘lunas de sangre’ caigan en esas fechas es algo que tiene que ser algo 

más que una coincidencia\". 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

Para responder a esta questão, é necessário observar a parte do texto que diz \"la recreación de Rosler va un 

paso más allá: todo está a la venta y se puede regatear el precio con la artista.\". Nesse trecho, encontramos 

que tudo está à venda e se pode pechinchar, negociar o preço com a artista. 

 



 

 

Questão 6) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

Para essa questão, tem-se que observar os comentários de Gaturro, os quais nos levam a perceber que, 

mesmo com o passar do tempo, a comunicação da família continua a mesma, mudando somente o motivo 

para ela; antes a TV, agora os celulares. 

 


