
 

DICAS PARA SE SAIR BEM NA PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL 

 

Orientar-se pelos cognatos (palavras de mesma grafia e com o mesmo significado); 
Memorizar as palavras mais frequentes; 
Orientar-se pela familiaridade do assunto; 
Arriscar algumas conclusões e omissões; 
Ler o texto superficialmente para familiarizar-se com as palavras; 
Entender por partes até chegar num todo; 
Ler as questões e comparar com o texto (procurar elementos no texto para responder às perguntas). 
 
Na hora de se preparar para o ENEM é necessário pensar além da matéria. Estudar interpretação, ler bastante e 
estar atualizado com as notícias é muito importante para quem vai fazer a prova. 
 As cinco dicas para os candidatos que optaram pelo espanhol são: 
 
1 – Linguagem verbal X Linguagem não verbal 
 
A linguagem verbal é quando se utiliza de palavras ao ler ou escrever. 
A linguagem não verbal é quando se utiliza de imagens que se informam por si só, como por exemplo: placas, 
figuras e signos visuais. 
 
2 – Falsos Cognatos 
 
Na hora que estiver lendo assuntos em espanhol, fique atento às palavras que são parecidas com o português e 
procure os significados. Se possível anote para depois poder consultar. Os heterosemánticos mais comuns entre 
português e espanhol são: 
Rato = momento; 
Exquisita = deliciosa; 
Alagar = alongar; 
Apellido = sobrenome; 
Maestro = professor. 
 
3 – Pronomes 
  
Estude os pronomes em espanhol, certamente eles serão usados nos enunciados das questões. 
 
PRONOMES PESSOAIS    PRONOMES POSSESSIVOS 
Yo      mí, mío, míos, mía, mías 
Tú      tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas 
Él      su, sus, suyo, suyos 
Ella      su, sus, suya, suyas 
Usted (ud)     su, sus 
Nosotros, nosotras    nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 
Vosotros, vosotras    vuestro, vuestra, nuestro, nuestras 
Ellos      sus, suyos 
Ellas      sus, suyas 
Ustedes (uds)     sus, suyos, suyas 
 
4 – Ler / interpretar 
 
Leia o máximo de notícias, livros em espanhol que conseguir. É interessante que assista a filmes também para 
treinar a interpretação dos termos que são usados na língua. 



 
 
 
 
5 – Vocabulário 
 
Estude o máximo de vocabulário que puder, quanto mais palavras souber melhor será sua interpretação na hora de 
resolver a questão da prova de espanhol no ENEM. 
Também é interessante que estude provas passadas do ENEM, estudar pelos exercícios propostos anteriormente 
podem dar uma noção melhor para resolver os mesmos. 
 
Assim como no inglês e no português, é preciso dar atenção à interpretação de texto na prova de espanhol. Além 
de ler notícias no idioma, o aluno deve procurar conhecer um pouco da literatura e da cultura hispana em geral, 
pois muitos dos textos são extraídos de obras literárias. 
É importante que o vocabulário seja estudado em um contexto. 
 
Nas questões gramaticais, fique atento: 
 
- Ao uso dos tempos verbais, principalmente à diferença entre Pretérito Perfecto e Pretérito Indefinido, pois isso 
pode mudar o sentido da frase. 
 
Pretérito Perfecto (foco no tempo) 
Yo compré un coche ayer. 
 
Pretérito Indefinido (foco na ação) 
Yo he comprado un coche. 
 
- Aos pronomes átonos (lo, la, los, las, le, les, se) 
 

O Artigo Neutro  

O artigo neutro lo, inexistente na língua portuguesa, é utilizado para substantivar adjetivos e advérbios. 

    Lo mejor de todo fue la fiesta. (mejor = melhor - adjetivo) 

    (O melhor de tudo foi a festa.) 

    La paz es lo más valioso sentimiento. (más = mais - advérbio) 

    (A paz é o mais valioso sentimento.) 
 

O artigo neutro LO é utilizado antes de adjetivo + preposição. Se depois do adjetivo não tiver preposição, usa-se o 
artigo definido masculino singular EL. 

Lo bonito en un partido es ver goles. 

(O bonito em uma partida é ver gols.) 

El bello coche de Pablo fue muy caro. 

(O belo carro de Pablo foi muito caro.) 

 
- Às conjunções, dando especial atenção às adversativas e concessivas (pero, sino, sin embargo, aunque, mientras, 
etc). 
 
- À ocorrência de apócopes, que são o corte de uma ou duas letras de alguns adjetivos ou advérbios antes de 
substantivos. Exemplo: buen hombre e hombre bueno; gran persona e persona grande. 



 
- À diferença de haber e tener 
 
O verbo haber é impessoal e, por isso, não deve ser conjugado; sua forma só deve ser mudada em relação ao 
tempo (presente, passado e futuro). Em espanhol, esse verbo é utilizado para expressar existência, podendo ser 
substituído por existe ou existen. Outra função desse verbo é expressar obrigação ou necessidade, mas de forma 
geral.  
 
Tener 
Já o verbo tener necessita de um sujeito e, por isso, deve ser conjugado (eu tenho, tu tens, ela tem...). Em espanhol, 
esse verbo é utilizado para expressar posse, podendo ser substituído por posee (possui). Como o verbo haver, pode 
expressar obrigação ou necessidade, mas de forma mais específica. 
 
- À diferença entre os advérbios muy (usado antes de adjetivo e advérbio) e mucho (usado antes de substantivos e 
depois de verbos). 
 
- Às palavras heterogenéricas, que possuem forma igual ou semelhante em espanhol e português, mas pertencem a 
gêneros diferentes (“el color” e “a cor”, por exemplo). 
 
- Às palavras homônimas, que têm significado diferente de acordo com o artigo que a antecede (por exemplo, el  
cólera, que é a doença, e la cólera, que significa raiva). 
 
- Às conjunções y/e (usa-se “e” antes de palavras iniciadas em “i” ou “hi”, e “y” antes das outras) e às conjunções o/u 
(usa-se “u” antes de palavras iniciadas em “o” ou “ho” e “u” antes das outras). 
 
 
 


