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PADRÃO DE RESPOSTAS

QUESTÃO 01
(A) Os avós, no mundo moderno, voltam a ganhar importância na família.
(B) Um dentre os pontos positivos:
• Os avós se sentem úteis cuidando de seus netos.
• Produz uma maior integração dos avós com a família.
• Ao cuidar das crianças, os avós voltam a estar ativos e se sentem bem.
• As crianças estabelecem vínculos afetivos muito importantes com os avós.
• As crianças se beneficiam, recebendo as experiências e recordações dos avós.
Um dentre os pontos negativos:
• Os avós confundem seu papel e tentam educar as crianças a seu modo.
• As crianças se confundem sobre como comportar-se diante dos pais e dos avós.
QUESTÃO 02
(A) A citação de especialistas.
(B) Uma dentre as possibilidades:
• Os pais costumam ser mais severos do que os avós.
• Os avós têm uma tendência a serem mais permissivos do que os pais.
QUESTÃO 03
(A) A mulher, no passado, dedicava-se integralmente ao lar e à família. Nos últimos anos, ela
passou a ocupar um espaço significativo no mundo do trabalho, dividindo seu tempo entre a
casa e o emprego.
(B) As crianças ficam confusas quanto ao comportamento que devem adotar e desenvolvem a
habilidade de escolher a quem devem recorrer quando querem ver atendidos alguns de seus
caprichos.
QUESTÃO 04
(A) Uma dentre as possibilidades:
• considera esta medida como un avance en la situación actual de los abuelos
• Sin embargo, todavía queda mucho por hacer
(B) En este texto legal no se recogen otros casos muy habituales, (...) cuando muere el padre o la madre de los
pequeños, y los abuelos de esa parte de la familia dejan de ver a sus nietos.

16/12/2001
Espanhol

QUESTÃO 05
(A) Uso do pronome reflexivo “se” e emprego do possessivo “su”.
(B) O emprego de “no sólo” e “sino que también”.
QUESTÃO 06
(A) Dar a conhecer detalhes da viagem de bicicleta pela Península Ibérica.
Oferecer toda a informação de que dispõe para outros amantes do cicloturismo.
(B) Dois dentre os fragmentos:
• Quiero ante todo decirles
• todo lo que se puedan imaginar
• pero les aseguro que
• no los jorobo más
• Y quiero decirles
QUESTÃO 07
(A) He hecho é um tempo que marca um passado recente, próximo ao momento em que Galmes
escreve o e-mail, representado pelo presente estoy.
(B) A expressão significa que o viajante percorreu toda a Península, de ponta a ponta.
QUESTÃO 08
(A) Refere-se ao enunciador e à sua bicicleta.
(B) Refere-se ao enunciador e aos adeptos do cicloturismo.
QUESTÃO 09
(A) Considerando que o título faz referência a uma vida mais longa, o efeito cômico produz-se pela
inesperada atribuição de idades tão avançadas a pessoas com aparência tão jovem.
(B) No futuro, as pessoas não só viverão mais tempo, como também deixarão de envelhecer ou
permanecerão com aparência jovem por mais tempo.
QUESTÃO 10
(A) dos bollicaos
nos ligamos
(B) Apesar da idade avançada dos homens, em torno de 90 anos, a observação da morena indica
que elas devem ser ainda mais velhas do que eles.

