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Espanhol
PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR DE CADA QUESTÃO = 2 PONTOS)
Questão
1

Resposta
Urbanidad se refere ao saber viver socialmente, tomando como base o respeito ao próximo.
É necessário voltar a praticar os atos de civilidade.
No passado, as pessoas aprendiam desde cedo, em suas casas, como se comportar socialmente.
Nos dias atuais, muita gente se esquece de tratar o outro de forma cordial.
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Um dos marcadores do passado:
• Desde que era pequeña
• entonces
Marcador do presente: Hoy en día
Resumir as causas possíveis enumeradas anteriormente.
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Três das causas:
• a falta de relacionamento entre as crianças
• a pouca convivência dos filhos com os pais
• a falta de qualidade da convivência dos filhos com os pais
• frequentemente, crianças educadas pelas avós não são educadas da melhor maneira possível
Duas das ações dos pais:
• ensinar aos filhos o que é respeito, compreensão, confiança
• dar exemplos de civilidade
• dar responsabilidade às crianças nas tarefas de casa
• comentar as notícias que abordem o tema civilidade, fazendo-os refletir sobre o que está bem
e o que não está no comportamento visto
Ações da comunidade:
• realizar campanhas educativas periodicamente
• reforçar os hábitos de urbanidade através da escola
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pero no: atitude de alienação
sino: atitude de participação
Escrever um texto que fala sobre a necessidade dos bons modos.
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Dois dos termos:
• os
• a todos
• vuestro
sin embargo
A autora não interage com os vizinhos porque trabalha o dia todo, mas possui uma boa relação
com eles.
pero
A convivência é cordial, mas o muro foi aumentando sem consentimento.
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Levantaram o muro dos fundos de sua casa e roubaram as lâmpadas de suas luminárias.
Não pediram a sua permissão para levantar o muro.
Ampliar a discussão sobre problemas decorrentes do convívio social.
¿Cómo, si el muro es mío y está dentro de los límites de mi terreno?
éste: evidência de abuso
nuestra: habitantes da cidade em que vive a autora
ello: a ausência de normas e regulamentos para melhorar a convivência comunitária
ahí: Itália

