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ESPANHOL
PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR POR QUESTÃO = 2,00 PONTOS)
Questão

Resposta
Ajuda a lidar com conflitos.
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Ajuda a construir equipes eficazes.
Fortalece o sistema imunológico.
Reduz os hormônios que podem provocar tensões.
Luís Muñiz
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Uma das possibilidades:
• O humor se caracteriza pela transgressão.
• O humor se caracteriza pela capacidade de perceber os contrastes e as ausências de sentido.
Javier del Rey Morató
O humor é uma das formas como a inteligência se relaciona com o mundo.
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tienden
permite
Ridicularização de outras pessoas.
Medida de autoproteção.
Os autores dizem que as mulheres se sentem seduzidas por homens com bom humor,
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mas que isso não se aplica necessariamente aos homens.
Possibilidade / incerteza / dúvida
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As pesquisas indicam que pessoas otimistas costumam ter processos cognitivos mais eficientes e
apropriados.
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Uma das possibilidades:
• tomar um remédio para ter vontade de fazer os deveres
• pensar na possibilidade de criarem a pastilha Voluntex

A ciência ainda não comprovou a existência de uma relação direta entre humor e inteligência.

Ação: telefonar para a Federação Operária da Construção na esperança de que os operários estejam em
greve.
Campainha da porta tocando.
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Num primeiro momento, Felipe imagina uma determinada situação,
após o toque da campainha, ele imagina que essa situação se tornou realidade.
Indicar cortesia / educação por parte de quem fala.

9

10

Uma das palavras:
• cretinos
• maldito
Um dos recursos do texto II:
• letras tremidas
• letras muito grandes
• contorno do balão tremido
• expressão de pavor de Felipe
• cabelo desarrumado de Felipe
• cadeira posicionada na frente de Felipe
Felipe teme que sua imaginação tenha se concretizado.
Um dos recursos do texto III:
• expressão descontente de Felipe
• caracteres de xingamentos / ofensas / insultos
Felipe sente raiva / descontentamento, porque se vê obrigado a resolver o problema de matemática.

