QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 21
Gabarito: E
Adicionar a droga por adolescentes é um problema social muito questionado na atualidade. Más o texto fala claramente (Los riesgos y daños
asociados a adicciones en adolescentes varían para cada sustancia).
QUESTÃO 22
Gabarito: B
A vinheta faz uma crítica as pessoas idiotas que existem no mundo.
QUESTÃO 23
Gabarito: D
O termo “encariñar” deriva de cariño que significa dar afeto.
QUESTÃO 24
Gabarito: C
Nesta música interpretada por Mercedes Sosa, o eu lírico adquire formas de agradecimento perante a vida que tem.
QUESTÃO 25
Gabarito: A
A propaganda mostra diversas mulheres cujas palavras expressam a agressão em diversas circunstancias.
QUESTÃO 26
Gabarito: B
O conflito da Síria é um tema questionado. Na sua leitura podemos concluir que um de seus motivos principais é a desigualdade social.
QUESTÃO 27
Gabarito: E
Questão que envolve acentuação Gráfica onde a palavra Derechos se classifica como Grave o llana (paroxítona).
QUESTÃO 28
Gabarito: B
Nesta vinheta se observa o desejo de morte e destruição para justificar a Paz na Síria.
QUESTÃO 29
Gabarito: E
Nesta vinheta, Mafalda critica a irresponsabilidade governamental do mundo.
QUESTÃO 30
Gabarito: A
Nesta música mostra a desigualdade social entre ricos e pobres.
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 14
O habito de fazer pagamento de contas e transferências de documentos diários leva ao uso da internet.
Quando a pessoa tem tendência a Depressão isso se torna um habito compulsivo sendo que sua falta causa de crises de ansiedade e agudiza mais a
doença.
QUESTÃO 15
A preocupação surge quando uma pessoa não consegue de vincular-se do habito excessivo de uso da internet e isso a torna triste e dependente de
tal atividade.
QUESTÃO 16
a) Acento Diacrítico, Pronombre interrogativo.
b) palabra Esdrújula, acento Ortográfico.
c) No es acentuada por ser grave terminada en Vocal.
d) Acento Diacrítico, Pronombre Oblicuo tónico.
e) No es acentuada por ser grave terminada en Vocal.
QUESTÃO 17
Palabras derivadas de adjetivos acentuados conservan su acento mismo que a silaba tónica no corresponda al ser transformados en adverbios.
QUESTÃO 18
La palabra árbol es un substantivo masculino en español (heterogenérica) por tanto usa articulo masculino.
No realiza cacofonía pues no es Femenina.

