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51. C

De acordo com o texto, linhas 08 e 09 especificamente, o nome do próprio evento traduz a 

ideia de se dar mais destaque ao aporte que a África deu no desenvolvimento das línguas no 

Peru. 

52. A

Apenas a primeira assertiva está correta. Encontramos o suporte para essa afirmativa no 

trecho que vai da linha 10 à linha 15, especialmente na parte que diz: realizou-se (se llevó a 

cabo) no marco do Ano Internacional das Línguas Indígenas. As demais assertivas não 

encontram apoio no texto. 

53. D

A primeira afirmativa está falsa porque não é o Peru enquanto nação/instituição que legitima 

ou não a questão da dinâmica das línguas (indígenas e africanas) que formaram o espanhol do 

daquele país. 

A terceira assertiva também está falsa, pois – da mesma maneira que a primeira – quem 

afirma que há uma contribuição artística e cultural que merece reconhecimento é a 

representante da UNESCO Magaly Robalino Campos. Além disso, ela afirma que se deve 

valorizar para além das questões artísticas e musicais. 

54. B

A alternativa correta encontra justificativa entre as linhas 29 a 33. “Tenemos retos 

importantes(...)”. A palavra reto significa desafio. 

55. E

De acordo com o dicionário da Real Academia Espanhola (RAE), o sentido do termo LLEVAR A 

CABO é EXECUTAR, CONCLUIR ou REALIZAR. Assim, a melhor alternativa é a letra E. 

56. D

A forma verbal solicitada HAN SIDO está flexionada no Pretérito Perfecto Compuesto. O tempo 

verbal equivalente (SINÔNIMOS) é o Pretérito Indefinido. Encontramos esse tempo em 

FUERON, letra A. O verbo de ambos é o verbo SER e a tradução para eles é FORAM. 

57. B

De acordo como dicionário da RAE, a palavra BRECHA significa rachadura, abertura irregular ou 

ferida. Porém, no contexto em que aparece no texto, o melhor significado se encontra na 

alternativa que afirma ser traduzida por PROBLEMA. 



58. E

De acordo como dicionário da RAE, a palabra SEMBRA significa SEMEAR. Porém, no contexto 

em que aparece no texto, o melhor significado se encontra na alternativa que afirma ser 

traduzida por DISSEMINAR. 

59. C

Conforme a leitura atenta das linhas 50 a 59. 

60. B

A alternativa II está correta conforme a leitura das linhas 24 a 28, em que se afirma que um 

catálogo dos ambientes extremos da Colombia está sendo elaborado de maneira 

independente, pois faltam recursos e apoio.  

61. B

Conforme a leitura atenta das linhas 30 a 35. 

62. E

A primeira assertiva é falsa pois o texto não fala em “comprovação da vida em Marte”. A 

segunda afirmativa também é falsa pois, conforme leitura das linhas 55 e 56, outras regiões da 

América Latina e Colombia apresentam ambientes semelhantes aos de Marte.  

63. C

A expressão “de la misma” se retoma “vida” da linha 08. 

64. C

A conjunção “sin embargo” é uma adversativa, e estabelece ideia de oposição . Portanto, pode 

ser substituída sem alterar o sentido contextual por outra adversativa, a conjunção “pero”.  

65. A

A escrita correta do numeral 2010 é dos mil diez, sem uso da conjunção “y”, que só deve 

aparecer entre dezena e unidade, a partir do número 30. O numeral 100, sozinho, escreve-se 

cien. Já o numeral 2017, conforme explicado em relação ao numeral 2010, tem como escrita 

correta dos mil diecisiete.  

66. D.

A conjunção ya que é uma conjunção causal, sinônima de outras como dado que, porque, 

puesto que.  

67. A

A palavra aparte expressa ideia de adição, e pode ser traduzida por além. Já o substantivo 

aporte significa contribuição, pois é derivado do verbo aportar, que significa contribuir, ajudar.  



68. D 

O autor chama a atenção, conforme leitura atenta do primeiro parágrafo, sobretudo das linhas 

06 a 13, para o fato dos “indagadores” da cultura de nossa América não terem se esforçado 

para desentranhar as causas que fazem do Paraguai uma terra incógnita.  

69. D 

A primeira afirmativa está correta, pois, conforme a leitura das linhas 18 a 29, as terras do 

Paraguai eram de muita prosperidade, até se iniciarem situações adversas, conforme leitura 

das linhas 29 a 33.  

70. E 

Ver justifica da questão 68.  

71. D 

A primeira assertiva é falsa, pois o texto não afirma que houve a descoberta do Eldorado (el 

hallazo de Eldorado). A terceira assertiva também é falsa, pois, conforme leitura atenta das 

linhas 25 e 26, o Paraguai abarcava “casi medio continente”, e não de fato, meio continente.  

72. D 

Os verbos FUE e TUVO são, respectivamente, os verbos SER e TENER, e estão flexionados no 

Pretérito Indefinido do Indicativo e na terceira pessoa do plural. 

73. A 

Podemos verificar que as partículas LES da linha 30 e LES da linha 32 referem-se ambas a LOS 

CONQUISTADORES linha 31. 

74. B 

De acordo como dicionário da Real Academia Española (RAE), a palavra SERRALLOS significa 

HARÉN ou LOCAL DA CASA MUÇULMANA ONDE AS MULHERES ERAM MANTIDAS. Porém, no 

contexto em que aparece no texto, o melhor significado se encontra na alternativa que afirma 

ser traduzida por CATIVEIROS, visto que o texto aborda o local onde as índias escravas eram 

mantidas. 

75. B 

A palavra HACIA em espanhol é uma preposição que pode ser traduzida por PARA, POR 

DIREÇÃO A ou POR VOLTA DE. No contexto em questão, a melhor tradução seria POR VOLTA 

DE e tem uma ideia de tempo. 

 

 


