VESTIBULAR DE INVERNO PUC-Rio 2004
GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE ESPANHOL
Questão 1
Resposta: (D) Eligieron el subempleo para poder sobrevivir.
Somente a opção que corresponde à letra destacada confere com o que diz o texto. O segundo parágrafo nos informa que é compreensível que as pessoas sem trabalho procurem um ganho através de alguma contribuição. As demais opções contradizem o que se lê no texto.

Questão 2
Resposta: (E) El Gobierno enfrenta dificultades de reglamentación de su actividad.
Esta questão, como a anterior, necessita da compreensão global do texto para que possam ser eliminadas as demais opções. A resposta correta está baseada no que diz o terceiro parágrafo.

Questão 3
Resposta: (C) los derechos de los ciudadanos.
Trata-se de uma questão pontual, limitada ao que expressa o primeiro parágrafo. Refere-se ao enfrentamento que ocorre entre a realidade social e os direitos dos cidadãos,  direitos esses que não são respeitados, mas atropelados.

Questão 4
Resposta: (B) dinero que se recibe por un trabajo realizado.
O termo em questão oferece vários significados dependentes do contexto. No caso, infere-se que o único possível é o assinalado como resposta.

Questão 5
Resposta: (D) sin embargo y todavía.
Trata-se de termos constantes de vocabulário básico de língua espanhola. O primeiro apresenta sentido adversativo, e o segundo, sentido temporal.

Questão 6
Resposta: (E) a nadie en concreto; equivale a los indeterminados “uno” y “cualquiera”.
A segunda pessoa do singular do verbo ir, no caso, não se dirige a ninguém em particular. Trata-se de um leitor que, entre outros, escreve uma carta para uma sessão do jornal – “Cartas al Director”, com a intenção de que seja publicada e lida por qualquer leitor, como ele. Esse recurso de estilo foi utilizado para conseguir um efeito de linguagem coloquial e ao mesmo tempo dar a entender que qualquer pessoa que vá ao hospital testemunhará o que ele está revelando. Tem efeito meramente expressivo.

Questão 7
Resposta: (A) inclusión.
O termo de sentido adversativo “sino” precedido por “no sólo” adquire sentido de inclusão. Não só fumam os familiares, mas os próprios doentes.

Questão 8
Resposta: (C) enfermos - enfermos
O primeiro pronome, “los”, tem valor demonstrativo: aqueles (enfermos) que têm algum tipo de tumor... O segundo, “les”, refere-se também aos enfermos que, ao saírem pela porta, repetem o gesto de sempre, de acender o danoso cigarro.

Questão 9
Resposta: (A) sino porque basta irse a los varios pisos de un hospital...
A palavra “planta” tanto pode referir-se a vegetal, como pode ser sinônimo de “piso”  (andar), acepção esta facilmente alcançada pelo contexto em que se insere. A única frase  passível de substituição à destacada no enunciado da questão é a indicada como resposta, já que na opção D, embora o termo “planta” esteja corretamente substituído por “piso”, o sentido da frase não confere com o que se entende no texto.

Questão 10
Resposta: (C) Las industrias tabaqueras, los laboratórios farmacológicos y el Gobierno tienen fuertes intereses económicos que les impide luchar realmente contra el problema del tabaquismo.
A resposta indicada como correta revela exatamente a conclusão pessimista do autor da carta, e corresponde ao final da mesma.

