Vestibular 2012 — 2a fase
Gabarito — Espanhol
Questão 01 (Valor: 20 pontos)
O candidato deverá fazer referência ao voto, como um instrumento de participação democrática
que possibilita mudanças e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Também
deverá fazer alusão à busca de consenso e ampliação do diálogo entre as nações, tal como o
autor propõe nos três últimos parágrafos do texto.
Questão 02 (Valor: 20 pontos)

O candidato deverá fazer referência à incapacidade que os governantes têm de enxergar
os verdadeiros motivos da crise. Por isso, tentam eliminar as consequências e não a
causa do problema, que, segundo o autor, é originado pela ineficácia do modelo
econômico.
Questão 03 (Valor: 20 pontos)
Os “miserables y usureros” (l. 18) que, segundo o texto II, estão se aproveitando da grave crise
econômica europeia, podem ser comparados, no texto I, aos países colonizadores. Em ambos os
casos, diferentes formas de poder (político ou econômico) subordinam um conjunto de
coletividades em benefício próprio.
Questão 04 (Valor: 10 pontos)
O item correto é o III, porque, nos dois fragmentos, o termo “les” exerce a função de
“complemento indirecto”.
Questão 05 (Valor: 15 pontos)
Espera-se que o candidato comente a atual crise financeira na qual alguns países da Europa se
encontram, situação que afeta a unidade e a moeda comum da União Europeia, o euro. Para
mostrar a relação entre os dois textos, ele poderá fazer referência, em sua resposta, à seguinte
ideia contida no texto II: “Ya no quiebran grandes empresas, sino países enteros cuya deuda
soberana es una soberana deuda. Se habla de contagio, de riesgo para el euro y de fractura en
Europa.” Também poderá vincular a charge a outras temáticas destacadas no texto II.
Questão 06 (Valor: 15 pontos)

a) Sorpresa.
b) Te he dicho que no toques las ruinas.
c) Complemento indirecto.

Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes.
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