Prezado candidato,
Estas são as questões da prova de Espanhol realizada no dia
26 de setembro de 2021. As questão e respostas não estão
enumeradas pois as provão são randômicas e esta
organização irá mudar de acordo com prova de cada
candidato. Por este motivo, todas as respostas de todas as
questões estão marcadas em vermelho.
ATENCIOSAMENTE, COMISSÃO ORGANIZADORA.

Texto de apoio
“(…) Por eso he venido hoy, especialmente, para hacerles un pedido: les quiero pedir a
los chicos y a los jóvenes, con la autoridad que me dan los años, que lean. Yo también
he leído de chico, y fueron los libros quienes me ayudaron a comprender y a querer la
grandeza de la vida. Quienes sembraron en mi alma lo que luego los años pudieron
expandir. Leía cuanto llegaba a aquellas bibliotecas de barrio, donde primero a través
de libros de aventuras, y luego, porque un libro lleva, inexorablemente, a otro libro, a
través de los más grandes de todos los tiempos, esos que nos entregan los abismos
del corazón humano, y la belleza y el sentido de la existencia.
Leer les agrandará, chicos, el deseo, y el horizonte de la vida.
Leer les dará una mirada más abierta sobre los hombres y sobre el mundo, y los
ayudará a rechazar la realidad como un hecho irrevocable. Esa negación, esa sagrada
rebeldía, es la grieta que abrimos sobre la opacidad del mundo. A través de ella puede
filtrarse una novedad que aliente nuestro compromiso.
Privar a un niño de su derecho a la educación es amputarlo de esa primera comunidad
donde los pueblos van madurando sus utopías.
Créanme, es necesario que nos dejemos todos empapar por la utópica búsqueda de
una gran educación para nuestros chicos.
Lo he dicho en otras oportunidades y lo reafirmo: la búsqueda de una vida más humana
debe comenzar por la educación. Como supo señalar Simone Weil, su tarea es
“preparar para la vida real, formar al ser humano para que él mismo pueda entretejer,
con este universo que es su herencia, y con sus hermanos cuya condición es idéntica a
la suya, relaciones dignas de la grandeza humana”.”
Ernesto Sábato
(Discurso pronunciado durante la presentación del Plan Nacional de Lectura en Buenos Aires, Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el 18 de mayo de 2004)
Disponible en: https://biblioteca.cordoba.es/blog/2009/12/les-quiero-pedir-a-los-chicos-y-a-los-jovenes-que-lean/

As questões a seguir fazem referência ao Texto de apoio.
Questão: Qual o principal tema abordado no texto?
A importância das bibliotecas de bairro.
A essencialidade da leitura.
A obrigatoriedade de ir à escola.
A importância de adquirir muitos livros.
A educação para as crianças pequenas.
Questão: O termo inexorablemente significa:
Que não se pode evitar.
Que pode ser evitado
Algo muito importante.
Que não tem valor.
Algo que é contrário.
Questão: “Créanme, es necesario que nos dejemos todos empapar por la utópica
búsqueda de una gran educación para nuestros chicos.” O que o autor quis dizer com
essa frase:

Que façamos uma busca criteriosa para selecionar as melhores escolas para nossos
filhos.
É importante ter em mente que as melhores escolas proporcionarão a melhor educação
para nossos filhos.
É necessário que todos nós nos aprofundemos pela difícil busca por uma boa
educação para nossos filhos.
A busca por uma boa educação para nossos filhos é algo impossível.
É importante buscar uma boa educação, prioritariamente, para nossos filhos pequenos.
Questão: Na frase “Como supo señalar Simone Weil, su tarea es”, o possessivo “su”
faz referencia a:
Livro
Educação
Simone Weil
Vida
Humana
Questão: Qual a intensão do autor com a seguinte frase “Quienes sembraron en mi
alma lo que luego los años pudieron expandir.”?
Que a vida plantou em sua alma o que os anos mais tarde puderam expandir.
Que os livros semearam em sua alma o que os anos mais tarde não puderam expandir.
Que os livros não influenciaram as possibilidades de expansão da sua vida.
Quem ler bastante pode adquirir um conhecimento especifico para cada idade.
Que os livros semearam em sua alma o que os anos mais tarde puderam expandir.

Texto de apoio

(Disponible en: https://fenomenal.fr/historietas-de-mafalda/)

Questão: Ao que se refere à fala de Mafalda no último quadro da tirinha do Texto de
apoio?
Que ambas são formadas.
A mãe de Mafalda não tem o direito de mandar nela.
Mafalda faz alusão ao dia que nasceu.
Mostra que a mãe não concorda com Mafalda.
Mafalda faz referência à faculdade da mãe.

Texto de apoio
Vuelta a la oficina pero sin dejar atrás el teletrabajo.
El modelo híbrido entre presencialidad y distancia se impone en muchas empresas.
Septiembre es la fecha marcada en rojo para que muchos vuelvan a sus puestos tras
meses trabajando desde casa.
Septiembre es uno de los dos meses del año, junto con enero, en el que muchos
arrancan cargados de buenos propósitos con mayor o menor suerte. Apuntarse al
gimnasio, hacer dieta, dejar de fumar, aprender idiomas y... volver a la oficina. En la
vida, los cambios muchas veces van ligados a los ciclos, y el fin de las vacaciones de
verano es un momento ideal para hacer borrón y cuenta nueva y dar paso a nuevas
realidades. Una de ellas es el paulatino regreso a la presencialidad laboral después de
año y medio de pandemia. El coronavirus trajo de golpe, con fuerza y a la fuerza el
teletrabajo a nuestras vidas. Hasta ese momento era únicamente una modalidad que
sabíamos que existía pero que la mayoría no habíamos tenido la suerte o la desgracia
de catar. En 2019, apenas el 5% de los españolas teletrabajaba. Desde marzo de 2020
el teletrabajo en España ha ido de más a menos. La nueva normalidad se ha ido
implantando con el retroceso de la pandemia, pese a las sucesivas olas, desinflando la
burbuja del teletrabajo, aunque sin pincharla.
Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de teletrabajadores ha
caído al cierre del segundo trimestre hasta los 1,8 millones de personas, frente a los
2,1 millones del primer trimestre y el pico de 3 millones de junio de 2020, cuando el
teletrabajo alcanzó su apogeo en España. Incluso ha sido necesaria una ley de
teletrabajo, que entró en vigor en julio pero que no contenta a las empresas, que la
tachan de imprecisa. Así, aproximadamente uno de cada diez trabajadores ejerce su
empleo desde su propio domicilio. O mejor dicho, desde fuera de su lugar habitual de
trabajo, pues si algo nos ha enseñado la pandemia es que con un ordenador portátil y
conexión a internet (con un simple smartphone es suficiente) se puede trabajar desde
los sitios más insospechados: un parque, la playa o incluso el coche. Cualquier sitio es
bueno para plantar la “oficina móvil”.
(MONTALBÁN, Erik. Vuelta a la oficina pero sin dejar atrás el teletrabajo. Madrid, 29/08/2021. La Razón. Disponible
en: https://www.larazon.es/economia/20210830/som2kuudyjd5bjiujbskq42wba.html) (Adaptado)

As questões seguintes fazem referência ao Texto de apoio.
Questão: A frase “…la fecha marcada en rojo” significa:
A flecha marcada em roxo.
A flecha marcada em vermelho.
A data marcada em roxo.
A data marcada em vermelho.
Uma data comemorativa.
Questão: Verifique as palavras destacadas em cada frase e marque a que
corresponde com a tradução do termo “oficina” que se encontra no texto:
Hoje preciso ir à oficina.
Hoje terei que voltar ao trabalho.
Preciso chegar ao escritório às 17h.
Consegui meu primeiro emprego.

Não gosto da atividade que realizo.
Observação: a questão acima foi anulada e todos os candidatos receberam a
pontuação pelo item.
Questão: Qual o tema o principal abordado no texto?
Os meses de janeiro e setembro são ótimos para começar novos projetos.
O retorno progressivo das atividades presenciais para a maioria dos profissionais.
Os problemas sanitários provocado pela COVID-19.
A maioria dos trabalhadores não se adaptou ao trabalho remoto.
O sistema híbrido é a solução para o mundo pós-pandemia.
Questão: Qual a tradução para a seguinte expressão “oficina móvil”?
Trabalho remoto.
Trabalho híbrido.
Emprego remoto.
Escritório móvel.
Atividade remota.
Questão: Qual o mês que houve uma queda no número dos “teletrabajadores”
segundo a “Encuesta de Población Activa (EPA)”?
Em abril de 2021.
Em maio de 2021.
Em junho de 2021.
Em julho de 2021.
Em junho de 2020.

Texto de apoio

(Disponible en: https://historietas.net/tiras-comicas-de-mafalda/#gsc.tab=0)

As questões de seguintes fazem referência ao Texto de apoio.
Questão: De acordo com o texto 4, Mafalda nos faz refletir sobre:
A necessidade de economizar energia, por isso devemos desligar as televisões.
Que é necessário pensar sobre a importância dos meios de comunicações em nossas
vidas.
Precisamos ficar mais atentos a todas as informações transmitidas pela mídia para
ficarmos mais informados.
É impossível parar para pensar quando estamos no meio de muitos ruídos.
A importância de pensar e não permitir ser manipulados pelas ferramentas midiáticas.
Questão: Qual a tradução para a palavra “desenchufado” que se encontra no texto 4?
Quebrado
Ligado
Desligado
Aceso
Danificado

Texto de apoio
CUIDADO CON LO QUE PONES EN TUS REDES SOCIALES
¿Que levante la mano quien no tiene al menos un perfil en una red social? Y fijaros que
ya solo decimos solo uno, porque lo normal es tener varios. Y es que las redes sociales
ya forman parte de nuestras vidas pero cuidado, mucho, porque algunos no saben
establecer el límite entre lo que es personal y publico. Las redes sociales son
escaparates y cualquier cosa que digamos en ellas está a disposición de todo el mundo
y cuando hablamos de todo el mundo no nos referimos a tu mejor amigo o a tu prima, si
no a las empresas de que cada vez analizan más los perfiles sociales de los candidatos
que están en proceso de selección.
Esto lo hemos conocido como siempre indagando por la red, somos inquietos y nos
gusta estar al día de toda la información que pueda ser útil y de interés. Un estudio
realizado por Infojobs indica que al 60% de las empresas consulta las redes sociales en
sus procesos de selección y eso no es lo que más puede llamar la atención, si no que
el 23% de las compañías ya contratan a sus empleados a través de redes sociales y el
62% a través de canales online. Datos muy interesantes y a tener en cuenta.

Las dos redes sociales más relevantes en este aspecto, a la hora de analizar a un
candidato son Facebook y Twitter. Hay que medir bastante lo que se dice porque
afirman que se han descartado a 1 de cada 3 candidatos después de analizar su perfil.
Los grandes “gurús” de las nuevas tecnologías lo tienen claro, Internet se ha convertido
en una herramienta fundamental para las empresas, para conocer a quien hay detrás
de un nombre y un apellido. Hay que cuidar lo que se llama la imagen digital. Pero no
inquietarse por estas informaciones, las ventajas son muy positivas. Las redes sociales
y las nuevas tecnologías permiten una mayor difusión de ofertas de trabajo y la
posibilidad, por suerte, de interactuar directamente con el candidato.
¿Y vosotros, qué uso les dais a vuestros perfiles? ¿Podrían ser examinados por
posibles empresas interesadas en vosotros sin miedo a lo que se pudieran encontrar?
(Disponible en https://www.up-spain.com/blog/cuidado-con-lo-que-pones-en-tus-redes-sociales/)

As questões de seguintes fazem referência ao TEXTO.
Questão: Qual o propósito principal do texto?
Orientar sobre como devemos usar as redes sociais para não expormos
demasiadamente a vida pessoal.
Ressaltar que Facebook e Twitter são as redes sociais mais utilizadas.
Informar sobre o uso indevido das redes sociais por parte de algumas empresas.
Ressaltar que cada vez mais as empresas estão analisando os perfis nas redes sociais
para selecionar os candidatos.
Alertar sobre os conteúdos que são expostos nas redes sociais e o perigo de golpes.
Questão: Observe as palavras destacadas em cada frase e verifique qual corresponde
à tradução do termo “apellido” que se encontra no texto:
Para entrar na página é necessário fazer o login.
Não gosto do apelido que recebi quando era criança.
Para acessar minhas redes sociais preciso de usuário e senha.
Em alguns países somos conhecidos pelo sobrenome.
Qual seu perfil nas redes social?
Questão: Marque a alternativa com a informação que o texto NÃO apresenta:
O texto fala que é comum as pessoas terem mais de um perfil nas redes sociais.
Afirma que as redes sociais são verdadeiras vitrines.
O que mais pode chamar a atenção é que segundo um estudo realizado pelo site
Infojobs, 60% das empresas consulta as redes sociais em seu processo de seleção.
23% das companhias já contratam seus empregados por meio das redes sociais.
O autor questiona se você poderia deixar uma empresa examinar sua rede social sem
medo.
Questão: Por que segundo o texto “Hay que cuidar lo que se llama la imagen digital”?
Porque não é ético colocar todo tipo de imagem nas redes sociais.
Porque dependendo das imagens que forem colocadas nas redes sociais, sua conta
poderá ser bloqueada.
É preciso ser criterioso com as fotos dos perfis das redes sociais.
Porque a internet tornou-se uma ferramenta fundamental nos processos de seleção
das empresas.

Para conseguir um bom emprego é imprescindível ter uma boa imagem digital.

Texto de apoio

(Disponible en: https://stryptor.herokuapp.com/mafalda/03-027)

As questões seguintes fazem referência ao TEXTO.
Questão: Por que Filipe não conseguiu realizar a brincadeira que pretendia fazer com
Mafalda?
Porque Filipe ficou com pena de Mafalda e desistiu de fazer a brincadeira.
Filipe esqueceu os objetos que pretendia utilizar na brincadeira.
Mafalda descobriu a brincadeira antes que Filipe tivesse podido concretizar.
Porque Mafalda expressou sua opinião a respeito do que achava de Filipe.
Filipe percebeu que poderia deixar Mafalda com medo.
Questão: Qual a frase corresponde à tradução do primeiro quadrinho?
Vou me divertir assustando a Mafalda com um rato e uma aranha de borracha.
Vou me divertir um pouco assustando a Mafalda com essa aranha de borracha.
Vou me divertir com um rato e vou assustar a Mafalda com uma aranha.
Vou me divertir assustando a Mafalda com essa aranha de brinquedo.
Vou brincar um pouco assustando a Mafalda com essa aranha de brinquedo.

Texto de apoio

(Disponible em: https://stryptor.herokuapp.com/mafalda/01-082)
Questão: Por que Manolito acredita que está sendo insultado no texto de apoio?
Porque ele não entendeu a história que estava passando no rádio.
Porque ele não aceitou a decisão de Fernando.
Porque Manolito não gostou do final da história que estava ouvindo.
Porque ele pensou que Fernando o estava insultando através do rádio.
Porque ele estava pensando que Fernando se casaria com Julia por interesse.

