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Comentário Geral
Para a prova de língua estrangeira – Espanhol – a UFPR apresentou dois textos que visavam
avaliar a capacidade do aluno ler e interpretar textos na língua alvo. Os textos desse ano
eram diferentes gêneros (jornalístico e literário), podem ser considerados longos, mas com
vocabulário acessível e temas da atualidade (La verguenza de España) e do cotidiano (El 34).
Abaixo é possível conferir comentários para as questões elaborados pela equipe de Língua
Estrangeira Moderna do Curso Domínio.

Comentário: O texto deve ser lido como um todo. Importante não restringir a leitura ao trecho
citado. Se continuamos a leitura do parágrado fica claro que a intenção do trecho entre aspas é
incentivar as pessoas a participarem da campanha promovida pelo banco, logo alternativa “D”.

Comentário: No segundo parágrafo Soledad Becerril recomenda que as Comunidades Autônomas
abram os refeitórios das escolas este verão para que as crianças possam comer ao menos uma
vez ao dia, portanto a alternativa “A” é a melhor resposta.

Comentário: No último parágrado do texto logo após “españoles en riesgo de exclusión” a autora
repete a informação com outras palavras, dizendo que é a maneira como se chamam os pobres
sem dizer que são pobres, ou seja, um eufemismo. Como resposta, alternativa “B”

Comentário: Também é no último parágrafo que podemos encontrar a resposta a essa questão. Na
última sentença aparecem as palavras “sonrojo” e “bochorno” (vergonha) e a expressão “poner
negro sobre blanco” (algo como “deixar claro”). Aqui a autora mostra sua indignação perante o
fato de serem os Bancos de Alimento e as ONG´s que dão de comer aos espanhois menos
favorecidos, em detrimento aos órgãos públicos que não dão a devida importância a esse assunto.
O fato de desconhecer o vocabulário ou a expressão não impediu a realização da questão com
sucesso, pois o aluno atentou para o contexto e para as ideias afins dentro do parágrafo.

Comentário: No início do texto o autor se descreve como tendo uma presença mais marcante por
ser o último da chamada e isso era melhor que ser alguém com um número intermediário. Ainda
comenta sobre o 34, que era conhecido por ser o repetente. Assim fica claro que os alunos
acabavam sendo reconhecidos pelos números que lhes era designado na lista. Alternativa “C”.

Comentário: A leitura integral do conto nos faz perceber que a mensagem que o autor quer
transmtir ao longo de seu texto é de que independente do quão inteligente ou capaz seja uma
pessoa, em algum momento da vida, por uma motivo qualquer, ela vai passar por alguma
frustração. Alternativa “B”.

Comentário: Nos dois parágrafos finais o narrador tece comentários a respeito de que ficava
admirado com a maneira como o “34” trazia comentários e novos pontos de vista sobre os temas
complexos e ainda assim tudo isso não foi suficiente para que recebesse a aprovação naquele
ano. Alternativa “A”.

Comentário: A resposta a essa questão pode ser encontrada logo no início do terceiro parágrafo
quando o narrador comenta que aos 11, 12 anos de idade ele e seus colegam tinham acabado de
ingressar no Instituto Nacional, o colégio de maior prestígio do Chile. Isso era visto como um
desafio, e quem lá ingressava tinha um currículo ou histórico escolar impecável, o que
supostamente impediria o fracasso dos alunos. Alternativa “E”.

