
 

 
Provas resolvidas da UFRGS 2006 
 
Espanhol 
 
31.Resposta(A) 
 
- cuando – palavra que estabelece uma 
relação temporal. 
- cuáles – utiliza-se o relativo “cuáles” 
acentuado, pois substitui a expressão 
“las corrientes”.  
- durante – palavra que estabelece uma 
relação temporal durativa. 
- sin embargo – conjunção que 
estabelece uma relação de oposição. 
 
32.Resposta(C) 
 
Porque o texto discorre sobre o tema do 
buraco na camada de ozônio.  
 
33.Resposta(D) 
 
Verifica-se entre as linhas 48-52 que o 
desprendimento de cloro do CFC é o 
responsável pela distribuição do ozônio. 
 
34.Resposta(E) 
 
(F) Não verifica-se em nenhum 
momento do texto a menção de sustar o 
processo de estudos da camada de 
ozônio. 
(V) Conforme linha 22-27 o projeto do 
cientista se referia a investigação de 
compostos químicos. 
(V) De acordo com as linhas 41-44 é 
encontrado uma grande quantidade de 
compostos agressivos a camada de 
ozônio sobre o continente Antártico. 
(F) Porque não são mencionadas 
quaisquer alterações ambientais no 
continente Antártico. 
 
35.Resposta(B) 
 
Porque o texto apresenta como temas 
centrais o buraco da camada de ozônio 
que justifica as palavras: (“capa de 

ozono” e “agujero de ozono”) e o CFC 
como sua causa. 
 
36.Resposta(A) 
 
- deteriorar = desgastar 
- hecho = suceso (acontecimento) 
- suelen = acostumbran a ( costuman) 
 
37.Resposta(B) 
 
I – o pronome “esta” refere-se a “capa 
de ozono” (l.02) 
II – verdadeira 
III – porque “lo cual” retoma toda a 
idéia da existência de um projeto para 
investigar a dinâmica da alta atmosfera 
e não somente a palavra “projecto” 
(l.23) 
 
38.Resposta(D) 
 
Ubicadas = localizadas 
Recorrido = percurso 
Huella = rastro 
 
39.Resposta(B) 
 
A expressão “compuestos químicos” (l. 
25) está composta de substantivo e um 
adjetivo, assim como “científico inglés” 
(l. 23) 
 
40.Resposta(B) 
 
A palavra “los” (l. 29) é um pronome. 
I – A palavra “los” (l. 35) é também um 
pronome. 
II – A palavra “los” (l. 35) retoma 
“estos elementos” (l. 28) 
III – A palvra “el” é um artigo definido 
masculino singular, portanto difere da 
classe gramatical 
 
41.Resposta(D) 
 
I – Correta: conforme verifica-se entre 
linhas 16 -19. 
II – Falsa: afirmativa não contida no 
texto. 



 

III – Correta: conforme verifica-se entre 
linhas 19 - 22 
 
42.Resposta(D) 
 
A resposta é verdadeira apenas com a 
clara leitura do texto. 
 
 
43.Resposta(C) 
 
Segundo regra da gramática, a 
conjunção “y” deve ser trocada pela 
conjunção auxiliar “e” quando a palavra 
que a sucede é iniciada por “i” ou “hi” 
seguido de consoante. 
 
44.Resposta(B) 
 
Segundo o DRAE (diccionario de la 
Real Academia Española) 1992 a 
palavra “concurrir” significa juntar 
pessoasou objetos em algum lugar, 
podemos interpretar também como 
comparecer. 
 
45.Resposta(C) 
 
A palavra “aunque” tem como sinônimo 
“si bien (que)”, sendo a presença do 
“que” facultativa. 
 
46.Resposta(C) 
 
Todas as palavras são proparoxítonas 
(“esdrújulas” e “sobresdrújulas”). 
 
47.Resposta(E) 
 
A locução adverbial “a menudo” traduz-
se por frequentemente. 
 
48.Resposta(A) 
 
A palavra “lo” (l. 14) é um artigo 
neutro, que deve ser colocado diante de 
adjetivos, advérbios e verbos no 
partícipio para substantivá-los. A 
palavra “más” é um advérbio de 
quantidade, logo a sua frente colocamos 

“lo”. 
 
49.Resposta(B) 
 
Na primeira lacuna da frase usamos o 
verbo no “pretérito indefinido” porque 
logo após a conjunção verificamos a 
presença do advérbio de tempo “ahora” 
que atualiza o tempo passado. Na 
segunda lacuna o pronome que remete o 
verbo ao uso do modo subjuntivo. 
 
50.Resposta(A) 
 
O advérbio “muy” deve ser utilizado 
antes de adjetivos e advérbios, o que 
verificamos nas frases 1 e 4 com as 
palavras: 
“inteligentes” – adjetivo 
“lejos” – advérbio  
 
 
51.Resposta(E) 
 
Porque a palavra “siquiera” traduz-se 
por “sequer”, apresentando a idéia de 
exclusão. 
 
52.Resposta(E) 
 
(F) ele não se perdeu, mas faleceu 
(V) 
(F) a herança veio diretamente de 
Raymundo Larraín 
(V) 
(F) a fortuna já chegou até ela 
incompleta. 
 
53.Resposta(A) 
 
Alternativa pode ser confirmada pela 
leitura das linhas 23 -26.  
 
54.Resposta(E) 
 
Verifica-se pela leitura das linhas 02 – 
05. 
 
 
 



 

55.Resposta(E) 
 
Conforme a leitura das linhas 31 – 35 
 
 
56.Resposta(D) 
 
A palavra “ESPETACULAR” forma o 
plural mediante o acréscimo da 
terminação – ES e a palavra 
“TROMBOSIS” se mantém igual no 
plural e no singular, pois é acabada em s 
átono. 
 
57.Resposta(C) 
 
Verifica-se uma relação semântica 
opositiva entre o primeiro e o segundo 
parágrafo. 
 
58.Resposta(B) 
 
A palavra “Apenas” (l.9) traduz-se ao 
português como quase não. 
 
59.Resposta(A) 
 
O verbo “passar” (l.34) está no sentido 
de transferir.  
 
60.Resposta(C) 
 
Segundo o dicionário Señas, 2000 a 
palavra “fallar” pode ser empregada 
como um termo técnico pertencente a 
área do direito e pode ser traduzida 
como sentenciais. 

 

 


