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INSTRUÇÕES 
 

 
 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. O caderno de provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para a área de conhecimento (Educação 
Básica) e eixos tecnológicos (Educação Profissional). 

2. As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. As respostas referentes a estas questões 
somente deverão ser transcritas uma única vez para a Folha de Respostas (Gabarito). 

3. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 
de ponta grossa.  

4. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas 
contém o número de questões previsto, se corresponde à área de conhecimento/eixos tecnológicos a que está 
concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados 
estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação. 

5. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para candidatos com uma única inscrição e 6 (seis) horas para candidatos 
com duas inscrições. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para a Folha de 
Respostas (Gabarito). 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação a 
Folha de Respostas (Gabarito) devidamente assinada em local específico. 

7. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme 
de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade 
do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também 
poderá se retirar do local de provas somente a partir das 2 (duas) horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo 
candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 
Unidade de Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.   

 
RESULTADOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão publicados no dia 01 de novembro de 2021 a partir das 16h. 
 



 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
 

Atenção quanto às instruções sobre a marcação das questões  
e o preenchimento da folha de respostas. 

 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

O candidato com DUAS INSCRIÇÕES fará DUAS PROVAS e deverá resolver este grupo de questões e transcrevê-las para 
a folha de respostas uma única vez. 
 

 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

As questões de nº 09 a 24 se referem ao Núcleo Comum aplicável a todos os eixos tecnológicos da Educação Profissional. 
 

O candidato com DUAS INSCRIÇÕES fará DUAS PROVAS e deverá resolver este grupo de questões e transcrevê-las para 
a folha de respostas uma única vez. 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: LEM – ESPANHOL 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS / CONHECIMENTOS GERAIS 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns 
(Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adolescente e Conhe-
cimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento 
(Educação Básica) e eixos tecnológicos (Educação Profissional) e 
estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto contextualiza as questões de 01 a 04. Leia-o atenta-
mente. 
 

A aprendizagem significativa instaura novamente na 
escola uma condição fundamental de nossa busca de conhe-
cimento. Essa condição é a do desejo, ou seja, do conhecimento 
como necessidade, algo que “falta ser”, que ainda não é nos 
termos pretendidos ou aceitos pelo sujeito. No contexto da 
competência relacional, isso é interessante porque o desejo 
instaura-se como busca e como complementaridade. A busca 
supõe a devoção daquele que deseja, isto é, trabalho, compro-
misso, responsabilidade. Complementaridade supõe sair dos 
limites de onde se encontra e incluir um outro todo como parte. 
Marías analisa essa questão no plano do jogo, como forma de 
ilusão. Ou seja, o que anima os adversários em um jogo é a 
mesma ilusão: vencer. Essa ilusão corresponde ao que se chama 
de “desejo com argumento”, ou seja, como falta traduzida em 
ações de busca, dirigidas por um objetivo ou finalidade, ações 
que são reguladas por essa meta a ser alcançada. Daí a dupla 
condição para competência relacional: desejo e devoção. 
Desejo como fim ou direção. Devoção como meio ou instru-
mento. Ou, como quer a sabedoria popular: “quem ama, cuida”. 

Desejo e devoção são cognitivos e afetivos ao mesmo 
tempo. Cognitivos porque supõem uma formulação, uma per-
gunta, hipótese ou proposição. Porque supõem construção de 
recursos, tomadas de decisão, avaliação reguladora etc. Afeti-
vos porque supõem um querer, supõem a atribuição de uma 
significação pessoal, no sentido de que algo ainda não é para 
um sujeito, mas “deve” ser. 

A aprendizagem significativa supõe que se encontre “eco” 
no sujeito a quem é proposta. Daí sua vinculação com uma 
forma relacional de competência. A aprendizagem significativa 
é uma das condições defendidas por Piaget para um método 
pedagógico ser construtivo. Significativa porque expressa essa 
categoria da paixão: deixar-se, como sujeito a ser atravessado 
por um objeto; por isso, estar envolvido, interessado, ativo, em 
tudo o que corresponde a sua assimilação. Por isso, Piaget, ao 
menos com as crianças, era muito crítico ao que chamava de 
“verbalismo da sala de aula”. O verbalismo refere-se às expo-
sições orais (explicações) para crianças sobre temas que as 
excluem por sua natureza formal, conceptual, adulta. A conse-
quência disso, não raro, é a presença de crianças apáticas, 

desinteressadas, passivas, ou, então, agitadas, indisciplinadas e 
pouco cooperativas. As mesmas exposições com adultos podem 
ser positivas, pois esses possuem mais recursos cognitivos para 
relacionarem-se com essa forma de linguagem. Ou seja, um 
adulto, mesmo que só escutando, tem recursos de pensamento 
para manter um “diálogo” ativo (anota, faz associações, con-
corda etc.) com o assunto que está sendo exposto. 

 (Lino de Macedo. Competências e Habilidades: Elementos para uma 
Reflexão Pedagógica. Disponível em: http://portal.inep.gov.br. 

Fragmento.) 

 

Questão 01 
Considerando as ideias e informações trazidas ao texto, 
pode-se afirmar que: 
A) A forma de linguagem é um elemento de grande relevância 

para que determinada mensagem alcance o interlocutor 
tendo em vista suas especificidades.  

B) O conceito acerca da aprendizagem significativa, expresso 
no primeiro período do texto, aponta para a necessária 
busca do conhecimento e não sua simples “incorporação”.  

C) O reconhecimento do conhecimento como uma necessi-
dade demonstra que a aprendizagem significativa não está 
relacionada a um desejo, mas a essa necessidade do indiví-
duo.  

D) De acordo com o autor, para que a aprendizagem signifi-
cativa produza o efeito desejado e o objetivo proposto seja 
alcançado, o sujeito por ela alcançado deverá ser selecio-
nado e, posteriormente, confrontado. 

 

Questão 02 
Em relação ao emprego das regras de concordância de acordo 
com a gramática oficial, assinale a afirmativa correta. 
A) Em “Essa condição é a do desejo [...]” (1º§), os termos 

“Essa” e “a” não estabelecem concordância regular com 
o seu referente. 

B) Em “[...] termos pretendidos ou aceitos [...]” (1º§) há um 
modificador e dois núcleos de sintagma nominal adap-
tando-se ao gênero e ao número determinados.  

C) Caso houvesse a intenção de realçar o termo “sujeito” no 
trecho “[...] no sujeito a quem é proposta.” (3º§), o termo 
“proposta” seria adaptado ao gênero masculino.  

D) A concordância vista em “[...] crianças apáticas, desinte-
ressadas, passivas, [...]” (3º§) não seria alterada caso fosse 
acrescentado outro núcleo ao sintagma nominal pertencente 
ao mesmo gênero do núcleo utilizado. 

 

Questão 03 
Considerando a realidade dos textos digitais e multimodais, 
de acordo com Roxane Rojo – mestre e doutora em Linguística 
Aplicada – a escola precisa “reestruturar seus processos de 
ensino-aprendizagem às novas configurações que se apresen-
tam no mundo contemporâneo e globalizado e [...] tomar 
para si a tarefa de trabalhar com esses novos modos de 
ver/sentir/agir e de significar o mundo e a realidade social”. 
A afirmativa anterior, em relação ao tema explorado no texto 
em análise, pode ser vista como: 
A) Debate de caráter contrastivo, mas desafiador.  
B) Ultrapassada para a prática de ensino-aprendizagem.  
C) Passível de reestruturação para que não haja rupturas.  
D) Atual demanda que evoca e confirma ideias discutidas.  
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Questão 04 
“O verbalismo refere-se às exposições orais (explicações) 
para crianças sobre temas que as excluem por sua natureza 
formal, conceptual, adulta.” (3º§) A justificativa para o uso 
do acento grave indicador de crase no trecho destacado 
anteriormente é a mesma vista em:  
A) Em meu discurso, nunca me referi à reunião alguma. 
B) Entreguei-o à responsável tendo em vista que o projeto 

havia sido finalizado.  
C) À medida que as acusações foram apresentadas, não res-

taram dúvidas de sua culpa.  
D) Refiro-me tão somente à ela neste momento, conside-

rando sua grande importância. 
 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Questão 05 
“Marcela, 9 anos, é aluna do Ensino Fundamental. Nas últimas 
semanas, chegou atrasada para as aulas, fisicamente machu-
cada e abatida. Não se concentra e não quer falar sobre o 
assunto com a professora.” Considerando a situação hipoté-
tica, a quem a direção do estabelecimento de ensino deveria 
informar? 
A) Polícia Militar. 
B) Conselho Tutelar. 
C) Ministério Público. 
D) Secretaria Municipal de Saúde ou congênere. 
 

Questão 06 
“Rafael, 8 anos, foi constrangido várias vezes e publicamente, 
pela diretora do colégio onde estuda. Não quer mais voltar às 
aulas.” Considerando que o fato ocorrido constitui crime contra 
a criança, assinale a alternativa que apresenta a pena corres-
pondente:  
A) Detenção de seis meses a um ano.  
B) Detenção de seis meses a dois anos. 
C) Advertência por escrito e detenção de até um ano, em 

casos de reincidência. 
D) Advertência por escrito e detenção de até seis meses, em 

casos de reincidência.  
 

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Questão 07 
“Em um ensino tradicional, baseado na transmissão de con-
teúdo, o estudante tem uma postura passiva diante dos pro-
cessos de ensino e de aprendizagem, tendo a função de rece-
ber e absorver uma quantidade enorme de informações apre-
sentadas pelo docente. Muitas vezes, não há espaço para o 
estudante se manifestar e se posicionar de forma crítica. Em 
oposição a isso, ao desenvolver práticas pedagógicas norteadas 
pela metodologia ativa, o estudante passa a assumir uma 
postura ativa, exercitando uma atitude crítica e construtiva, 
que fará dele um profissional melhor preparado.”  

(Berbel, 2011; Souza; Iglesias; Pazin-Filho, 2014.) 
 

Com base na citação e, ainda, considerando o desenvolvimento 
da autonomia e motivação dos alunos, pode-se inferir que o 
professor deve: 

I. Usar linguagem formal. 
II. Nutrir os recursos motivacionais internos. 
III. Oferecer explicações racionais para o estudo de determi-

nado conteúdo. 
IV. Regulamentar o tempo e o ritmo de aprendizagem dos 

alunos. 
V. Reconhecer e aceitar as expressões de sentimentos ne-

gativos dos alunos. 
Estão corretas apenas as ações 
A) II e III. 
B) I, III e IV. 
C) I, IV e V. 
D) II, III e V. 
 

Questão 08 
“O planejamento está previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB – Lei nº 9.394 de 1996), como sendo ‘responsa-
bilidade da instituição de ensino, junto com seu corpo docente, 
que, por sua vez, tem como incumbência não só ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidas, mas também participar 
de forma integral dos períodos dedicados ao planejamento, 
além de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino a qual ele pertença’.”  

(BRASIL, 1996, P. 6.) 
 

Acerca do exposto e, ainda, considerando dois importantes 
documentos de planejamento escolar: o Projeto Político-                
-Pedagógico (PPP) e a Proposta Pedagógica Curricular (PPC), 
analise as premissas que tratam da relação entre ambos. 
I. O PPP norteia o trabalho educativo proposto pela instituição 

de ensino como um todo, trazendo, no seu marco opera-
cional, a PPC que expressa a forma como as concepções 
assumidas coletivamente serão efetivadas na prática peda-
gógica. 

II. A PPC expressa os fundamentos conceituais, metodológicos 
e avaliativos de cada componente curricular ou área do 
conhecimento, elencados na matriz curricular. O PPP estabe-
lece diretrizes básicas de funcionamento e de organização da 
escola, sempre integradas às normas comuns da rede ou do 
sistema a que pertence e do sistema nacional. 

III. A base para a elaboração da PPC é a matriz curricular, com 
sua parte de Base Nacional Comum e de Parte Diversificada 
e/ou Flexível. O PPP tem, em sua estrutura, os encaminha-
mentos metodológicos, os recursos didáticos, os instru-
mentos e os critérios de avaliação docentes.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Haga la lectura del texto para contestar la cuestión 09. 
 

“Anatole France escribió que el futuro está oculto detrás de los 
hombres y mujeres que lo hacen. El autor no era un hombre 
optimista, pero, precisamente porque creía en eso, podría ha-
berlo sido. Porque si el futuro está oculto detrás de los hombres 
y mujeres que lo hacen, que lo están haciendo, cabe la espe-
ranza, hoy precisamente, más que hace 20 o 30 años (…).” 

(Disponible en: https://elpais.com/elpais/2015/03/25/planeta_futuro/ 
1427302027_880991.html. Acceso en: 12/09/2021.) 

 

Questão 09 
El pronombre “lo” en: “hombres y mujeres que lo hacen, que 
lo están haciendo…” hace referencia a: 
A) Mujeres.  
B) El futuro.  
C) Hombres.  
D) Mujeres y hombres. 
 
Haga la lectura de algunos versos del poema de Mario Bene-
detti para contestar las cuestiones 10, 11, 12 y 13. 
 

Todavía 
 

No lo creo todavía 
estás llegando a mi lado 
y la noche es un puñado 
de estrellas y de alegría 
 

nadie nunca te reemplaza 
y las cosas más triviales 
se vuelven fundamentales 
porque estás llegando a casa 
 

sin embargo todavía 
dudo de esta buena suerte 
porque el cielo de tenerte 
me parece fantasía 
 

pero venís y es seguro 
y venís con tu mirada 
y por eso tu llegada 
hace mágico el futuro 

(Mario Benedetti. Disponible en: https://www.poemas-del-alma.com/ 
todavia.html. Acceso en: 12/09/2021.) 

 

Questão 10 
Sobre la palabra “todavía”, podemos decir que hay un: 
A) Hiato. 
B) Triptongo. 
C) Diptongo creciente. 
D) Diptongo decreciente. 
 

Questão 11 
Elija la opción correcta.  
A) “Más” en el poema es sinónimo de “pero”. 
B) “Más” puede ser traducido al portugués como “mas”. 
C) “Más” puede ser traducido al portugués como “mais”. 
D) “Sin embargo” en el poema es sinónimo de “todavía”. 

Questão 12 
En el verso “nadie nunca te reemplaza”:  
A) “Reemplaza” puede ser sustituida por “quiere”. 
B) “Reemplaza” puede ser sustituida por “supera”. 
C) La palabra “nadie” puede ser traducida al portugués como 

“nada”. 
D) La palabra “nadie” puede ser traducida al portugués como 

“ninguém”. 
 

Questão 13 
En el verso “pero venís y es seguro”: 
A) “Venís” es una de las conjugaciones del verbo “venir”. 
B) “Pero” es el sinónimo de “más” con la tilde en español. 
C)  “Pero” puede ser traducido al portugués como “mais”. 
D) “Venís” es una de las conjugaciones del verbo “vencer”. 
 

Questão 14 
En los versos “Para la sed el agua / para el hambre, el amor”, 
sobre las palabras “agua” y “hambre”, es posible decir que 
son:  
A) Heterogenéricas. 
B) Heterosemánticas.  
C) Palabras femeninas.  
D) Palabras masculinas. 
 

Questão 15 
En “Mi cumpleaños es en la Navidad. Conque empezamos las 
conmemoraciones en la Nochebuena” es posible decir que: 
A) “Navidad” es lo mismo que “cumpleaños”.  
B) “Conque” puede ser sustituido por “Pero”.  
C) “Conque” puede ser sustituido por “Por consiguiente”. 
D) “Navidad” es la fiesta de conmemoración por la Resurrección 

de Cristo.  
 

Questão 16 
Son ejemplos de heterotónicos, EXCEPTO: 
A) Amigo.  
B) Alguien.  
C) Cerebro.  
D) Atmosfera. 
 

Questão 17 
Observando la clasificación de las palabras de acuerdo con 
la posición de la sílaba fuerte, relacione las columnas y elija 
la opción correcta. 
1. Llanas. 
2. Agudas. 
3. Sobresdrújulas. 
4. Esdrújulas. 
(     ) Actriz. 
(     ) Elegante. 
(     ) Satélite. 
(     ) Fácilmente. 
A) 2, 1, 4, 3. 
B) 1, 2, 3, 4. 
C) 4, 3, 2, 1. 
D) 3, 4, 2, 1. 
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Haga la lectura de la canción del cantautor Joaquín Sabina 
para contestar las cuestiones: 18, 19 y 20.  
 

Pastillas para no soñar 
 

Si lo que quieres es vivir cien años 
No pruebes los licores del placer 
Si eres alérgico a los desengaños 
Olvídate de esa mujer 
Compra una máscara antigás 
Mantente dentro de la ley 
Si lo que quieres es vivir cien años 
Haz músculos de cinco a seis 
 

Y ponte gomina que no te despeine 
El vientecillo de la libertad 
Funda un hogar en el que nunca reine 
Más rey que la seguridad 
Evita el humo de los puros 
Reduce la velocidad 
Si lo que quieres es vivir cien años 
Vacúnate contra el azar 
 

Deja pasar la tentación 
Dile a esa chica que no llame más 
Y si protesta el corazón 
En la farmacia puedes preguntar 
¿Tiene pastillas para no soñar? 
 

Si quieres ser matusalén 
Vigila tu colesterol 
Si tu película es vivir cien años 
No lo hagas nunca sin condón 
Es peligroso que tu piel desnuda 
Roce otra piel sin esterilizar 
Que no se infiltre el virus de la duda 
En tu cama matrimonial 
 

Y si en tus noches falta sal 
Para eso está el televisor 
Si lo que quieres es cumplir cien años 
No vivas como vivo yo.  

(Disponible en: https://www.letras.mus.br/joaquin-sabina/330197/. 
Acceso en: 12/09/2021.) 

 

Questão 18 
Sobre los verbos “Olvídate”, “Mantente”, “Vacúnate” y “No 
lo hagas” es posible decir: 
A) Utilizan el registro formal de tratamiento.  
B) Están conjugados en la segunda persona del plural.  
C) Están conjugados en la tercera persona del singular.  
D) Están conjugados en la segunda persona del singular. 
 

Questão 19 
Elija la opción correcta sobre la interpretación del texto de 
la canción. 
A) Presenta consejos que debemos seguir para vivir libremente.  
B) Es irónico y hace una crítica a las personas que viven inten-

samente la vida. 
C) Es irónico y hace una crítica a las personas que no viven 

intensamente la vida.  
D) Hace la sugestión de que es necesario buscar todas las 

formas de aislarse de la vida.  

Questão 20 
Elija la opción correcta. 
A) Hogar es el domicilio.  
B) Hogar es un espacio cualquiera.  
C) Condón es un ave rapaz del orden de las catartiformes.  
D) Llamar puede ser traducido al portugués como “chamar”. 
 

Questão 21 
Relacione las columnas y elija la opción correcta. 
1. Tuteo. 
2. Ceceo. 
3. Seseo. 
4. Voseo. 
(     ) Cuando pronuncia las letras “s”, “c” (ante e, i), y “z” como 

la fricativa alveolar /s/. Se usa en la mayoría de los países 
hispanohablantes en Latino America. 

(     ) Cuando pronuncia las letras “s”, “c” (ante e, i) y “z” como 
la fricativa interdental /θ/. Se usa en partes de España que 
hablan Andaluz. 

(     ) Se aplica esta denominación al uso del pronombre “vos” 
como forma de tratamiento dirigida a un solo interlocutor, 
así como al empleo de las desinencias que reflejan los 
rasgos gramaticales de este pronombre en la flexión ver-
bal. Usado como tratamiento de confianza, el voseo es 
propio de muchas áreas del español americano. 

(     ) El uso del pronombre “tú” para la segunda persona del 
singular y vos otros para la del plural es el más extendido 
por el mundo hispanohablante. La familiaridad y la intimi-
dad no son las únicas cosas que imponen el tuteo. 

A) 3, 2, 4, 1. 
B) 1, 2, 3, 4. 
C) 2, 3, 4, 1. 
D) 3, 2, 1, 4. 
 

Questão 22 
Elija la opción en que la escrita de todos los numerales está 
correcta. 
A) Veintiocho / Dieciséis / Veintidós / Dos / Tres / Treinta y dos 
B) Veinte y ocho / Dieciséis / Veinte y dós / Dos / Tres / Treinta 

y dos 
C) Veintiocho / Dieciseis / Veintidos / Tres / Veintitres / Treinta 

y dos 
D) Veinte y ocho / Dieciseis / Veinte y dos / Dos / Tres / Treinta 

y dos 
 

Questão 23 
Complete las frases con el verbo adecuado. Después, escoja la 
opción correcta. 
I. “A mi hija le _________ los caramelos.”  
II. “Nos ____________ leer buenas noticias.”  
III. “Roberto nos ________ bien.”  
IV. “Ya no quiero saber. Me ________ los chismes.”  
V. “Le _______ mucho la muela.”  
 

A) I. encantan II. interesa III. cae IV. aburren V. duele 
B) I. encanta II. interesamos III. cae IV. aburren V. duele 
C) I. encantan II. interesamos III. caemos IV. aburre V. duelen 
D) I. encanta II. interesan III. caemos IV. aburre V. duelen  
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Questão 24 
Elija la opción en que todas las palabras siguen la misma 
regla de acentuación. 
A) Mástil / Comía / Sabía / Tenías 
B) Árbol / Mártir / Compró / Álbum 
C) Condón / Matusalén / Antigás / Corazón 
D) América / Teléfono / Comprásemelo / Parásito 
 

Questão 25 
Relacione las columnas y elija cuáles serían los vocablos equi-
valentes en portugués. Después, escoja la opción correcta.  
1. Cachorro.   
2. Dirección.   
3. Zurdo.        
4. Ferias.     
5. Vaso.      
(     ) Copo. 
(     ) Feiras. 
(     ) Filhote. 
(     ) Canhoto. 
(     ) Endereço. 
A) 1, 2, 4, 5, 3. 
B) 5, 4, 1, 3, 2.  
C) 1, 3, 5, 4, 2. 
D) 5, 4, 3, 2, 1.  
 

Questão 26 
Sobre los monosílabos, escoja la opción correcta. 
A) Té con tilde es una infusión. 
B) Él con la tilde es un artículo. 
C) Sí con tilde expresa condición.  
D) Tú con tilde es un adjetivo posesivo.  
 

Questão 27 
Complete las frases y elija la opción correcta. 
I. “Tú eres ______ guapa.” 
II. “Tengo _______ libros en casa.” 
III. “Acá ellos venden _____ barato.” 
IV. “A mi hija le gusta _____ leer.” 

 

A) I. muy II. mucho III. muy IV. mucho 
B) I. mucha II. muy III. mucho IV. muy 
C) I. muy II. muchos III. muy IV. mucho 
D) I. mucho II. muchos III. mucho IV. muy 
 

Questão 28 
Sobre la comprensión de vocabulario, escoja la opción que es 
adecuada para la traducción de las palabras al portugués. 
Las faldas son rojas. 
Tengo dos perros. 
¿Cuáles son sus apellidos? 
LLeva el pelo morado.  
 

A) roxas / filhotes / apelidos / molhado 
B) vermelhas / cães / apelidos / roxo 
C) vermelhas / cães / sobrenomes / roxo  
D) roxas / filhotes / sobrenomes / molhado 

 

Questão 29 
Sobre el uso de los pronombres posesivos, es posible dividir los 
posesivos en dos categorías (adjetivos posesivos y pronombre 
posesivos). Así, rellene los huecos e escoja la opción correcta. 
I. “Este es _____ bolígrafo. Aquel es _____.” (Yo; Tú) 
II. “Las faldas son __________.” (Nosotras) 
III. “El libro es ______.” (Yo) 
IV. “Las gafas son ____.” (Yo) 
 

A) I. mi / suyo II. vuestras III. mi IV. mi 
B) I. mío / tuyo II. nuestras III. mío IV. mi 
C) I. mío / suyo II. vuestras III. mi IV. mías  
D) I. mi / tuyo II. nuestras III. mío IV. mías 
 

Questão 30 
Conociendo las reglas de utilización de sufijos de aumentativo 
y diminutivo en español, elija la opción correcta. 
A) Cabezota, Cafecito, Chiquilla, Hijita.  
B) Casona, Grandote, Hijiño, Cucharón. 
C) Viejucho, Grandino, Mesina, Mujercita.  
D) Noviocito, Crucecita, Chiquitita, Catilhiño.  
 

Questão 31 
Haga la lectura de las frases para después elegir la alternativa 
correcta. 
I. Yo tengo muchos hermanos. 
II. Yo soy mucho inteligente. 
III. Ya tienes muchos libros.  
IV. No somos muchos fuertes.  
 

No están correctas las frases 
A) I y II.  
B) I y III.  
C) II y III.  
D) II y IV.  
 

Questão 32 
Observe las palabras utilizadas para expresar emociones/esta-
dos de ánimo y piense en los vocablos equivalentes en portu-
gués. Después, escoja la opción correcta. 
I. Chistoso.   
II. Enojado.   
III. Molesto.        
IV. Agotado.     
 

A) I. Nervoso II. Sortudo III. Triste IV. Esgotado 
B) I. Tristonho II. Enjoado III. Incomodado IV. Feliz  
C) I. Engraçado II. Enjoado III. Triste IV. Encantado  
D) I. Engraçado II. Iracundo III. Incomodado IV. Esgotado  
 

Questão 33 
Haga la lectura de la frase: “Si hubieras trabajado antes, 
ahora tendrías más libertad y tranquilidad.” Sobre la frase, 
todas las opciones son correctas, EXCEPTO: 
A) Todos los verbos están en Indicativo.  
B) “Hubieras trabajado” está conjugado en imperfecto (sub-

juntivo) y “tendrías” está conjugado en futuro simple.  
C) “Hubieras trabajado” está conjugado en pretérito perfecto 

(indicativo) y “tendrías” está conjugado en futuro simples.  
D) “Hubieras trabajado” está conjugado en pretérito plus-

cuamperfecto (subjuntivo) y “tendrías” está conjugado en 
pospretérito. 
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Questão 34 
Haga la interpretación de la tirita de Mafalda y elija la opción correcta. 
 

 
(Disponible en: https://espanholsemfronteiras.com.br/mafalda-tirinhas-e-historia/. Acceso en: 12/09/2021.) 

  

A) La utilización de “Sos” indica que el tratamiento es formal con el pronombre “Usted”. 
B) El tratamiento de Mafalda con “Libertad” es formal y se observa la utilización del voseo.  
C) El tratamiento de Mafalda con “Libertad” es informal y se observa la utilización del voseo. 
D) El tratamiento de Mafalda con “Libertad” es formal, pues “Libertad” es un concepto importante. 
 
Haga la lectura del microcuento “La Muerte en Samarra” 
de Gabriel García Márquez para contestar la cuestión 35.  
 

La Muerte en Samarra 
 

El criado llega aterrorizado a casa de su amo. 
—Señor — dice — he visto a la Muerte en el mercado y me 
ha hecho una señal de amenaza. 
El amo le da un caballo y dinero, y le dice: 
—Huye a Samarra. 
El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra la 
Muerte en el mercado. 
—Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza 
— dice. 
—No era de amenaza — responde la Muerte — sino de 
sorpresa. Porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra, y esta 
misma tarde tengo que recogerlo allá.  
* La muerte en Samarra es un microcuento de Gabriel García 
Márquez (Gabo): escritor y periodista nacido en Aracataca, 
Colombia, en 1927. Haga la lectura del microcuento para con-
testar la cuestión 32. 

(Disponible en: http://cuentos-ya.blogspot.com/2013/08/3-microcuentos-
de-garcia-marquez.html. Acceso en: 12/09/2021.) 

 

Questão 35 
Elija la opción en que la escrita de todos los numerales está 
correcta. 
A) El criado consiguió escapar de la muerte.  
B) Señal es una palabra masculina y significa “sinal” en por-

tugués. 
C) El cuento demuestra que el destino (la muerte del criado) 

se cumplirá.  
D) La muerte expresa una señal de sorpresa, pues ellos lo-

graran engañarla. 

 
Questão 36 
Leyendo la frase “¡Pronto tendremos novedades!”, es posible 
decir que “tendremos” es el verbo: 
A) “Teñir” conjugado en futuro / indicativo.  
B) “Tener” conjugado en futuro / indicativo.  
C) “Teñir” conjugado en pretérito / indicativo. 
D) “Tener” conjugado en presente / indicativo. 

Questão 37 
Haga la lectura de las frases y escoja la opción correcta. 
I. “Aceptar los retos y no solamente caminar en círculos.”  
II. “Firmar los compromisos e cumplir con las obligaciones.”  
É correto afirmar que a frase 
A) II: denota que devemos assumir nossos compromissos com 

a empresa. 
B) II: revela que devemos cumprir os compromissos com nosso 

empregador. 
C) I: evidencia que devemos caminhar em linha reta sem ficar 

seguindo círculos.  
D) I: afirma que devemos aceitar os desafios sem ficar cami-

nhando em círculos.  
 

Questão 38 
Observando el uso adecuado de las preposiciones, rellene 
los huecos y escoja la opción correcta. 
I. “No me acostumbro _____ nada.”  
II. “_____ mí, podéis quedaros aquí hoy.”  
III. “Aprovecha nuestro sofá, puedes tomar una copa, relajarte, 

o dormir _____ pierna suelta.” 
IV. “No me fío _____ nadie que tenga un apodo.”  
 

A) I. a II. por III. a IV. de  
B) I. a II. para III. de IV. en 
C) I. con II. para III. de IV. de 
D) I. con II. por III. con IV.  en 
 

Questão 39 
Elija la opción correcta para rellenar los huecos. 
I. “Dile a tu hermano que te ___ el bolígrafo.” 
II. “¿___ dónde eres?” 
III. “No ____ nada de lenguas.” 
IV. “___ llama Josefina.” 
 

A) I. de II. Dé III. sé IV. Se 
B) I. dé II. Dé III. se IV. Sé 
C) I. de II. Dé III. se IV. Sé 
D) I. dé II. De III. sé IV. Se  
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Questão 40 
Evalúe las frases. Después averigües se las afirmativas son 
verdaderas (V) o falsas (F) y elija la opción con la secuencia 
correcta. 
“¡Por favor! ¿Usted puede decirme dónde hay una escuela 
aquí cerca? 
¿Cómo te llamas? 
¡Vos sos un gran amigo! 
Señor, ¿cuántos años tienes?” 
 

(     ) La primera frase es formal.  
(     ) La segunda frase es formal.  
(     ) En la tercera frase ocurre el voseo.  
(     ) La cuarta frase es formal.  
 

A) F, F, V, V. 
B) F, V, V, F. 
C) V, V, V, V.  
D) V, F, V, F.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




