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Espanhol 

EXPECTATIVAS DE RESPOSTAS 
 

 
Questão 1 

 
COMPETÊNCIA: Conhecer e usar LÍNGUA(S) ESTRANGEIRA(S) MODERNA(S) como 

instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.  

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos 

como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Organização da macroestrutura semântica e a articulação entre 

ideias e proposições (relações lógico-semânticas). 
 
 

RESPOSTA  

É um reciclável que surpreende porque é muito fácil reutilizá-lo (reciclá-lo). São diversas 
as formas de reutilizá-lo, por exemplo: para embrulhar presentes, para amadurecer as 
frutas, para recortar tipografias que sirvam para atender às tarefas escolares, para 
envolver as flores, etc.  

 

 
Questão 2 

 

COMPETÊNCIA: Conhecer e usar LÍNGUA(S) ESTRANGEIRA(S) MODERNA(S) como 

instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.  

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua 

função social e seu uso social.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relação entre 

usos e propósitos comunicativos, função sociocomunicativa do texto.  

 
 

RESPOSTAS  

A) Para a Terra.  

 

B) Aprender a reciclar um dos elementos mais maravilhosos criados pelo homem, o 
papel de jornal.  

 
 
 
 
 



Questão 3 
 

COMPETÊNCIA: Conhecer e usar LÍNGUA(S) ESTRANGEIRA(S) MODERNA(S) como 

instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos 

como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Organização da macroestrutura semântica e a articulação entre 

ideias e proposições (relações lógico-semânticas). 

 

RESPOSTA  

O contraste que o autor estabelece consiste em que a Espanha durante 30 anos vinha 
obtendo sucesso em muitos outros esportes, tais como tênis, automobilismo, ciclismo, 
basquete, motociclismo, etc, no entanto, no futebol não tinha saboreado ainda a vitória 
do campeonato mundial.  

 

 

 

Questão 4 
 

COMPETÊNCIA: Conhecer e usar LÍNGUA(S) ESTRANGEIRA(S) MODERNA(S) como 

instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.  

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Reconhecer a importância da produção cultural em LEM 

como representação da diversidade cultural e  linguística. 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Atividades de leitura de textos gerados nas diferentes esferas 

sociais, públicas e privadas. 

 
 

RESPOSTAS  

A) Os números destacados fazem referência aos 11  ou 23  jogadores, ou seja, à equipe 
espanhola que venceu o campeonato mundial de futebol.  

B) Espera-se, como outros benefícios da vitória da seleção espanhola para o país , um 
incremento da ordem de 0,25% ao PIB, que consequentemente trará melhoras na 
economia, no âmbito social, etc.  

 

 

 

 

 
 


