COMENTÁRIO DA PROVA DE ESPANHOL
Como já era esperado, a prova de Espanhol deste ano repetiu os moldes de anos anteriores quanto ao formato das
questões; exigiu do candidato um bom conhecimento linguístico e lexical da língua espanhola já que os textos abordavam
duas temáticas diferenciadas, com uma linguagem específica. As questões não apresentaram grande dificuldade de
interpretação, porém exigiram um olhar atento principalmente no primeiro texto; já o segundo texto, embora com uma
temática bastante interessante, perdeu a sua necessidade interpretativa pelo fato de as questões – excessivamente
simplistas e pouco criativas – girarem em torno de um mesmo foco.
A prova estava composta de dois textos de opinião, bastante equilibrados quanto à sua extensão, ao contrário do
que aconteceu em anos anteriores em que os textos eram desnecessariamente longos.
O primeiro texto é um pouco denso quanto às informações nele presentes, estabelecendo vários paralelos entre a
presença dos shoppings nas grandes cidades com a insegurança pública, incompetência do Estado em administrar melhor
as cidades e estabelece também um paralelo dos consumidores (que pelos corredores perambulam) como peixes de um
grande aquário artificial.
Já o segundo texto, La vida artificial ya está aqui que serviu de base para mais quatro questões, traz informações
sobre uma descoberta científica: um fungo de levedura, desenvolvido em laboratório e que pode potencializar vários
produtos que já fazem uso dele. As questões referentes a esse texto giraram praticamente em torno das mesmas
informações: qual o objetivo do título e qual a importância dessa descoberta; ou seja, não houve uma progressão nas
questões apresentadas, fazendo com que essas ficassem cíclicas e repetitivas. Questões desse perfil não mensuram de
fato o conhecimento linguístico do aluno em uma língua estrangeira, já que não há nenhuma necessidade de um esforço a
mais para a leitura e posterior interpretação das questões por serem excessivamente simplistas.

1

ESPANHOL

Resolução:
Essa questão exigiu do candidato uma leitura entre linhas no seguinte fragmento: “... y que no están garantizados en las
ciudades de los países pobres o sólo se obtienen parcialmente fuera de los enclaves del capitalismo globalizado...”. Isso
leva a interpretar que os shoppings somente são factíveis em lugares onde há consumo; isso justifica o enunciado que pede
que o candidato afirme o que justifica a presença de shoppings.

Resolução:
O melhor título para o texto está contido na alternativa A) porque se percebe, ao longo da leitura, que o artigo de opinião
descreve os shoppings como espaços públicos que se opõem à desordem urbana, também são lugares que garantem mais
segurança aos frequentadores. Isso leva a afirmar que os shoppings servem de contraste para o que externamente a ele
não funciona, é ineficaz; ou seja, compete ao estado a gestão pública. Uma das passagens do texto que reforçaria esse
título é: El orden del mercado es mil veces más eficaz que el orden público: de donde la dinámica de la mercancía es más
fuerte que el Estado.

Resolução:
Ao descrever a artificialidade dos shoppings, percebe-se uma crítica a esses ambientes que são meticulosamente
pensados e nada neles é casual; ao usar a metáfora do aquário, a autora do texto descreve que os consumidores são
semelhantes aos aquários porque esse não seria um ambiente natural.

Resolução:
A alternativa C é a correta devido à seguinte passagem do texto: Última invención urbana del mercado, el shopping llegó en
el momento en que se creyó que la ciudad se volvía insegura o, mejor dicho, en que la inseguridad se convirtió en una
preocupación central. Ou seja, os shoppings foram criados como uma opção ao comércio de rua que já não trazia
segurança; nos shoppings a sensação de segurança é maior.
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Resolução:
O principal objetivo do texto é informar sobre os avanços científicos de um grupo de pesquisadores da Universidade Johns
Hopkins, quanto à criação de um cromossoma de levedura. Essa questão exige do candidato a compreensão geral do texto.

Resolução:
No seguinte fragmento do texto: “Científicos de varias universidades norteamericanas y europeas han logrado “el monte
Everest de la biología sintética”, ao fazer uma apologia à conquista do Monte Everest, o autor do texto exalta a importância
da descoberta – citada no texto – para a pesquisa científica.
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Resolução:
O título do texto: “La vida artificial ya está aqui” deixa claro que esta vida é fabricada em laboratório e o título pretende
anunciar, dar uma prévia sobre o que será tratado no texto. Ao ler o texto, confirma-se que a vida artificial se refere à
descoberta, em laboratório, do primeiro cromossoma eucariótico de levedura.

Resolução:
La capacidad de introducirle un cromosoma sintético a ese organismo permitirá mejorar todo lo anterior, como hacer
biocombustibles más sostenibles para el entorno o diseñar nuevos antibióticos, además de un nuevo continente de
investigación sobre la pregunta del millón: cómo construir el genoma entero de un organismo superior. A pergunta que
surge, nesse fragmento do texto, se refere a qual será o próximo passo para a sequência dessa pesquisa.
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