
Exame de Proficiência em Língua Espanhola

EXPECTATIVA DE RESPOSTAS   

QUESTÃO 01 Tanto a terra quanto os índios foram explorados. “O paraíso n aterra foi destruído e
os selvagens eram bons para ser mandados, para trabalhar e fazer tudo que fosse
necessário.

 

QUESTÃO 02 A história do continente americano foi marcada por uma constante utopia. Trecho
que justifica a resposta: “fuimos fundados por la utopía, porque la memoria de la
sociedad feliz está en el origen mismo de América, y también al final del camino,
como meta y realización de nuestras esperanzas”.

QUESTÃO 03 a) Alternativa: representavam um grande impulso para certas potências.
b) Alternativa: algumas rotas foram renovadas.
c) Alternativa: diversificaram a oferta de bens.
d) Alternativa: o declínio no uso de combustível sólido.
e) Alternativa: a demanda da indústria siderúrgica é reativada.
f) Alternativa: melhora substancialmente com certas inovações.

QUESTÃO 04 “Colombo teve que inventar a descoberta de grandes riquezas em florestas, pérolas
e ouro, e enviar essa informação para a Espanha. Caso contrário, sua protetora, a
rainha Isabel, poderia ter pensado que seu investimento (e fé) nesse marinheiro
genovês febrilmente imaginativo havia sido um erro.  Mas Colombo ofereceu à
Europa  uma  visão  da  Idade  de  Ouro  restaurada.  Colombo havia  descoberto  o
paraíso terrestre e o nobre selvagem que o habitava.”

QUESTÃO 05 “O consumo de ferro e aço gerado pela construção das linhas pode ser visto nos
índices econômicos das grandes potências, fornecedoras não apenas do material
utilizado  para  suprir  suas  próprias  necessidades,  mas  também  do  que  era
necessário nos países menos industrializados. A ferrovia foi realmente a alavanca
da supremacia econômica de algumas nações.”
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