CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA ESPANHOLA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 2,2)
a) (VALOR: 0,8)
(0,8) Segundo texto, o nível que mais cresceu nos últimos anos é o ensino secundário ja que a
matrícula de alunos dobrou a partir do final dos anos 80.
b) (VALOR: 0,8)
(0,8) Porque mesmo que existam mais alunos nas escolas, sua aprendizagem não acompanha
essa mesma evolução. Muitos alunos vão à escola, mas não aprendem. (0,4) Por exemplo, 70 %
dos alunos entre 17 e 19 anos não sabem resolver problemas matemáticos simples e 46 % não
compreendem textos básicos.(0,4).
c) (VALOR: 0,6)
Sem aprendizagem, a educação deixa de ser uma ferramenta útil para promover a mobilidade
intergeracional (entre gerações) e reduzir a desigualdade. (0,3)Tanto é assim que o Banco
Mundial fez um relatório recente, chamado Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2018 –
Aprender para tornar realidade a promessa da educação – no qual propõe formas de abordar a
crise na educação e tratar da situação escolar.(0,3)
2. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) F

b) F

c) V

d) F

e) V

d) F

d) V

3. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) V

b) F

c) V

TEXTO 2
4. (VALOR: 1,6)
a) (VALOR: 0,5)
(0,5) Porque muitas vezes elas não têm parentes para cuidar de seus filhos, creches para deixálos e nem dinheiro suficiente para contratar uma babá, por isso abandonam o emprego para se
dedicar a cuidar dos filhos.
b) (VALOR: 0,6)
(0,6) As mulheres que abandonam o emprego para cuidar de seus filhos, deixam de receber seus
salários e ainda deixam de dar uma educação de qualidade aos seus filhos.(0,3) O grupo mais
atingido nesse processo é o grupo das mulheres pobres. (0,3)
c) (VALOR: 0,5)
(0,5) Porque, segundo a pesquisa, as funcionárias cujos filhos estão em creches cometem menos
erros, não faltam ao trabalho com tanta frequência e ainda melhoram a produtividade nas
empresas.
5. (VALOR: 1,2 – 0,3 cada)
a) F

b) V

c) F

d) V

