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Introdução 
 

Para a elaboração das oito questões de Língua Espanhola do Vestibular UFSC 2013, 
buscamos priorizar a interpretação de gêneros textuais do cotidiano que divulgassem a cultura 
dos povos hispânicos. Sendo assim, apresentamos um artigo descritivo/argumentativo sobre a 
cozinha espanhola e um artigo de cunho jornalístico sobre a implementação de um programa 
piloto que visa resguardar as tradições regionais chilenas. A seleção de textos cujas temáticas 
se reportam a territórios hispânicos distintos representa uma forma de destacar a diversidade 
sociocultural do espanhol.  

A partir dos gêneros selecionados, foram elaboradas questões relacionadas à 
compreensão textual, de modo a verificar a capacidade do vestibulando em identificar o 
significado/sentido de expressões presentes na língua espanhola em uso, bem como de ideias 
contidas nos textos. Ademais, entendendo que o conhecimento de uma língua implica também 
compreender seu funcionamento, ou seja, reconhecer estruturas de uso frequente, buscamos 
contemplar questões que envolvessem conteúdos gramaticais. Sobre esta última escolha, 
importa destacar a constante preocupação da banca em vincular os tópicos gramaticais com o 
sentido/significado das expressões no contexto de uso, nesse caso, nos próprios textos. Dessa 
forma, são fornecidos aos vestibulandos elementos para a reflexão das questões formais da 
língua, considerando sua funcionalidade.  

 
Cabe ressaltar que a elaboração das questões decorreu de reflexões da banca 

examinadora quanto aos conhecimentos sistematizados no Ensino Médio e o que se espera do 
vestibulando no momento da realização de um exame em língua estrangeira para ingresso no 
ensino superior, buscando desenvolver uma prova coerente e condizente com os objetivos aos 
quais ela se propõe.  
 

A seguir, apresentam-se (i) um breve descritivo dos itens do programa contemplados e 
(ii) o grau de complexidade das questões elaboradas: 
 
- Sobre reconhecimento de temas centrais e secundários presentes nos textos: questão 
13 (fácil), questão 14 (média), questão 17 (fácil) e questão 19 (difícil). 
 
- Sobre capacidade de relacionar palavras e expressões com sentido equivalente em 
língua estrangeira: questão 15 (média) e questão 20 (média). 
 
- Sobre conhecimento morfossintático e de vocabulário em língua estrangeira: questão 16 
(difícil) e questão 18 (média). 
 
 



1 Análise de desempenho nas questões de espanhol 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Texto 1 

 

Cocina Regional Española 

 

La cocina de España es la cocina de sus regiones. La sabiduría popular de sus 
gentes que con el paso del tiempo han sabido sacar lo mejor de la tierra de cada 
lugar y mejorar día a día cada uno de sus platos. Una inmensa riqueza antropológica 
y cultural proyectada en la extrema diversidad de las tierras de España. Una 
pequeña porción de tierra que integra diversidad de mares, montañas, llanos, valles, 
zonas boscosas húmedas y verdes con territorios secos, desérticos. La diversidad 
climática con las peculiaridades y costumbres de las gentes de España. 

Incluso los platos típicos más generalizados en todo el territorio (guisos como el 
cocido, las alubias, etc.) tienen una peculiar versión en cada lugar. No hay región, 
incluso provincia, comarca o pueblo que no destaque en la excelencia de un 
producto, de un plato. Pueblos extremeños, murcianos, riojanos, cántabros, gallegos, 
catalanes, madrileños, vascos, navarros, andaluces, valencianos, aragoneses, 
manchegos, leoneses, canarios, castellanos, asturianos... que han sabido transmitir 
de padres a hijos las recetas de sus abuelos, recetas que cada día se mejoraban con 
una idea, una necesidad, un consejo de un tercero... ¡Qué patrimonio gastronómico 
más impresionante! ¡Qué tesoro! 

Si se tuviera que elegir la cocina más destacable del panorama gastronómico 
español quizás se acaba cometiendo una injusticia. Durante años la franja verde 
norte (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) ha gozado de un gran predicamento 
y atractivo en toda España. Efectivamente, tanto por la materia prima: marisco, 
pescado y carnes, como por la excelente cocina, tan reconocida en todo el mundo 
como la vasca, la cocina norteña es en su integridad suculenta, generosa, rica y 
enormemente atractiva. No se queda atrás el litoral mediterráneo. Un entorno marino 
con personalidad propia y una cocina saludable de productos frescos de la huerta y 
ricos arroces que se extienden por Cataluña, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, 
Almería... Pero no se puede excluir una sola región de la excelencia. Recordar los 
asados castellanos, la tremenda originalidad de la cocina manchega, el atractivo y 
sabiduría de un gazpacho andaluz, unas migas extremeñas un cordero al chilindrón, 
o una sencilla tortilla de patatas... Bendito sea cada rincón de la cocina de estas 
tierras y benditas sus increíbles recetas, tan indicativas de la singularidad y 
personalidad de España. 

 
Disponible en: <http://www.euroresidentes.com/Recetas/cocina-regional/espana.htm>.  

Acceso en: 20 jul. 2012. 

 



Questão 13 

La lectura del texto 1 nos permite afirmar que: 
 

01.  se trata de un texto destinado exclusivamente a cocineros o chefs. 
02. se trata de un texto destinado a lectores interesados en la diversidad gastronómica de 

España. 

04. el texto presenta informaciones sobre la gastronomía hispano-americana. 

08. el texto alude a la excelencia de productos y platos de diversas regiones de España. 

16. las gentes de las diversas regiones de España  transmiten de padres a hijos las recetas 
de sus abuelos. 

 
 
 
 
 
 

A questão desenvolvida com base em um artigo descritivo/argumentativo visava verificar 

a competência do egresso do Ensino Médio em identificar ideias presentes em um gênero 

textual relativamente simples e frequente no cotidiano. O texto “Cocina regional española” é 

coerente, apresentando informações claras e bem articuladas em relação à diversidade da 

gastronomia espanhola – como o próprio título evidencia. Um número elevado de vestibulandos 

assinalou corretamente as proposições verdadeiras (02, 08 e 16). Chama a atenção, no 

entanto, o número de 676 estudantes que identificaram como verdadeira a ideia contida na 

proposição 04, assumindo que “o texto apresenta informações sobre a gastronomia hispano-

americana”. A começar pelo título, o texto NADA MENCIONA a respeito desse contexto 

geográfico, limitando-se, a todo momento, ao contexto espanhol – ideia facilmente percebida 

ao se realizar uma leitura atenta e cuidada.  

 
 
Questão 14 

Señale las ideas presentadas en el último párrafo del texto 1. 
 

01.  Algunas regiones españolas tienen mayor destaque en su gastronomía. 
02. Comparar la gastronomía española con la de otros países europeos sería una injusticia. 
04. Cada región de España –  la franja verde norte y el litoral mediterráneo, por ejemplo – 

tiene su atractivo. Por esa razón, todas se destacan en el panorama gastronómico. 
08. La franja verde norte de España se destaca en la gastronomía debido también a su 

materia prima. 

16. El litoral mediterráneo se queda atrás de la región norteña, ya que su cocina no es tan 
saludable. 

32. En el litoral mediterráneo se puede disfrutar de una gastronomía saludable de  
productos frescos de la huerta. 

 
 
 
 
 
 

Trata-se de uma questão de interpretação, também do primeiro texto da prova, 

classificada pela banca com grau médio de dificuldade. Na questão 14, predominam temas 

secundários – diferentemente da questão anterior, mais direcionada a temas centrais. O maior 

número de proposições também torna a questão um pouco mais complexa do que sua 

antecedente. Os resultados, contudo, sinalizam a questão como fácil. Um percentual elevado 

Número de acertos: 2892 (48%) 

Grau de dificuldade previsto: fácil 

Grau de dificuldade obtido: fácil 

Número de acertos: 2173 (36%) 

Grau de dificuldade previsto: médio 

Grau de dificuldade obtido: fácil 



de candidatos identificou corretamente as proposições 04, 08 e 32 como verdadeiras. Todavia, 

uma média de 1.150 estudantes assinalou como corretas as proposições 01 e 02, as quais são 

negadas por ideias explícitas no texto, como: “Si se tuviera que elegir la cocina más destacable 

del panorama gastronómico español quizás se acaba cometiendo una injusticia.” – período que 

inicia o último parágrafo, negando a proposição 01. Quanto à proposição 02, o texto NADA 

MENCIONA sobre outros países europeus, por consequência, não há uma comparação da 

gastronomia espanhola com a de outros países. O que pode ter condicionado o equívoco, 

neste último caso, é a falta de conhecimento sociogeográfico do estudante do Ensino Médio, 

reconhecendo Galícia, Astúrias, Cantábria e País Vasco como países e não como regiões 

espanholas. A proposta interdisciplinar da questão é coerente com uma pedagogia não 

fragmentada, em que o ensino-aprendizagem da língua estrangeira esteja articulado com os 

diversos aspectos socioculturais.   

No quadro acima, os resultados evidenciam que, apesar da última observação 

apresentada, trata-se de uma questão de fácil resolução, e não de grau médio de dificuldade, 

como fora previsto pela banca. 

 
 
Questão 15 

Considerando el sentido en el texto 1, los verbos subrayados HAY, HA GOZADO y 
RECORDAR podrían ser sustituidos, respectivamente, por: 
 

01.  existe, ha disfrutado, rememorar. 
02. ocurre, ha padecido, olvidar. 
04. ocurre, ha extrañado, olvidar. 
08. está, ha gustado, evocar. 
16. está, ha disfrutado, evocar. 
32. existe, ha usufructuado, rememorar. 

 
 
 
 
 
 

Igual aos resultados referentes à questão 14, a questão 15 foi classificada como “média”, 

mas com resultados que a classificam como “fácil”. Trata-se de uma questão relacionada ao 

conhecimento do vocabulário da língua-alvo, em que um número considerável de estudantes 

foi capaz de identificar as palavras equivalentes às destacadas na questão. Entretanto, não se 

podem desconsiderar os vários candidatos que assinalaram alternativas claramente incorretas. 

Como exemplificação: as alternativas 08 e 16 apresentam, logo no início, o verbo “está” como 

equivalente a “hay”. O contexto em que aparece este último – “No hay región, incluso província 

(...) que no destaque en la excelência...” – evidencia que um verbo não pode ser substituído 

por outro, nesse caso, especialmente pelo fato de se tratar de verbos que aproximam o 

português e o espanhol.  

 
 
 

Número de acertos: 1927 (32%) 

Grau de dificuldade previsto: médio 

Grau de dificuldade obtido: fácil 



Questão 16 
Lea el fragmento sacado del texto 1, señalando las afirmaciones verdaderas en cuanto a 
explicaciones gramaticales. 

 “Efectivamente, tanto por la materia prima: marisco, pescado y carnes, como por la 
excelente cocina, tan reconocida en todo el mundo como la vasca, la cocina norteña es en su 
integridad suculenta, generosa, rica y enormemente atractiva.” 
 

01.  El párrafo se inicia con un adverbio de modo. 

02. La construcción subrayada señala una comparación de igualdad. 

04. La forma “su” es el único pronombre posesivo presente en el periodo. 

08. “Efectivamente” y “enormemente” son adverbios de modo que enfatizan las 
informaciones presentadas por el autor. 

16. Los adjetivos “suculenta”, “generosa”, “rica” y “atractiva” son utilizados para calificar los 
pescados y las carnes del norte de España. 

 
 
 
 
 

De modo geral, a(s) banca(s) atuante(s) na elaboração da prova de espanhol como 

língua estrangeira tem previsto que as questões voltadas para aspectos gramaticais 

apresentem maior grau de dificuldade, resultante da pouca ênfase dada a aspectos estruturais 

da língua em diversos âmbitos de ensino. Dessa forma, a questão 16 foi classificada pela 

banca como “difícil”, o que condiz com o relatório de desempenho dos vestibulandos. O 

número de estudantes que assinalaram as proposições 01, 02, 04, 08 e 16 é bastante próximo. 

No entanto, apenas as quatro primeiras são corretas. Há que se destacar o fato de os egressos 

do Ensino Médio considerarem como “verdadeira” a proposição 16, a qual afirma que adjetivos 

como “suculenta”, “generosa”, “rica” e “atractiva” qualificam os sintagmas “pescados” e “carnes 

del norte de España”. Como se vê, trata-se de adjetivos feminino/singular que não apresentam 

concordância com “pescados” – substantivo masculino/plural –, tampouco com “carnes...” – 

substantivo feminino/plural. A referida questão, voltada para aspectos formais, não exclui a 

funcionalidade da língua. Espera-se que o aprendiz de língua estrangeira seja capaz de 

reconhecer fenômenos bastante frequentes tanto em sua língua materna como na língua-alvo: 

as marcas de concordância (nominal e verbal), por exemplo. 

O quadro acima ilustra a coerência entre os graus de dificuldade previsto e obtido.  

  

Número de acertos: 462 (7%) 

Grau de dificuldade previsto: difícil 

Grau de dificuldade obtido: difícil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulario: 

Payador: m. Riopl. Campesino que recorre las reuniones populares improvisando canciones o payas que 
acompaña con la guitarra. 

Cultor: 1. adj. Cultivador; 2. adj. Que adora o venera algo. 

 

Texto 2 

Programa Portadores de Tradición transmite identidad regional a estudiantes 
 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes puso en marcha un programa piloto orientado 
a resguardar tradiciones significativas de nuestro patrimonio inmaterial. 

Educar sobre las tradiciones y costumbres arraigadas en territorio nacional es el propósito 
de Programa Portadores de Tradición, iniciativa que impulsa el Consejo de la Cultura y las 
Artes,  implementándose en 11 regiones a lo largo del país. Cultores de distintas artes 
representativas de Chile trabajan con niños desde quinto año básico y jóvenes de 
enseñanza media. 

El programa tiene como fin sensibilizar a los estudiantes en torno al patrimonio cultural 
inmaterial y las tradiciones presentes en los poblados. Por ello, se desarrollan planes 
independientes de formación y apropiación de las costumbres, dependiendo de las 
escuelas donde se imparten las clases. En su mayoría están ubicadas en zonas cercanas 
al lugar donde se cultiva la costumbre. 

El director regional del Consejo de la Cultura, Juan Eduardo King, destacó la importancia 
del Programa Portadores de Tradición porque hace un aporte crítico en la preservación de 
nuestro patrimonio cultural inmaterial de nuestra región y sus comunas. 

“Es alentadora la respuesta de los jóvenes ante esta propuesta, representa la esperanza de 
que tradiciones tan bellas como el canto popular o el de las Bordadoras de Ninhue no se 
pierdan en medio del proceso globalizador que deben enfrentar las ciudades y comunas de 
nuestro país. Lo que está en juego es la transmisión de nuestro patrimonio, la diversidad 
cultural y la identidad regional y nacional”, enfatizó. 

El Programa Portadores de Tradición pertenece a la Sección de Patrimonio Cultural del 
Departamento de Ciudadanía y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 
cual busca la promoción de la transmisión y valorización del patrimonio cultural local y 
regional mediante la inserción de cultores en el sistema educacional formal. 
 

Disponible en: <http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/programa-portadores-de-tradicion-transmite-tradiciones-e-identidad-
regional-a-estudiantes>. [Adaptado] 
Acceso en: 12 ago. 2012.  



Questão 17 

 

Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S), en cuanto al contenido del texto 2. 

 

01. Relata para qué sirve el Programa Portadores de Tradición. 

02. Presenta el programa desarrollado por la Sección de Patrimonio Cultural del 
Departamento de Ciudadanía y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

04. Denuncia una experiencia mal sucedida del gobierno chileno para propagar las culturas 
regionales. 

08. Busca valorar la decisión del Consejo de la Cultura en apoyar una cultura única para el 
pueblo chileno. 

16. Noticia la creación del Programa Portadores de Tradición que tiene por objetivo 
concienciar a los estudiantes chilenos sobre sus tradiciones culturales. 

 
  

 
 
 
 

Trata-se de uma questão de interpretação que tem como objetivo verificar se o 

vestibulando reconhece temas centrais e secundários no artigo de cunho jornalístico intitulado 

Programa Portadores de Tradición transmite identidad regional a estudiantes. Tendo o grau de 

dificuldade classificado pela banca atuante como “fácil”, obteve-se esta comprovação através 

do percentual de acertos dos candidatos inscritos, já que a grande maioria assinalou as 

proposições corretas (01, 02, 16). Cabe ressaltar que, apesar da facilidade da questão, um 

número significante de candidatos (954) assinalou a proposição de número 08. Acreditamos 

que o fator que possa ter levado os candidatos a essa escolha foi a falta de uma leitura 

minuciosa do texto, já que este expressa claramente a ideia de valorização da diversidade 

cultural do país e identidade regional, fato este que aparece de forma explícita já no título do 

artigo. Além disso, no decorrer da leitura, pode-se concluir que, ao contrário do que afirma a 

proposição 08, os órgãos responsáveis defendem a diversidade cultural que forma o país e não 

uma “cultura única”, homogênea.  

 
 
Questão 18 
 

Sobre la expresión subrayada “puso en marcha”, utilizada en el primer párrafo del texto 2, es 
CORRECTO afirmar que: 
 

01. la expresión destacada puede ser sustituida por el verbo “inició”, sin alteración de 
significado de la frase. 

02. el vocablo “puso” que compone la expresión es clasificado gramaticalmente como un 
sustantivo. 

04. se puede traducir la expresión destacada al portugués por colocou em funcionamento. 

08. el plural de la expresión destacada es “pusieron en marcha”. 

16. la palabra “marcha” en ese contexto significa “expedición”. 

32. el vocablo “puso” puede ser sustituido por la palabra “pone”, pasando la expresión al 
presente de indicativo. 

 
  

Número de acertos: 2197 (36%) 

Grau de dificuldade previsto: fácil 

Grau de dificuldade obtido: fácil 



 
 
 
 
 
 

Esta questão, além de verificar o domínio do vestibulando em relação à interpretação de 

texto e conhecimento de vocabulário, busca testar seu conhecimento estrutural do idioma, pois 

como já dito anteriormente nota-se que atualmente pouca ênfase é dada a essa questão em 

diversos âmbitos de ensino. Cabe lembrar que uma língua se constitui na relação entre 

forma/função; nesse sentido, para seu domínio é necessário conhecer, ainda que 

minimamente, também a sua estrutura. Combinando proposições direcionadas a 

conhecimentos de sentido/significado com proposições de conhecimentos gramaticais, a banca 

procurou oferecer a esta questão um grau de dificuldade médio. Porém, conforme o índice de 

acertos, a questão mostra que o grau de dificuldade obtido foi “difícil”, com percentual de 

0,11% de acertos. A questão contava com quatro proposições corretas (01, 04, 08 e 32), sendo 

que, destas, a grande maioria de candidatos assinalou as proposições 01 (4.163) e 04 (4.869), 

que tratavam de interpretação e vocabulário, seguidas pelas proposições 08 (2.585) e 32 

(1.913), que travavam de tempo e concordância verbais. A partir dos resultados deste último, 

podemos perceber que o tema referente a usos e funções verbais traz grande insegurança 

para parte dos egressos do Ensino Médio. Podemos ainda concluir que a falta de 

conhecimento da gramática da língua conduziu um número significante de vestibulandos ao 

equívoco, já que 804 candidatos assinalaram a proposição 02 como correta. Nesta, o vocábulo 

“puso”, que compõe a expressão “puso en marcha”, é classificado gramaticalmente como um 

“substantivo”. Tal resposta confirma a opinião da banca quanto ao despreparo do vestibulando 

no que se refere ao conhecimento gramatical do idioma. Neste último caso, observa-se 

também a falta de uma leitura atenta do conjunto de informações apresentadas na questão: ao 

assumir como corretas as ideias expostas nas proposições 01 e 04, que indicam que a 

expressão apresentada em espanhol pode ser substituída por um verbo, e que “puso” pode ser 

traduzido ao português por “colocou”, exclui-se a possibilidade de classificá-lo como um 

substantivo. 

 
 
Questão 19 
 

Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S). 

Tras haber leído el texto 2, se puede concluir que: 
 

01. el Programa Portadores de Tradición es una propuesta positiva para la calidad de la 
educación de los jóvenes chilenos. 

02. el foco principal del texto es la globalización cultural. 
04. el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes valora las diferentes manifestaciones 

culturales de su pueblo. 
08. todos los niños chilenos son obligados a realizar talleres culturales durante el período 

escolar. 
16. para hacerse actividades culturales en las once regiones del país es necesario estar 

cursando la enseñanza básica o media. 
32. el director regional del Consejo de la Cultura considera el Programa Portadores de 

Tradición importante para  la preservación del patrimonio ambiental de las regiones 
de Santa Bárbara y Ninhue. 

64. el planeamiento de las clases del Programa Portadores de Tradición es desarrollado 
de acuerdo con las costumbres de cada región. 

 

Número de acertos: 702 (11%) 

Grau de dificuldade previsto: médio 

Grau de dificuldade obtido: difícil 



 
 
 
 
 
 

Trata-se de uma questão de interpretação, classificada pela banca com grau de 

dificuldade difícil, essencialmente, por duas razões: (i) por conter um maior número de 

proposições e (ii) por pedir as conclusões que se pode tirar após a leitura do texto, exigindo 

maior atenção dos candidatos. Os resultados sinalizam o que a banca havia exposto, sendo 

registrada pelos candidatos como uma questão difícil. Apesar de um percentual elevado de 

candidatos identificar corretamente as proposições 01, 04 e 64 como verdadeiras, 1.019 

estudantes assinalaram como correta a proposição 02 e 2.252 estudantes assinalaram como 

correta a proposição 16. Novamente voltamos a atentar para a necessidade da leitura 

cuidadosa dos textos durante a execução do exame. A proposição de número 02 afirma que “el 

foco principal del texto es la globalización cultural”. Muito ao contrário disso, o texto foca na 

ideia de preservar a identidade cultural de cada região do país – posição que está muito clara 

em todo o texto. Há, inclusive, a fala do diretor-geral do Conselho da Cultura, no 5o parágrafo, 

que destaca a importância da preservação das tradições regionais diante do processo 

globalizador que as cidades e comunidades do país enfrentam. A escolha desta proposição 

demonstra falta de atenção e uma leitura superficial, levando o candidato ao equívoco. O 

mesmo ocorreu com a proposição 16 (para hacerse actividades culturales en las once regiones 

del país es necesario estar cursando la enseñanza básica o media). O texto não afirma que, 

para fazer atividades culturais, é necessário estar frequentando a escola; as atividades 

culturais específicas a que se refere o texto é que se destinam a crianças da 5a série ao Ensino 

Médio. Ainda constatamos um número significante de candidatos (762) que assinalaram a 

proposição 08, em que o equívoco também parece decorrer de uma leitura superficial, já que 

no texto está claramente exposto que as oficinas culturais são oferecidas às crianças de 5a 

série e Ensino Médio, não havendo nenhuma outra faixa etária envolvida. 

 
 
Questão 20 
Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S). 

Las palabras en negrita en el texto (arraigadas, ubicadas, cercanas, comunas) tienen como 
sinónimo respectivamente: 
 

01. partidas, localizadas, inmediatas, barrios. 

02. enraizadas, situadas, próximas, comunidades. 
04. afirmadas, asentadas, limítrofes, barrios. 
08. rescatadas, arregladas, lejanas, ayuntamientos. 
16. arregladas, localizadas, próximas, domiciliadas.  
32. enraizadas, asentadas, adyacentes, municipios. 

 
 
 
 
 

A questão tem como finalidade verificar o conhecimento de vocabulário do candidato, 

exigindo que este relacione palavras e expressões equivalentes no idioma espanhol. 

Classificada pela banca como “média”, apresentou o grau de dificuldade “difícil” pelos 

candidatos inscritos. Com um número de seis proposições, cada uma com quatro vocábulos a 

serem analisados, a semelhança entre os idiomas e o vocabulário reduzido dos candidatos são 

fatores que podem ter conduzido à seleção diversificada de respostas a esta questão, levando 

Número de acertos: 685 (11%) 

Grau de dificuldade previsto: difícil 

Grau de dificuldade obtido: difícil 

Número de acertos: 597 (10%) 

Grau de dificuldade previsto: médio 

Grau de dificuldade obtido: difícil 



os candidatos ao erro. Somente uma das proposições corretas (02) foi a mais assinalada pelos 

estudantes, seguida pela proposição 32, também correta, com 1.379 escolhas. As demais 

proposições também tiveram número considerável de marcações; entre elas, a proposição 16 

foi assinalada por 881 candidatos. Neste caso, acredita-se que a semelhança na grafia do 

primeiro vocábulo da proposição (arregladas) com o vocábulo do qual se pedia o sinônimo 

(arraigadas) tenha contribuído para o engano; há uma semelhança gráfica, mas nenhuma 

equivalência semântica. 

 


