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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

I. Interpretación del texto (Valor: 2,0) 

1. Marca (V) o (F) en las siguientes proposiciones, de acuerdo con los textos. (0,40 cada 
una) 

 
Sobre el índice de la “Felicidad Interna Bruta” de Bután, se puede afirmar que   
(V) presenta equilibrio entre la materialidad y la espiritualidad. 
(V) indica la calidad de vida de las personas. 
( F) se basa en los instrumentos de la modernización. 
( F) defiende que las personas no trabajen. 
( F) depende de la solución de los problemas socio-económicos. 

 

II. Interpretación y Traducción (Valor: 6,0) 

2. Traduce al portugués los siguientes fragmentos de los textos.  

A) “É basicamente um enfoque", disse Wangchuk. "Nossa ideia inicial era levar o 

conceito de felicidade à consciência dos membros da ONU, porque sabemos que os 

indicadores do Produto Interno Bruto (PIB) são inadequados para atender às 

necessidades humanas". 

B) “Por ter uma beleza natural imaculada e uma paisagem espetacular, o Butão é um 

destino turístico dos sonhos. Os visitantes que chegam de todas as partes/dos quatro 

cantos do mundo se maravilham/ficam maravilhados diante das verdes e exuberantes 

montanhas e os picos/cumes prateados pela neve que contrastam com as fortalezas/os 

fortes e os monastérios com séculos de história dispersos/espalhados por toda esta nação 

do Himalaia”. 

C) “Muitos turistas ocidentais sentem que o Butão é um lugar mágico e que deve manter 

sua exclusividade. “Creio que o Butão não deve permitir o turismo massivo. Vimos o 

que o turismo massivo fez em outros lugares. Assim que deve manter sua política de 

restringir os turistas. Se não, esse lugar especial perderá seu encanto", opina Manuel 

Doemer, um turista da Suiça”. 

 

III. Interpretación y redacción (Valor: 2,0) 

3. RESPUESTA PERSONAL 
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