
PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA - 11/08/2018 

GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

1. Marque con una (X) las proposiciones verdaderas, de acuerdo con el texto. 
(Valor: 2,0 – 0,25 cada) 

 

Sobre la “teoría del empujón”, se puede afirmar que   

(X) es un gran aporte a la economía conductual. 

(X) ayuda a facilitar la vida del consumidor. 

(X) puede beneficiar a las personas apresuradas. 

(X) puede ser una forma de educar a las personas. 

(X) ayuda a cambiar el comportamiento humano. 

(X) aumenta las ventas de productos. 

(X) influencia la política y la economía. 

(X) influencia la vida de las personas. 

 

2. ¿Te dejas influenciar por la “teoria del empujón”? Basándote en el concepto y en 
las explicaciones presentes en el texto, sin copiarlos, comenta la premissa básica 
estabelecida por Thaler y ejemplifica de qué forma te dejas influenciar por esa teoría 
en tu vida diaria. (Respuesta personal en lengua portuguesa en 10 líneas como 
mínimo)   (Valor: 2,0) 

 

RESPUESTA INDIVIDUAL 

 

3. Traduzca al portugués los siguientes fragmentos del texto. (Valor: 6,0 – 2,0 cada) 

 
a) Thaler demonstrou como esse "empurrão" pode ajudar às pessoas a exercer um 

melhor autocontrole para economizar visando a receber uma 
pensão/aposentadoria, por exemplo, ou em outros contextos. "A falta de tempo para 
pensar, o costume ou uma má tomada de decisões fazem com que, ainda que nos 
seja apresentada uma análise de dados e fatos (por exemplo, sobre comida saudável), 
é provável que sigamos/continuemos escolhendo o hambúrguer e as batatas fritas". 
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b) A Real Academia de Ciências de Suécia declarou que as contribuições de Thaler 
"construíram uma ponte entre as análises econômicas e psicológicas da tomada de 
decisões individuais". Acrescentou que graças às descobertas empíricas e as ideias 
teóricas do economista "puderam ser criados novos campos da economia do 
comportamento que se está expandindo rapidamente". 
 

c) Os ganhadores do ano passado foram o economista britânico estadunidense Oliver 
Hart e o finlandês Bengt Holmstrom por seu trabalho pioneiro na teoria dos 
contratos, que ajudou a elaborar as apólices de seguros e se aplica nas áreas salariais. 
O Nobel de Economia foi criado pelo Banco Central da Suécia "em 
comemoração/homenagem a Alfred Nobel" e foi entregue pela primeira vez em 
1969, diferentemente das outras categorias, que foram estabelecidas no testamento 
de Alfred Nobel e outorgadas pela primeira vez em 1901. 
 

 

 


