
PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA – 05 DE AGOSTO DE 2019 

GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 
 

 Exponha como, no penúltimo parágrafo do texto, é apresentado o campo de batalha 

político ao que se refere o autor do livro resenhado. (Valor 4,0 pontos) 

 

Gabarito: 

 Espera-se que o/a candidato/a exponha como, nesse parágrafo, se indica como a 

direita e a esquerda têm reagido atualmente perante a questão da identidade. 

 

 

02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 

 Traduza ao português o parágrafo destacado em negrito. (Valor 4,0 pontos) 

 

Gabarito: 

O ensaio analisa como a direita tem conseguido aproveitar as fendas identitárias 

para impor as suas teses individualistas. O exemplo central é a ascensão de 

Margaret Thatcher e como conseguiu dar a volta ao adjetivo “unequal” 

(desigual) para recobri-lo de conotações positivas: “Soube transformar a 

desigualdade econômica, algo percebido como negativo pela sociedade, em uma 

questão de diferença, de diversidade. Já não se tratava mais de que fôssemos 

desiguais porque um sistema de classes baseado em uma forma econômica, a 

capitalista, beneficiasse os proprietários dos meios de produção sobre os 

trabalhadores, mas sim que agora tínhamos o direito a ser diferentes, rebeldes, 

frente a um socialismo que buscava a uniformidade. Antes a direita não se 

atrevia a defender que as desigualdades eram positivas, por isso recorria tantas 

vezes às suas raízes cristãs. A partir de Thatcher, Reagan e a revolução 

neoliberal a coisa muda por completo”, aponta. Bernabé acrescenta que “chama 

a atenção que ascendam as políticas da identidade quando todos somos cada vez 

mais iguales, classe média emergente que veste parecido, assiste às mesmas 

séries e se encontra comprando velas perfumadas em Zara Home. Já nem tão 
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sequer há contraculturas juvenis. Essa uniformidade cria uma grande angústia e 

faz com que tentemos destacar as nossas diferenças. No debate político, cada vez 

mais parecido a um mercado, este processo tem efeitos desastrosos para articular 

uma luta comum”. 

 

03. QUESTÃO OBJETIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. (Valor 2,0 pontos) 

 No último parágrafo as mudanças nos estilos de vida são responsabilizadas  

 

GABARITO: 

(B) pelo individualismo no ativismo. 
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