
 

PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA – 29 DE SETEMBRO DE 2019 

GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

 

Lea el texto y después, conteste a las preguntas 

 

I. Comprensión textual - Señale la única opción verdadera. (4,0) 

 

1. Sobre el objetivo del texto, se puede afirmar que su contenido ayuda a los empresarios a (1,0) 

 (b) conocer las características básicas de las generaciones.  

 

2. Sobre las cinco generaciones, se puede afirmar que  (1,0) 

 (c) la empresa tiende a ganar con las distintas experiencias y conocimientos de cada una. 

 

3. Sobre cada generación en específico, se puede afirmar que  (1,0) 

(a) la generación X cree que las tecnologías aportarán un futuro grandioso. 

 

4. Sobre los Traditionalists y los Baby Boomers, se puede afirmar que  (1,0) 

 (c) suelen quedarse en la misma empresa hasta la jubilación. 

 

II. Interpretación y Traducción (4,0) 

 

5. Traduzca al portugués el siguiente fragmento del texto. (1,0) 

 

“Em 2020 haverá cinco gerações diferentes trabalhando juntas em um mesmo espaço/ambiente de trabalho e 

empresa. Esta diversidade de idade é a consequência de uma esperança/expectativa de vida mais longa e 

uma aposentadoria tardia”. 

 

6. Traduzca al portugués el siguiente fragmento del texto. (2,0) 

 

“A pouca diversidade demográfica em uma empresa reduzirá sua visão: as pessoas de um mesmo nível/uma 

mesma faixa de idade costumam compartilhar experiências e tendências similares. Em outras palavras, uma 

empresa sem diversidade de idade (entre outros fatores) corre o risco de ter um pensamento gregário. Este 

tipo de pensamento só serve para tardar/abrandar a inovação e dificulta a capacidade de adaptação a um 

ambiente inovador/cambiante. Como atrair diferentes níveis/faixas de idade para sua empresa para aumentar 

a inovação e a visão?” 

 

7. Traduzca al portugués el siguiente fragmento del texto. (1,0) 

“Assim como os Traditionalists e os Baby Boomers tendem a ser mais leais à companhia/empresa e a ficar 

durante mais tempo, as Gerações X, Y, Z costumam ir mudando/trocando e experimentando novos 

papéis/funções em diversas companhias/empresas”. 

 

III. Interpretación y redacción (2,0) 
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8. Tras identificar su generación, comente si concuerda o no con las características presentadas en el 

texto para ella. Escriba en portugués un comentario, como mínimo 10 líneas, en el que explique en qué 

aspectos esas características le definen o no a usted. 

 

RESPUESTA PERSONAL 


