
 

 

 

 

CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE 

       PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA ONLINE - 08 DE OUTUBRO DE 2020 

1ª CHAMADA: 9h às 11h 

 

GABARITO 

 

RESPOSTAS ESPERADAS 
 

01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 
A partir do discurso desenvolvido no segundo parágrafo do texto, exponha quais são os 

motivos, na interpretação do autor do artigo, que têm feito com que o romance comentado 

esteja sendo lido por muitas pessoas. (Valor 2,0 pontos) 

-- 

Espera-se que o/a candidato/a exponha os seguintes dois elementos do discurso do autor do 

artigo: 

 A necessidade de reflexão que o isolamento doméstico tem causado a algumas 

pessoas. 

 A percepção do tempo de que dispõe cada pessoa e a reflexão em torno a saber 

aproveitar melhor esse tempo. 

-- 

02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 

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

-- 

O que A Peste, de Albert Camus, nos ensinou? Que as piores epidemias não são biológicas, 

mas morais. Nas situações de crise, o pior da sociedade vem à tona: falta de solidariedade, 

egoísmo, imaturidade, irracionalidade. Mas o melhor também surge. Sempre há pessoas 

justas que sacrificam seu bem-estar para cuidar dos outros. Publicado em 1947, A Peste 

tenta ser uma resposta à dor desencadeada pela Segunda Guerra Mundial. Ambientado em 

Oran, narra a devastação de uma epidemia que causa centenas de mortes todos os dias. A 

disseminação incontrolável da doença levará as autoridades a impor um isolamento severo. 

Tudo começa no dia 16 de abril. Nessas datas, Oran é uma cidade com uma vida agitada. 

Quase ninguém repara na vida dos outros. Seus habitantes carecem de sentido de 

comunidade. Não são cidadãos, mas indivíduos que economizam horas de sono para 

acumular bens. A prosperidade material sempre parece uma meta mais razoável do que a 

busca pela excelência moral. 

-- 

03. (A) 

-- 

04. (C) 

-- 

05. (D) 

-- 

06. (A)-- 
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CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE 

       PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA ONLINE - 08 DE OUTUBRO DE 2020 

2ª CHAMADA: 14h -16h 

 

 

GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 
 

01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 
A partir do discurso desenvolvido no segundo parágrafo do texto, exponha como, na 

interpretação do autor do artigo, a Gripe Espanhola afetou a sociedade. (Valor 2,0 pontos) 

-- 

Espera-se que o/a candidato/a exponha os seguintes três itens do discurso do autor do 

artigo: 

 Os homens, entre 20 e 40 anos, como principal foco de contágio pela Gripe 

Espanhola, especialmente como consequência da propagação dessa gripe entre as 

tropas da Frente Ocidental no final da Primeira Guerra Mundial. 

 A incidência da Gripe Espanhola entre as pessoas mais pobres. 

 Pela ausência de suficiente mão de obra masculina, o recurso ao trabalho 

assalariado das mulheres, com os consequentes reconhecimentos. 

-- 

02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 

Traduza ao português o parágrafo destacado em negrito (último parágrafo do texto). (Valor 

4,0 pontos) 

-- 

Apesar de suas lições, a gripe espanhola foi, em muitos aspectos, uma pandemia esquecida. 

Foi eclipsada na esfera pública pela Primeira Guerra Mundial, em parte porque alguns 

governos censuraram a mídia em seus países para impedi-los de informar sobre seus 

efeitos enquanto a guerra durou. A crise também está ausente dos livros de história e da 

cultura popular. “Mesmo no ano do centenário da pandemia (2018), você não encontrará 

memoriais à gripe espanhola e poucos cemitérios destacam o sacrifício de médicos e 

enfermeiras”, escreveu o historiador médico Mark Honigsbaum. “Você também não 

encontrará muitos romances, canções ou obras de arte do período que se refiram à 

pandemia de 1918”. Uma das poucas exceções é “Auto-Retrato com a Gripe Espanhola”, 

de Edward Munch, que o artista norueguês pintou enquanto padecia a doença. A Covid-19 

certamente trouxe essa pandemia de volta à memória de muitos. 

-- 

03. (B) 

-- 

04. (A) 

-- 

05. (D) 

-- 

06. (A)- 


