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TAREFA DO ALUNO – PROVA UEL 

TAREFA DO ALUNO: RESOLUÇÃO DE PROVA UEL-2013 

A tarefa do aluno é resolver a prova da Universidade Estadual de 

Londrina-PR do ano de 2013 (UEL-2013). 

Em primeiro lugar, vocês devem resolver a prova da maneira que estão 

acostumados ou aprenderam. 

Em segundo lugar, vocês devem conferir a resolução de vocês com os 

comentários dos professor. 
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PROVA UEL–2013 – TEXTO 2 

Leia os quadrinhos, a seguir, e responda às questões 24 e 25. 

 

(Disponível em: <http://www.gaturro.com>. Acesso em: 1 jul. 2012.) 

 

PROVA UEL–2013 – TEXTO 2 – QUESTÕES  

24- Com base nos quadrinhos, assinale a alternativa correta. 

a) A pulga fêmea discute com seu marido por terem se mudado da 

moradia anterior. 

b) A pulga fêmea reclama dos conselhos que sua mãe lhe deu sobre seu 

casamento atual. 

c) Gaturro escuta a conversa do casal sem entender o porquê da 

passividade da pulga macho. 

d) Gaturro escuta as críticas e as lamentações da pulga fêmea sobre 

sua atual moradia. 

e) Gaturro escuta uma discussão entre um casal de pulgas sobre a falta 

de moradias.  
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25- Sobre a descoberta de Gaturro, considere as afirmativas a 

seguir. 

I. A mãe da pulga fêmea vai morar com o casal, apesar das reclamações 

da pulga fêmea pela falta de espaço e pela filha não ter se casado com 

Ernesto. 

II. Além de estar infestado pela primeira vez por pulgas, Gaturro terá 

que lidar com os problemas matrimoniais desse casal de parasitas. 

III. Alguns dos problemas do casal de pulgas que infestou Gaturro 

originam-se da época em que ainda eram solteiros, segundo a opinião 

da mãe da pulga fêmea. 

IV. O corpo de Gaturro está infestado por parasitas e ele percebe que 

os problemas do casal de pulgas vão além da relação entre eles, 

atingindo o gato. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

  



ESPANHOL P/ ENEM 
TEORIA E EXERCÍCIOS COMENTADOS 

Prof. Adinoél Sebastião 
 

Professor Adinoél Sebastião www.estrategiaconcursos.com.br Página 4 de 12 

 

PROVA UEL–2013 – TEXTO 2 – TRADUÇÃO LIVRE 

Leia os quadrinhos, a seguir, e responda às questões 24 e 25. 

 

 

Ai, não! Outra vez tenho pulgas. 

 

Acima é um casal de pulgas com problemas 
matrimoniais. 

Louca. 

Preguiçoso. 

 

Não te aguento mais!! 

Tinha razão minha mãe!! 

Não case com esse parasita, me dizia!! 

 

Case com o outro, me repetia... com Ernesto, que 
é um pulgão de boa posição... Vive em um 
sheepdog alemão, grande, alto, distinto. 
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Porém não, tinha que casar com você!! 

 

E hoje vivo apertada neste miserável gato de dois 
ambientes. 

 

 
Ovejero alemán = sheepdog alemão (cachorro que cuida de ovelhas). 
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PROVA UEL–2013 – QUESTÃO 24 – COMENTÁRIOS  

24- Com base nos quadrinhos, assinale a alternativa correta. 

a) A pulga fêmea discute com seu marido por terem se mudado da 

moradia anterior. 

b) A pulga fêmea reclama dos conselhos que sua mãe lhe deu sobre 

seu casamento atual. 

c) Gaturro escuta a conversa do casal sem entender o porquê da 

passividade da pulga macho. 

d) Gaturro escuta as críticas e as lamentações da pulga fêmea sobre 

sua atual moradia. 

e) Gaturro escuta uma discussão entre um casal de pulgas sobre a 

falta de moradias. 

 

A questão 24 quer saber algo que está nos quadrinhos. Vamos analisar 

cada alternativa. 

A alternativa A afirma que “a pulga fêmea discute com seu marido 

por terem se mudado da moradia anterior”. 

Não existe menção a uma moradia anterior para a pulga fêmea e seu 

marido. O que encontramos nos quadrinhos é menção a uma possível 

moradia da pulga fêmea se ela se casasse com o pulgão Ernesto. Vejam: 

 

A possível moradia da pulga fêmea citada no quadrinho é um ovejero 

alemán, ou seja, um cachorro chamado aqui no Brasil de Sheepdog 

Alemão.  
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A alternativa B afirma que “a pulga fêmea reclama dos conselhos 

que sua mãe lhe deu sobre seu casamento atual”. 

Isso está errado. A pulga fêmea não reclama dos conselhos da mãe. Ao 

contrário, ela diz que sua mãe tinha razão. Vejam no quadrinho. 

 

 

A alternativa C afirma que “Gaturro escuta a conversa do casal sem 

entender o porquê da passividade da pulga macho”. 

Isso está errado. Não há passividade da pulga macho. Vejam esses 

quadrinhos: 

 

Notem que a pulga macho chama sua companheira de loca (louca) e 

depois diz no te aguanto más (não te aguento mais). Portanto, nos 

quadrinhos não podemos falar em passividade da pulga macho. 
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A alternativa D afirma que “Gaturro escuta as críticas e as 

lamentações da pulga fêmea sobre sua atual moradia”. 

Isso está correto. Podemos ver as críticas e as lamentações da pulga 

fêmea em todo o texto, principalmente no último quadrinho. Vejam: 

 

A pulga fêmea compara o gato (Gaturro) com um lugar (apartamento, 

caso) de dois ambientes. 

 

A alternativa E afirma que “Gaturro escuta uma discussão entre um 

casal de pulgas sobre a falta de moradias”. 

Isso está errado. Já no começo dos quadrinhos o gato (Gaturro) informa 

que estamos diante de um casal de pulgas com problemas 

matrimoniais. Vejam: 

 

O texto em nenhum momento citou problemas de moradia. 

A alternativa correta para esta questão é a letra D. 
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PROVA UEL–2013 – QUESTÃO 25 – COMENTÁRIOS  

25- Sobre a descoberta de Gaturro, considere as afirmativas a 

seguir. 

I. A mãe da pulga fêmea vai morar com o casal, apesar das 

reclamações da pulga fêmea pela falta de espaço e pela filha não ter 

se casado com Ernesto. 

II. Além de estar infestado pela primeira vez por pulgas, Gaturro terá 

que lidar com os problemas matrimoniais desse casal de parasitas. 

III. Alguns dos problemas do casal de pulgas que infestou Gaturro 

originam-se da época em que ainda eram solteiros, segundo a opinião 

da mãe da pulga fêmea. 

IV. O corpo de Gaturro está infestado por parasitas e ele percebe que 

os problemas do casal de pulgas vão além da relação entre eles, 

atingindo o gato. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

O enunciado da questão 25 primeiro traz quatro afirmações (I, II, III e 

IV) e depois pede para marcar uma das alternativas (A, B, C, D ou E).  

Vamos analisar as alternativas. 
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A afirmação I diz que “a mãe da pulga fêmea vai morar com o casal, 

apesar das reclamações da pulga fêmea pela falta de espaço e 

pela filha não ter se casado com Ernesto”. 

Não é bem assim. Nos quadrinhos não verificamos que a mãe da pulga 

fêmea vai morar com o casal. O que verificamos a respeito da mãe é 

que a filha diz que a mãe tinha razão ao dizer para não se casar com a 

pulga macho. A mãe falava para a filha se casar com o pulgão Ernesto. 

Diante dessa constatação, verificamos que a alternativa I está errada. 

Se ela está errada, podemos eliminar algumas alternativas. Vejam: 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

Vejam que eliminamos as alternativas A, B e D. Sobraram as 

alternativas C e E.  

Notem que nas alternativas C e E se repetem as afirmações III e IV.  

O que isso quer dizer? 

Ora, quer dizer que elas estão corretas, pois se repetem nas duas 

afirmações. 

Agora, notem que a afirmação II aparece apenas na alternativa E. 

Assim, se a afirmação II estiver correta, a resposta é a letra E e, se a 

afirmação II estiver errada, a resposta correta é a letra C. 

Então, agora, vamos analisar a afirmação II. 

A afirmação II diz que “além de estar infestado pela primeira vez 

por pulgas, Gaturro terá que lidar com os problemas 

matrimoniais desse casal de parasitas”. 
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Isso está errado. Percebam o que está escrito no primeiro quadrinho: 

 

Notem que Gaturro fala “Otra vez tengo pulgas!”. 

Se ele tem pulgas outra vez, não é a primeira vez que ele tem pulgas. 

Ele já teve pulgas antes. Logo, erra a alternativa ao dizer “estar 

infestado pela primeira vez por pulgas”. 

Assim, descobrimos que a afirmação II também está errada. 

Então, agora vamos verificar o que eliminamos. Vejam: 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

Pronto. Resolvemos a questão. 

Percebam que em questões iguais a essa não precisamos analisar todas 

as alternativas.  

A alternativa correta para esta questão é a letra C. 
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PROVA UEL–2013 – GABARITO 

 

 

 

 

Aviso 

Em nossa página pessoal (www.adinoel.com) vocês encontrarão mais 

textos para treinamento de leitura e tradução.  

Lá, temos mais de 600 textos de Espanhol. 

Lá, temos mais de 800 textos de Inglês. 

 

 

http://www.adinoel.como/

