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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 4  

Leia a charge, a seguir, e responda às questões 29 e 30. 

 

(Adaptado de: <http://www.maitena.com.ar>. Acesso em: 1 ago. 2012.) 
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PROVA UEL–2013 – TEXTO 4 – QUESTÕES  

29- Sobre a charge, considere as afirmativas a seguir. 

I. A criança parece ter reclamado de não ter o que fazer, e o homem 

lhe diz que uma pessoa inteligente não se entedia. 

II. A pessoa que está sentada lendo se questiona se ler é uma opção 

considerável contra a angústia. 

III. O homem proíbe que a criança invente coisas interessantes para 

fazer e a aconselha a não se aborrecer. 

IV. Para a pessoa sentada, pessoas inteligentes não ficam entediadas, 

mas angustiadas. 

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. 
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30- Em relação à charge de Maitena, considere as afirmativas a 

seguir. 

I. A opinião que a pessoa sentada na poltrona expressa em pensamento 

é contraditória à reação da criança de aborrecer-se facilmente. 

II. A imagem mostra duas pessoas mais velhas e uma criança que, na 

situação, parece não estar se divertindo. 

III. A fala do homem parece trazer uma orientação implícita de que a 

criança deve procurar algo interessante com o que se ocupar. 

IV. O pensamento da pessoa que está sentada lendo mostra seu 

desacordo com o comentário feito pelo homem. 

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. 
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PROVA UEL–2013 – TEXTO 4  

Leia a charge, a seguir, e responda às questões 29 e 30. 

 

(Adaptado de: <http://www.maitena.com.ar>. Acesso em: 1 ago. 2012.) 

 Porém como que está chateada? 

Se há tantas coisas interessantes 

para fazer, querida! 

As pessoas inteligentes  

não se chateiam!! 

 ... se angustiam. 
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PROVA UEL–2013 – QUESTÃO 29 – COMENTÁRIOS  

29- Sobre a charge, considere as afirmativas a seguir. 

I. A criança parece ter reclamado de não ter o que fazer, e o homem 

lhe diz que uma pessoa inteligente não se entedia. 

II. A pessoa que está sentada lendo se questiona se ler é uma opção 

considerável contra a angústia. 

III. O homem proíbe que a criança invente coisas interessantes para 

fazer e a aconselha a não se aborrecer. 

IV. Para a pessoa sentada, pessoas inteligentes não ficam entediadas, 

mas angustiadas. 

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 29 primeiro traz quatro afirmações (I, II, III e 

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

Olhando para o texto e para as afirmações, parece que é melhor 

analisarmos as afirmações que tratam da pessoa que está sentada, pois 

essa pessoa diz apenas uma palavra no quadrinho. 

Vamos começar analisando a afirmação II. 
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A afirmação II diz que “a pessoa que está sentada lendo se 

questiona se ler é uma opção considerável contra a angústia”. 

Ora, a pessoa que está sentada não se questiona em nenhum momento. 

Lembrem-se que questionamentos são trazidos para o texto com sinais 

de interrogação. No caso do Espanhol, quando há questionamentos 

temos um ponto de interrogação invertido (¿)no início da frase e um 

ponto de interrogação (?) normal no final dela. Portanto, não 

verificamos nenhum questionamento da pessoa que está sentada, 

muitos menos um questionamento sobre o ato de ler. 

Diante disso, constatamos que a afirmação II está errada. Então, 

vamos eliminar as alternativas que contêm essa afirmação. 

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. 

Agora, nos poderíamos analisar a afirmação IV que também trata da 

pessoa que está sentada. No entanto, como vemos acima, sobraram 

duas alternativas: B e C. Nas duas alternativas aparece a afirmação IV. 

Logo, ela está correta. 

Agora, voltando a olhar para as afirmações, a III é bem diferente do 

que está no quadrinho. Ela diz que “o homem proíbe que a criança 

invente coisas interessantes para fazer e a aconselha a não se 

aborrecer”. 
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Ora, não vemos proibição na fala do homem. Ele diz:  

 

Porém como que está chateada? 

Se há tantas coisas interessantes 

para fazer, querida! 

As pessoas inteligentes  

não se chateiam!! 

Diante disso, constatamos que a afirmação III está errada. Então, 

vamos ver quais alternativas eliminamos com essa constatação. 

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. 

No entanto, para sacramentarmos o que encontramos, vamos olhar 

para a afirmação IV. 

A afirmação IV está certa. Ela diz que “para a pessoa sentada, 

pessoas inteligentes não ficam entediadas, mas angustiadas”. 

Isso está correto. Pelo que podemos verificar no quadrinho, a fala da 

pessoa que está sentada é uma continuação do final da frase do homem. 

 

As pessoas inteligentes  

não se chateiam!! 

 

... se angustiam 

Logo, inferimos que para a pessoa sentada as pessoas inteligentes não 

ficam entediadas, mas angustiadas. 

A resposta correta para esta questão é a letra B.  
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PROVA UEL–2013 – QUESTÃO 30 – COMENTÁRIOS  

30- Em relação à charge de Maitena, considere as afirmativas 

a seguir. 

I. A opinião que a pessoa sentada na poltrona expressa em 

pensamento é contraditória à reação da criança de aborrecer-se 

facilmente. 

II. A imagem mostra duas pessoas mais velhas e uma criança que, na 

situação, parece não estar se divertindo. 

III. A fala do homem parece trazer uma orientação implícita de que a 

criança deve procurar algo interessante com o que se ocupar. 

IV. O pensamento da pessoa que está sentada lendo mostra seu 

desacordo com o comentário feito pelo homem. 

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 30 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 cada alternativa. 

A afirmação I diz que “a opinião que a pessoa sentada na poltrona 

expressa em pensamento é contraditória à reação da criança de 

aborrecer-se facilmente”. 
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Isso está errado. A opinião da pessoa que está sentada é um 

complemento ao que o homem disse. Vejam: 

 

As pessoas inteligentes  

não se chateiam!! 

 

... se angustiam 

Logo, inferimos que para a pessoa sentada as pessoas inteligentes não 

se chateiam, elas se angustiam. Então, a pessoa sentada não expressa 

em pensamento que é contraditória à reação da criança de aborrecer-

se facilmente 

Diante dessa constatação, vamos olhar para as alternativas e eliminar 

aquelas que dizem que a afirmação I está 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. 

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

alternativas C e E. Nessas últimas duas alternativas, as afirmações III 

e IV se repetem. Logo, por dedução, essas afirmações estão corretas. 

Então, diante disso, somente precisamos analisar a afirmação II. 

A afirmação II diz que “a imagem mostra duas pessoas mais velhas 

e uma criança que, na situação, parece não estar se divertindo”. 

Vamos olhar para as pessoas na imagem. 
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Na imagem, realmente, vemos duas pessoas mais velhas. 

 

Na imagem vemos uma criança que parece não estar se divertindo. 

Vejam: 

 

Logo, a afirmação II está correta. 

Diante dessa constatação, vamos olhar para as alternativas. 

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. 

Pelo que analisamos até agora, constatamos que a afirmação I está 

errada e que a afirmação II está correta.  

Assim, a única resposta possível é a alternativa E. Essa alternativa 

afirma que as alternativas II, III e IV estão corretas. 
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Notem: 

-a alternativa A é eliminada porque a afirmação I está errada; 

-a alternativa B é eliminada porque a afirmação I está errada; 

-a alternativa D é eliminada porque a afirmação I está errada; 

-não foram eliminadas as alternativas C e E; 

-a alternativa C apresenta como corretas as afirmações III e IV; 

-alternativa E também apresenta como corretas as afirmações III e IV. 

Então, até nesse ponto, as alternativas C e E são iguais, ou seja, as 

duas apresentam como corretas as afirmações III e IV. E, isso só pode 

ser verdade, já que as alternativas A, B e D já foram eliminadas. 

-a alternativa E acrescenta como correta a afirmação II. E, realmente, 

constatamos que essa afirmação está correta. Logo, se que pelo 

deduzimos III e IV estão certas e acrescentando a II que analisamos, 

a resposta só pode ser a letra E. 

A resposta correta para esta questão é a letra E. 
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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/

