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Espanhol 
PADRÃO DE RESPOSTAS 

(VALOR DE CADA QUESTÃO= 2 PONTOS) 

Questão Resposta
1º parágrafo: identificar o problema. 
2º parágrafo: identificar as pessoas envolvidas no problema. 
3º parágrafo: apresentar um caso específico. 
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4º parágrafo: apresentar um resumo das respostas obtidas em entrevistas. 
Mejor dicho: reformular o que foi dito anteriormente. 
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Según: conferir a responsabilidade da palavra a outrem. 

O fenômeno é a permanência dos filhos adultos na casa de seus pais, mesmo que sejam 
independentes financeiramente. 3 

A saída da casa paterna. 

Dois dos fatores relacionados à família: 
• educação em um ambiente com muita liberdade  
• pais superprotetores 
• ausência de cobranças 
• pais liberais em relação a despesas da casa 4 
Dois dos fatores relacionados ao contexto externo:  
• dificuldade para conseguir emprego  
• restrição de acesso ao crédito privado  
• crise econômica  
• dificuldade de inserção no mercado de trabalho 
Os jovens desfrutam de regalias mas não são os donos da casa. 
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los: hijos 

Filho: até ter realizado alguns projetos pessoais. 
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Pai: até que os filhos consigam independência financeira. 

Um grupo é o de pais felizes e o outro é o de pais impacientes. 
7 O primeiro grupo gosta de ter o filho junto a si, enquanto o segundo gostaria de estar livre 

para viver tranqüilamente. 

Mabel: economizar para futuramente comprar uma casa. 
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Laura: economizar para pagar os estudos. 

Um dos argumentos de ordem econômica: 

• não é econômico viver sozinho. 
• a vida é muito cara 
• não há estabilidade no mercado de trabalho 
• não houve aumento de salários. 
É cômodo morar na casa dos pais. 

É o filho mais novo e, assim, pode cuidar dos pais que já estão idosos. 
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Ele se entende bem com os pais. 
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Ter estabilidade no emprego; ter um bom salário; pagar um aluguel que não fosse caro; não 
se relacionar bem com seus pais. 

 


