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QUESTÃO 1: GABARITO C 

A alternativa correta é a letra “C”, pois é a única que, como o texto, elabora uma crítica comparando a reforma 

trabalhista como o perverso Mr. Hyde, não deixando espaço para coisas positivas representado pelo benevolente 

Dr Jekyll. 

A alternativa “A” não pode ser correta, pois em momento algum é citada a preocupação do governo com o estado 

de saúde e psicológico dos médicos brasileiros, além de não haver sequer um dado no referido texto relacionando 

a fadiga e o estresse com a possível transformação monstruosa citada. 

A alternativa “B” não pode ser correta porque não é o Governo Federal que é comparado à figura do maléfico 

Mr. Hyde e, sim, a reforma trabalhista que tem sua imagem ligada a esse personagem, e também em momento 

algum há comparação entre os médicos e o personagem Dr. Jekill. 

A alternativa “D” não pode ser correta, pois Dr Jekill e Mr. Hyde são personagens de ficção, contudo não há 

referência em parte alguma do texto que cite pessoas ou personagens como responsáveis pela elaboração do texto. 

A alternativa “E” não pode ser correta, pois a primeira parte cita de maneira correta a intenção do texto que é 

denunciar os malefícios da reforma trabalhista para com os profissionais da área médica, mas, em sua segunda, 

parte ela erra ao sugerir a ligação entre os personagens fictícias com a índole desses profissionais. 

 

QUESTÃO 2: GABARITO D 

A alternativa correta é a letra “D”, pois, como é descrito nas primeiras linhas do texto, a principal meta do 

governo, segundo o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, é a volta do crescimento sustentável e a geração de 

emprego. 

A alternativa “A” não pode ser correta, pois o combate à inflação não é, segundo o texto, a meta primária. Os 

dados informados também não estão corretos, sendo que o percentual 11% refere-se à inflação do ano de 2016 e, 

não, ao recuo da mesma, e o nome do ministro da Fazenda está errado. 

A alternativa “B” não pode ser correta, pois em momento algum é citada no texto a busca por incentivos fiscais, 

também o mesmo não ajuda de maneira direta na retomada do processo inflacionário. 

A alternativa “C” não pode ser correta, pois o crescimento tributário oriundo de taxas alfandegárias é realizado 

por importações e, não, exportações como está na questão, e, não há menção dessa prática no texto. 

A alternativa “E” não pode ser correta, pois o combate à corrupção não está descrito em momento algum no texto 

e, como é de senso comum, o combate à corrupção não é o princípio básico do atual governo. 

 

QUESTÃO 3: GABARITO B 

A alternativa correta é a letra “B”, pois, segundo descrito no texto, grandes culpados pela crise na Venezuela são 

a excessiva dependência do petróleo e a falta de investimentos em outras áreas.  

A alternativa “A” não pode ser correta, pois contradiz o descrito no texto, com relação ao investimento no 

petróleo. 

A alternativa “C” não pode ser correta, pois no texto é dito que foram vistos tratores dessa marca, e não é citado 

em momento algum, a intenção de Chavez de instalar fábricas desse produto na Venezuela. 

A alternativa “D” não pode ser correta, pois, como descrito no texto, à Venezuela poderia trabalhar com as duas 

possibilidades em detrimento do espaço físico. 

A alternativa “E” não pode ser correta, pois a crise da especulação imobiliária citada ocorreu em 2008 nos EUA, 

e, mesmo se os dados estivessem corretos, não teria sido a causa da crise atual, segundo o texto. 



QUESTÃO 4: GABARITO A 

A alternativa correta é a letra “A”, pois a alternativa I confirma o que está escrito no texto ao mostrar as 

declarações do Presidente Michel Temer, do Ministro da Fazenda e do presidente da Câmara, em que todos 

concordam que a melhor saída é aumentar os impostos. 

A letra “B” não pode ser correta, pois a alternativa II contradiz a fala do Presidente Michel Temer, uma vez que 

este diz que aumentará as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a gasolina, diesel e o etanol, visando compensar as 

dificuldades econômicas do país.  

A letra “C” não pode ser correta, pois na alternativa III contradiz a intenção do aumento, uma vez que essas 

medidas não visam beneficiar o cidadão 

A letra “D” não é correta, pois é a combinação das alternativas I e II. 

A letra “E” não é a correta, pois é a combinação das alternativas II e III. 

 

QUESTÃO 5: GABARITO A 

A alternativa correta é a letra “A”, pois, assim como o texto, ela afirma que uma guerra não seria uma saída para 

nenhuma das nações citadas no texto. 

A alternativa “B” não pode ser correta, pois, como dito no texto, não é de interesse do ditador Kim Jong-um 

seguir os passos dos ex-ditadores citados, e, sim, o de sobreviver dentro de um contexto de ameaças. 

A alternativa “C” não pode ser correta, pois os EUA, até o momento, não demonstraram interesse em atacar a 

China e não há menção alguma dessa intenção no texto. 

A alternativa “D” não pode ser correta, pois uma guerra entre Coreia do Norte e EUA, seria muito prejudicial à 

China, tanto pela proximidade do conflito, quanto na área econômica, pois o EUA é seu principal consumidor de 

produtos. 

A alternativa “E” não pode ser correta, pois Trump, não tem interesses naquela região, pelo menos de forma 

oficial, e o metal citado, “paládio”, não é famoso na região citada.  

 

QUESTÃO 6: GABARITO B 

A alternativa correta é a letra “B”, pois a alternativa II confirma o que está escrito no texto ao mostrar as 

declarações de Villas Boas. 

A letra “A” não pode ser correta, pois a alternativa I contradiz a fala de Villas Boas com relação à sua intenção 

em casos de crise política e segurança pública.  

A letra “C” não é a correta, pois, como citado no texto, “é unânime” o desinteresse do exército de entrar em 

posições políticas e o desconforto da corporação ao ser chamada para resolver questões de segurança. 

A letra “D” não é correta, pois é a combinação das alternativas I e II. 

A letra “E” não é correta, pois é a combinação da letra II e III. 

 

QUESTÃO 7: GABARITO D 

A alternativa correta é a letra “D”, pois, como mencionado no texto, grande parte das pessoas que acompanham 

o desenrolar da Lava-Jato sabe que muitos envolvidos serão inocentados por vias nebulosas, mas essa parcela de 

brasileiros gostaria que esses políticos ficassem fora do “jogo político”. 

A alternativa “A” não pode ser correta, pois o processo de 2005 é o Mensalão, e não há menção de Cartel no 

texto, tampouco de crime de nivelamento. 

A alternativa “B” não pode ser correta, pois narra de forma contrária o desejo da população brasileira, que, 

diferente do que é falado no final da questão, não deseja a continuidade do atual “jogo político”. 

A alternativa “C” não pode ser correta, pois mesma beira ao surreal, com a ideia de punir o eleitor pelos atos 

praticados pelo seu representante político. 

A alternativa “E” não pode ser correta, pois fala em desejo de anistia, o que contradiz o que é dito no corpo do 

texto, ou seja, uma busca por punição. 

 



QUESTÃO 8: GABARITO D 

A resposta correta é a letra “D”, pois contempla as duas afirmativas corretas. A I que confirma a fala do presidente 

da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o qual não aprova o atual governo, e a alternativa II, que completa 

sua fala ao citar os atos ilícitos para se livrar de acusações sobre corrupção. 

A resposta “A” não esta correta, pois só abrange uma das alternativas, faltando a alternativa II. 

A resposta “B” não esta correta, pois só abrange a alternativa II, faltando a alternativa I. 

A resposta “C” não está correta, pois a alternativa III está em desacordo com a fala do presidente da Federação 

das Indústrias do Estado do Acre a respeito da atuação dos parlamentares acreanos. No texto, diferentemente da 

alternativa III este se diz satisfeito com a atuação desses parlamentares. 

A resposta “E” não esta correta, pois abrange a alternativa III, que não está correta. 

 

QUESTÃO 9: GABARITO C 

A alternativa correta é a letra “C”, pois é a única que concorda com o texto ao dizer que o parlamentarismo seria 

uma opção, mas não nesse momento atual. 

A alternativa “A” não pode ser correta, pois o texto diz que neste momento o parlamentarismo seria algo 

oportunista e não ajudaria como deveria. 

A alternativa “B” não pode ser correta, pois, segundo regras do Parlamentarismo, não haveria como provocar o 

impedimento generalizado, como é descrito na alternativa. 

A alternativa “D” não pode ser correta, pois a vontade do povo não é demonstrada em um sistema parlamentarista, 

e, sim, pelo parlamento. E a questão do “Distritão” aparece de maneira equivocada. 

A alternativa “E” não pode ser correta, pois não é citada a possibilidade de um plebiscito, além de não haver 

crítica relacionada à implantação desse sistema.  

 

QUESTÃO 10: GABARITO D 

A alternativa correta é a letra “D”, pois contempla, as alternativas I e II, que estão de acordo com o texto. A 

alternativa I ressalta a harmonia de tratamento e o envelhecimento da população brasileira descritos no texto 

DEFESA. Já o texto II cita que o trabalhador dificilmente irá usufruir da aposentadoria como explicado no texto 

CONTRA. 

A alternativa “A” não pode ser correta, pois apresenta apenas a alternativa I como correta. 

A alternativa “B” não pode ser correta, pois apresenta apenas a alternativa II como correta. 

A alternativa “C” não pode ser correta, pois apresenta a alternativa III, que está errada. 

A alternativa “E” não pode ser correta, pois ela combina a alternativa II, que está correta, e a alternativa III, que 

está incorreta. 

 

 

 

 

 

 


