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GABARITO COMENTADO - SIMULADO 10/03/2018 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Adriana Guimarães 

 

01. LETRA C 

Especialistas dizem que houve falha de vigilância sanitária e defendem vacinar a população de grandes cidades 

do Sudeste, principalmente Rio, Vitória e Belo Horizonte, para conter a propagação da doença.(O Globo, 

05/02/2017) 

 

02. LETRA D 

“Semanas antes do anúncio dos primeiros casos (...) a doença já assustava no Leste de Minas Gerais”: a febre 

amarela só foi constatada semanas depois de já estar presente em MG. Ou seja, ela não foi constatada 

imediatamente.  

O trecho não tem a finalidade de mostrar que a doença se propagou rapidamente, até porque nem mesmo o texto 

considerado como um todo fala sobre a velocidade da propagação (a doença aparentemente só está presente na 

região leste de MG, embora a opinião dos especialistas admita uma possível propagação pelo Sudeste). 

 

03. LETRA D 

O jornal transfere a responsabilidade para os especialistas( sentido geral), para se ISENTAR DA CRÍTICA 

FEITA À VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

 

04. LETRA B 

Analisando o título do texto, entende-se que não se trata de uma viagem sobre os casos de febre amarela, e sim 

de fatos recorrentes onde serão feitas observações nos locais onde ela atua. 

 

05. LETRA D 

A SIMBOLOGIA DA FIGURA DA MORTE PROVOCA REAÇÃO DE MEDO A QUEM LÊ E VÊ A 

CHARGE. 

 

06. LETRA C 

a) o comportamento de indiferença é mais comum entre os jovens. ERRADO 3 º parágrafo e, com o tempo, 

esse comportamento indiferente acaba sendo adotado também na vida off-line. Como a questão apenas 

disse que a pesquisa foi feita com 14 mil universitários. Logo não podemos generalizar dizendo que 

todos são assim. 

b) pessoas empáticas na vida real também tendem a ser empáticas no Facebook. ERRADO 3 º parágrafo . O 

resultado: os jovens da geração atual, que cresceram usando a internet, têm 40% menos empatia que 

os jovens de três décadas atrás. 

c) a infelicidade é proporcional ao tempo que o usuário utiliza o Facebook. CERTO. 2º parágrafo. O estudo 

mostrou uma relação direta: quanto mais tempo a pessoa passava na rede social, mais infeliz ficava.  

d) quanto mais amigos a pessoa tem no Facebook menos comentários agressivos ela tende a fazer. ERRADO 

4 º parágrafo. Quanto mais amigos no Facebook uma pessoa tem, e maior a frequência com que ela posta, 

mais narcisista tende a ser – e maior a chance de fazer comentários agressivos. 

 

07. LETRA D 

“Como as pessoas tendem a mostrar só as coisas boas no Facebook, achamos que aquilo reflete a 

totalidade da vida delas”, diz o psiquiatra Daniel Spritzer, mestre pela UFRGS e coordenador do Grupo 

de Estudos sobre Adições Tecnológicas. “A pessoa não vê o quanto aquele amigo trabalhou para 

conseguir tirar as férias”, diz Spritzer. 

d) demarca uma outra voz que não a sua, a qual pode ser reproduzida na íntegra ou em parte, para produzir um 

efeito de credibilidade e objetividade, recurso comum em Reportagens. 

 

Demarca uma outra voz que não a sua = se utilizar do recurso da citação. 

CITAÇÃO DIRETA DE UM CONHECEDOR DO ASSUNTO ABORDADO,POR ISSO QUE NOS 

PASSA CREDIBILIDADE OBJETIVIDADE. 
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08. LETRA C 

a) o ativismo a favor do armamento nuclear, uma vez que um país não deve ficar desprotegido de seus principais 

inimigos. 

Sem sentido essa afirmativa , não há nada no texto falando a respeito da desproteção de países 

b) o apoio à Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, cuja atenção se volta para os sobreviventes 

da Segunda Guerra. 

Poderia ficar em dúvida nessa alternativa ,até a primeira parte está correto: a presença  Setsuko Thurlow 

justifica o apoio à Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares , porém a atenção não se volta 

para os sobreviventes da Segunda Guerra e sim para a humanidade em geral   “Será o fim das armas 

nucleares ou será o nosso fim? 

c) a preocupação das pessoas com a possibilidade de um conflito nuclear, cuja consequência pode ser o fim da 

humanidade. 

Correta a afirmativa , com base no trecho ;   “Será o fim das armas nucleares ou será o nosso fim? 

d) a certeza da humanidade de que, em determinados momentos históricos, a destruição serve para 

conscientização acerca do poder. 

Sem sentido  a afirmativa , não se afirma em nenhum momento no texto isso. 

 

09. LETRA D 

a) Não foram citados nomes, mas EUA e Coreia do Norte têm trocado ameaças devido à testes nucleares do 

país asiático. 

• Não há crase antes de palavras masculinas(à testes) 

b) Embora não tenham citado-se nomes, é sabido que EUA e Coreia do Norte vem trocando ameaças devido 

os testes nucleares do país asiático. 

• Não usa ênclise em verbo no particípio ,vêm, devido aos testes. 

c) Não foi citado nomes, mas EUA e Coreia do Norte vem trocado ameaças devido os testes nucleares do país 

asiático. 

• O Sujeito é "nomes", logo os verbos têm que estar no plural (Não foram citados nomes) , verbo vir= vêm, 

devido aos testes 

d) Não foram citados nomes, mas EUA e Coreia do Norte vêm trocando ameaças devido aos testes nucleares 

do país asiático. 

• CORRETA! 

 

10. LETRA A 

"Apesar de a pesquisa trazer à tona uma realidade do Reino Unido..." 

Oração subordinada adverbial concessiva. 

a) Mesmo que a pesquisa traga (presente do subjuntivo) à tona uma realidade do Reino Unido... CORRETO 

Oração subordinada adverbial concessiva. 

b) Portanto a pesquisa trouxe à tona uma realidade do Reino Unido... ERRADO 

Oração coordenada conclusiva. 

c) Conjunção  condicional. ERRADO 

d) Conjunção  final. ERRADO 

 

11. LETRA A 

Está incorreta pois neste contexto o emprego correto seria MAL , com L.  

As outras alternativas estão corretas pelos seguintes motivos. 

Letra B- o POR QUE ,( separado e sem acento)Sentido de “ pela qual”. 

Letra C- o AONDE , foi muito bem emprego, pois passa a ideia de movimento( verbo CHEGAR)  

Letra D-ACERCA DE, é usado com sentido de "assunto, a respeito de, sobre" 

 

12. LETRA D 

Está isolado por vírgulas por se tratar de aposto explicativo. (correta) 

 

13. LETRA C 

ORAÇÕES ADJETIVAS SÃO AQUELAS QUE SÃO INTRODUZIDAS POR PRONOMES RELATIVOS. 

A ORAÇÃO EM QUESTÃO É INTRODUZIDA PELO PRONOME RELATIVO “CUJO”, PORTANTO É 

UMA ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA. 

AS ADJETIVAS RESTRITIVAS NÃO POSSUEM VÍRGULA. 
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14. LETRA C 

Simpatizar é verbo transitivo indireto, regendo a preposição com.  

Ex: Simpatizo muito com seu irmão.  

Ex: Há pessoas com quem não simpatizamos.  

Observação:  

O verbo simpatizar NÃO é pronominal. É incorreto, portanto, dizer: "Simpatizo-me com seu irmão." Corrija-

se: Simpatizo com seu irmão. 

 

15. LETRA C 

a) A cada ano, vendem-se mais de 240000 robôs industriais no mundo, e dados mostram que esse número tem 

crescido. 

b) Computadores e algoritmos, nos próximos dez ou 20 anos, podem pôr em risco 702 profissões nos Estados 

Unidos. 

c) Nos últimos anos, a automação de tarefas antes feitas por humanos vem se acelerando nas empresas. 

[GABARITO] 
d) Segundo pesquisadores, estão ameaçados pelos computadores, nos Estados Unidos, muitos dos empregos. 

 

16. LETRA D 

O acento é obrigatório e resulta da contração de um artigo com uma preposição: 

“São afetos ligados (a + a) projeção de um horizonte de expectativas.” 

 

17. LETRA D 

O sindicalismo americano--->Sujeito 

A partir das cinzas da Guerra Civil--> Adjunto adverbial de tempo 

Se reuniu--->VI 

Para pleitear---> Adjunto adverbial de finalidade. 

Um dia--->Objeto direto 

 

18. LETRA B 

a) Pronome indefinido.: todos 

c) Preposição.: por 

d) Numeral cardinal.: 4 (quatro) 

 

19. LETRA B 

a) INCORRETA. VIRARAM → PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO. 

b) CORRETA. HAJA → TAMBÉM ESTÁ NO PRESENTE DO SUBJUNTIVO. 

c) INCORRETA.TORNOU-SE→ PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO. 

d) INCORRETA. APARECE → PRESENTE DO INDICATIVO. 

 

20. LETRA D 

Com o plano de reestruturação recém-aprovado pela diretoria, as empresas do grupo vão poder dispor de 

recursos tanto para aquisição de matéria-prima quanto para contratação de mão de obra especializada. 

recém-aprovado – COM PREFIXOS ACENTUADOS tem hífen  

matéria-prima: tem hífen nas palavras compostas que não contêm um elemento de ligação e constituem uma 

unidade sintagmática e semântica, mantendo sentido próprio. 

mão de obra: não tem hífen nos COMPOSTOS COM ELEMENTOS DE LIGAÇÃO, EXCETO cor-de-rosa / 

água-de-colônia / pé-de-meia/arco -da- velha/mais-que-perfeito 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

Walmir do Carmo 

 

21. LETRA B 

 

22. LETRA C 

 

23. LETRA C 

 

24. LETRA D 

 

25. LETRA A 

 

26. LETRA C 

 

27. LETRA A 

 

28. LETRA B 

 

29. LETRA C 

 

30. LETRA B 

 

31. LETRA * 

 

32. LETRA D 

 

33. LETRA A 

 

34. LETRA B 

 

35. LETRA D 

 

36. LETRA B 

 

37. LETRA C 

 

38. LETRA A 

 

39. LETRA C 

 

40. LETRA C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Anulada 

 

 

*Os comentários de Raciocínio Lógico serão disponibilizados apenas em vídeo.  
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

Eudson Justiniano 

 

41. LETRA D 

Art. 53. § 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo 

em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 

respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 

 

42. LETRA D 

Diversos temas relevantes da pauta política do Congresso Nacional exigem a votação de Emenda à Constituição. 

Nos termos da Constituição Federal, a proposta de Emenda Constitucional será discutida e votada em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos:  

a) maioria simples dos votos dos respectivos membros ERRADA 

b) maioria absoluta dos votos dos respectivos membros ERRADA 

c) dois terços dos votos dos respectivos membros ERRADA 

d) três quintos dos votos dos respectivos membros GABARITO. 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-

se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

 

43. LETRA C 

CF 88 

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois 

de aberta a última vaga. 

§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será 

feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. 

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores 

 

Analisando item a item: 

a) Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, deve ser realizada nova eleição direta, salvo 

se a vacância ocorrer no último ano do período presidencial. 

INCORRETA. A eleição indireta acontecerá se a vacância ocorrer nos últimos dois anos do período 

presidencial. 

b) Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, deve ser realizada nova eleição pelo 

Congresso Nacional, salvo se a vacância ocorrer no último ano do período presidencial, caso em que o 

presidente da Câmara dos Deputados assumirá a Presidência, para completar o período de seu 

antecessor. 

INCORRETA. Tudo errado. 

c) Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República e realizada nova eleição direta, os eleitos 

deverão completar o período de seus antecessores. 

CORRETA. Os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Vale lembrar que o mesmo 

aconteceria no caso de ocorrer a eleição indireta por vacância nos dois últimos anos do mandato 

presidencial. 

d) Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, independentemente do prazo faltante 

para o término do período presidencial, deve ser realizada nova eleição pelo Congresso Nacional, para 

escolha de novos ocupantes desses cargos, que deverão completar o período de seus antecessores. 

INCORRETA. A eleição pelo Congresso Nacional só ocorre se a vacância ocorrer nos dois últimos anos do 

mandato presidencial. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

Waltinho Alves 

 

44. LETRA D 

a) Falso. Art. 65, § 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 

anterior, salvo:  II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

b) Falso. Art. 65, § 6o  Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 

Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

c) Falso. Pela Administração. 

d) Verdadeiro. § 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 

50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

 

45. LETRA C 

a) Falso. Permissão: “utilização também é de interesse da coletividade”(Hely Lopes Meirelles)  

b) Falso. Concessão: contrato 

c) Certo. 

d) Falso. 

 

46. LETRA C 

a) Falso. Pode ser exercido pelo PL e pelo PJ 

b) Falso. CPI é um exemplo de controle legislativo. 

c) Verdadeiro. 

d) Falso. É uma forma aceita. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REGIMENTO INTERNO 

Carol Mesquita 

 

47. LETRA B 

VIDE ARTIGOS 77 E 78 DA LEI ORGÂNICA. 

 

48. LETRA C 

VIDE ARTIGOS 79/80 

 

49. LETRA D 

VIDE ARTIGOS 82. 

 

50. LETRA C 

VIDE ART. 108-A DA LEI ORGÂNICA 


