
 

 

 
 
SIMULADO GRATUITO 
Conheça os cursos do prof. 
Rodolfo Gracioli: 
www.rodolfogracioli.com.br 
 
Conheça o livro de TEMAS DE REDAÇÃO lançado 
recentemente: 
 

 
 
 
1. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe o trecho veiculado pelo 
portal G1, em fevereiro de 2018.  

“A Coreia do Norte celebrou nesta quinta-feira (8) um desfile 
militar na praça Kim Il Sung, em Pyongyang, na véspera da 
cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na 
cidade sul-coreana de Pyeongchang, informou o governo de 
Seul”. 

(https://g1.globo.com/mundo/noticia/coreia-do-norte-celebra-desfile-militar-em-pyongyang.ghtml) 

Sobre a tensão envolvendo as Coreias, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

a) Em ação conjunta do Comitê Olímpico Internacional com 
as Coreias, um time de hóquei feminino unificado foi 
criado. Será a primeira vez que duas nações competem 
juntas na Olimpíada. 

b) Desde o fim do confronto armado, em 1953, não foi 
assinado um armistício decretando o fim do duelo entre 
as duas Coreias, fato que amplifica a expectativa para as 
competições de inverno. 

c) Na Coreia do Sul, a legislação de segurança nacional 
proíbe que se exiba a bandeira do vizinho e que se faça 
qualquer elogio público à Coreia do Norte, aspectos 
isentos durante as Olimpíadas de Inverno.  

d) Em resolução adotada de forma unânime, o Conselho de 
Segurança da ONU decidiu que todos os Estados-
membros devem proibir o fornecimento, a venda ou a 
transferência direta ou indireta para a Coreia do Norte de 
petróleo bruto, produtos petrolíferos refinados e outros 
tipos de equipamentos e matérias-primas. 

e) Como forma de estabelecer um contato mais próximo 
com a Coreia do Norte, o presidente dos EUA anunciou a 
retirada do país asiático da lista de patrocinadores do 
terrorismo. Tal fato abriu o diálogo entre as próprias 
Coreias.  

 
 
 
2. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe os trechos das 

reportagens veiculadas pelo portal G1, para responder o que 

se pede. 

Texto I 

“Um dos principais nomes do modernismo brasileiro, ganhará 

uma exposição significativa no Museu de Arte Moderna de 

Nova York (MoMA) com a sua primeira retrospectiva exclusiva 

nos Estados Unidos, conforme anunciado em julho de 2017. 

Uma das obras mais conhecidas da artista é “Abaporu”, feita 

para Oswald de Andrade em 1928”. 

(https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/tarsila-do-amaral-ganha-primeira-grande-exposicao-em-nova-

york.ghtml) – Acesso em fevereiro de 2018.   

 
Texto II 

 
“Vendida pelo valor de US$ 450,3 milhões, se tornou obra de 
arte mais cara já adquirida na história. O valor surpreendeu até 
a casa de leilões Christie's, que negociou o quadro. O príncipe 
saudita Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al Saud 
foi quem arrematou a obra. A tela que retrata Jesus Cristo 
segurando uma bola de cristal na mão, foi comprada pelo 
saudita no mês de novembro de 2017”. (Adaptado).  
 

(https://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2017/12/principe-saudita-foi-quem-comprou-o-
quadro-salvator-mundi.html) – Acesso em fevereiro de 2018.   

 
 
Assinale a alternativa que destaca o (a) artista que terá 
exposição em Nova Iorque (texto I) e o nome do autor da 
obra leiloada pelo maior valor da história (texto II): 
 

a) Anita Malfatti; Michelangelo. 
b) Abigail de Andrade; Vicent van Gogh. 
c) Marysia Portinari; Salvador Dalí. 
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d) Maria Leontina; Caravaggio. 
e) Tarsila do Amaral; Leonardo da Vinci. 

 
 

3. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe os trechos das 
reportagens veiculadas pelo portal G1, em fevereiro de 2018. 
“Em clima de show, a SpaceX comemorou o lançamento 
realizado. O evento é considerado o principal teste do novo 
foguete jumbo Falcon Heavy, que deverá ser classificado como 
o mais potente do mundo e o veículo espacial mais poderoso 
a ser lançado dos Estados Unidos desde os foguetes Saturn 5, 
da Nasa, que transportaram astronautas para a lua 45 anos 
atrás”. 
 

(https://g1.globo.com/carros/noticia/spacex-lanca-foguete-que-levara-carro-da-tesla-ao-
espaco.ghtml) 

 
 
O lançamento transmitido ao vivo ganhou destaque por 
conta: 
 

a) Do Roadster, "passageiro" do foguete, o primeiro 
carro enviado ao espaço. 

b) Da viagem contar com tripulação exclusivamente de 
astronautas mulheres. 

c) Da viagem acontecer ao som da música “Imagine”, de 
John Lennon. 

d) Do erro no lançamento que gerou uma grande 
explosão vitimando toda a tripulação. 

e) De se tratar do primeiro foguete a levar astronautas 
para a órbita do Sol. 

 
 
 
4. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe os trechos das 
reportagens veiculadas pelo portal G1, em fevereiro de 2018. 
 
“Uma mulher tornou-se o rosto de uma série de manifestações 
contra o rígido código de vestimenta feminino do país. No dia 
27 de dezembro, Viva Movahedi, de 31 anos, foi para a Rua da 
Revolução, na região central da capital, Teerã, e retirou seu 
hijab, o véu usado por mulheres islâmicas sobre sua cabeça 
quando na presença de homens adultos que não são seus 
parentes, como um sinal de modéstia. Essa prática é 
obrigatória desde 1979, quando se deu a Revolução, que 
destituiu a monarquia e instaurou a república neste país do 
Oriente Médio. As regras ainda vetam o uso de maquiagem e 
determinam o uso de roupas que cubram pernas e braços de 
mulheres. Violar essas normas é algo passível de punição”. 
 
O trecho faz referência ao movimento batizado como “As 
Meninas da Rua da Revolução” que questiona o rígido 
código de vestimenta para mulheres, referente: 
 

a) Síria 
b) Arábia Saudita 
c) Turquia 
d) Irã 
e) Iraque 

 

 
5. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe o trecho veiculado pelo 
portal G1, em dezembro de 2017. 
 
“O governo de Roraima decretou situação de emergência 
social devido ao intenso processo de imigração para o estado. 
O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 4 de 
dezembro. A portaria é assinada pela governadora do estado 
Suely Campos (PP) e tem validade de 180 dias. O decreto 
deixa em alerta as Secretarias de Saúde, Trabalho e Bem 
Estar Social, Justiça e Cidadania e de Comunicação para 
auxiliar os imigrantes”. 

O recorte faz referência a entrada intensa de indivíduos de um 
país vizinho que enfrenta uma crise política, econômica e 
social e que, inclusive, antecipou o pleito eleitoral que deveria 
acontecer em dezembro. Trata-se da (o): 
 

a) Bolívia 
b) Haiti 
c) Chile 
d) Paraguai 
e) Venezuela 
 

 
6. (Prof. Rodolfo Gracioli) Sobre o panorama econômico 
brasileiro, assinale a alternativa incorreta: 
a) Inflação oficial fechou 2017 em 2,95. Foi a primeira vez que 
o IPCA ficou abaixo do piso da meta da inflação do Banco 
Central desde que o regime foi implantado no país, em 1999. 
b) A dívida pública subiu 14,3% em 2017, para R$ 3,55 
trilhões, e bateu recorde. Segundo os dados do Tesouro, nos 
últimos 10 anos a dívida pública mais que dobrou. 
c) A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 67 
bilhões em todo ano de 2017, segundo o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
d) O Comitê de Política Monetário do Banco Central (Copom) 
reduziu o juro básico para 6,75% ao ano, menor taxa desde 
1986. Este foi o 11º corte consecutivo na Selic. 
e) A agência internacional de risco Standard&Poor's (S&P) 
rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil de "BB" para 
"BB-" em janeiro de 2018. 
 
7. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe os recortes para assinalar 
a alternativa correta. 
 

Texto I 
A partir de junho de 2018, as mulheres terão o direito de dirigir 
no país. Além disso, apenas em janeiro de 2018 as mulheres 
puderam, pela primeira vez, assistir jogos de futebol nas 
arquibancadas. Outro ponto relevante do país em questão é a 
liberação do cinema público. 
 

Texto II 
Pela primeira vez, representantes do Oriente Médio foram 
indicados para a estatueta mais concorrida do cinema. O longa 
"Últimos Homens em Aleppo", que foca no trabalho do grupo 
de socorristas voluntários Capacetes Brancos, foi indicado a 
Melhor Documentário em Longa-Metragem. 
 

https://g1.globo.com/carros/noticia/spacex-lanca-foguete-que-levara-carro-da-tesla-ao-espaco.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/spacex-lanca-foguete-que-levara-carro-da-tesla-ao-espaco.ghtml


 

 

Texto III 
Um comitê responsável por investigar o atentado terrorista 
realizado em outubro elevou para 512 o número de mortos na 
explosão de um caminhão-bomba. A nova cifra transforma o 
ataque no terceiro atentado mais mortífero da história. O 
atentado teria sido de autoria da organização terrorista Al 
Shabab. 
 
Os trechos fazem referência, respectivamente; 
 

a) Arábia Saudita; Síria; Somália. 
b) Síria; Arábia Saudita; Líbano. 
c) Iraque; Irã; Síria. 
d) Arábia Saudita; Líbano; Síria. 
e) Somália; Egito e Afeganistão. 

 
8. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe os recortes textuais para 
responder o que se pede. 
 

Texto I 
A ex-guerrilha, após acordo de paz junto ao governo país em 
questão, sagrou-se partido político. Tal acordo permitirá que a 
sigla concorra ao pleito presidencial que acontecerá. Vale 
destacar ainda que a UE (União Europeia) retirou a entidade 
da lista de organizações terroristas. 
 

Texto II 
Após protestos intensos, foi aprovada a reforma da previdência 
no país que, atualmente, comanda o G-20 no posto de 
presidente. Outro ponto de destaque no país em questão foi o 
desaparecimento de um submarino em novembro de 2017.  
 

Texto III 
Entregue pelo presidente Michel Temer, a presidência do bloco 
foi passada para o presidente do país em questão. Vale 
destacar que o país enfrentará eleições em 2019, tendo a 
grande divergência entre Colorados e Liberais.  
 

Texto IV 
Após aval do Tribunal Constitucional do país, o presidente do 
país em questão, no poder desde 2006, conquistou o direito de 
tentar mais uma reeleição - o que poderá deixa-lo no poder até 
2025.  
 
Os trechos fazem referência, respectivamente: 
 

a) Cuba; Bolívia; Venezuela; Argentina. 
b) Bolívia; Venezuela; Argentina; Chile. 
c) Chile; Bolívia; Argentina; Paraguai. 
d) Colômbia; Argentina; Paraguai; Bolívia. 
e) Venezuela; Chile; Argentina; Paraguai. 

 
 
9. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe o trecho veiculado pelo 
portal G1, em janeiro de 2018. 
 
“O país investiu US$ 20,9 bilhões no Brasil em 2017, maior 
valor desde 2010 uma vez que a recessão ajudou a reduzir os 
preços de ativos e atraiu investidores, de acordo com o 
Ministério do Planejamento brasileiro. Os dados apontam que 

2017 foi o segundo melhor ano dos investimentos do país no 
Brasil. Entre anunciados e confirmados, o país se envolveu em 
250 projetos no Brasil no período de 2003 a 2017 com valores 
totais de US$ 123,9 bilhões. Destes, 93 projetos foram 
confirmados, totalizando US$ 53,5 bilhões”. 

O trecho faz referência ao país que, desde 2009, é o maior 
parceiro comercial do Brasil. Trata-se: 

a) EUA 
b) Alemanha 
c) Argentina 
d) China 
e) Índia 

 

 
10. (Prof. Rodolfo Gracioli) Observe o trecho veiculado pelo 
portal G1, em fevereiro de 2018. 
 
“Na última semana, Tifanny bateu o recorde de pontos em uma 
única partida da Superliga, com 39 acertos diante do Praia 
Clube. Apesar das boas atuações da oposta, o Bauru vem de 
uma sequência de três derrotas contra equipes do topo da 
classificação. Com média de 5,46 pontos por set, Tifanny lidera 
essa estatística entre as maiores pontuadoras da Superliga 
2017/18. A campeã olímpica Tandara, do Osasco, é a segunda 
colocada, com 4,89 de média, mas lidera em números totais de 
pontos por ter participado de mais jogos - teve 347 acertos na 
temporada”. 
 
Uma grande polêmica se dá com a jogadora em questão por 
conta: 
 

a) Da jogadora ocupar o posto de vereadora da cidade 
de Bauru. 

b) Da jogadora ser acusada de abuso sexual de menores 
de idade. 

c) Da jogadora defender abertamente ser consumidor de 
drogas ilícitas. 

d) Da jogadora realizar postagens homofóbicas e atacar 
a comunidade LGBT em entrevistas.  

e) Da jogadora ser a primeira atleta trans a atuar na 
Superliga feminina de vôlei. 

 
 

GABARITO 

 
1- E 
2- E 
3- A 
4- D 
5- E 
6- C 
7- A 
8- D 
9- D 
10- E 
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