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Resposta: 01

01. Correta.
02. Incorreta. Trata-se de um texto argumentativo, de índole jornalística.
04. Incorreta. Não constitui uma notícia sobre um fato pontual, e sim sobre um ponto de vista embasado em 

índices e informações específicas.
08. Incorreta. Tampouco pertence ao gênero investigativo, pois sequer se narram fatos relacionados em que 

haja detalhes sobre alguma investigação.

Resposta: 04 + 08 + 32 = 44

01. Incorreta. O que foi aprovado foi um projeto de lei, e não uma lei em si.
02. Incorreta. Segundo o texto, há outros comportamentos que também caraterizam assédio sexual (aproxima-

ções, perseguições no transporte ou em vias públicas, etc.).
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. No último parágrafo também se incluem homens, meninos e meninas como possíveis vítimas de 

assédio sexual.
32. Correta.
64. Incorreta. Não há menção a tal informação encontrada no artigo.
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Resposta: 01 + 04 = 05

01. Correta.
02. Incorreta. Essa informação pertence ao penúltimo parágrafo.
04. Correta.
08. Incorreta. O texto diz que se espera que a futura ministra se retrate e não afirme que "uma cantada não é 

assédio".
16. Incorreta. Não há nesse parágrafo informação sobre violações a homens, mulheres, meninos e meninas, 

nem tampouco se proíbe parar de assediar mulheres, mas se sugere que é um processo que implica uma 
mudança cultural na sociedade chilena.

Resposta: 02 + 04 = 06

01. Incorreta. AUN seria equivalente a INCLUSIVE e a terceira palavra não se relaciona ao contexto, sendo que 
a segunda opção é correta.

02. Correta. 
04. Correta.
08. Incorreta. Nem a primeira nem a terceira opção estão de acordo com o texto, mas a segunda é possível.
16. Incorreta. AUNQUE significa AINDA QUE e PRECEPTO não explica o termo do contexto. Já o terceiro vocá-

bulo está correto.
32. Incorreta. Só o primeiro vocábulo está equivocado: TAMPOCO quer dizer TAMBÉM NÃO. As demais opções 

poderiam ser consideradas como válidas.
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 Resposta: 01 + 16 = 17

01. Correta.
02. Incorreta. Os tempos verbais são, respectivamente, pretérito perfecto compuesto, pluscuamperfecto e presente.
04. Incorreta. O segundo verbo se refere a ellas, ou seja, às mulheres, e o terceiro verbo se refere a 20% das 

mulheres com 18 anos ou mais.
08. Incorreta. Os pronomes se referem aos mencionados na alternativa 04.
16. Correta. 
32. Incorreta. As três formas verbais estão no indicativo.
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Resposta: 04 + 08 = 12

01. Incorreta. O texto não faz denúncia, mas tenta conscientizar.
02. Incorreta. O assédio citado no texto é no ambiente de trabalho.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Pelo contrário: incita a mulher a dizer basta ao assédio.

Resposta: 04 + 16 = 20

01. Incorreta. Não incita a gritar, e sim a dar um basta.
02. Incorreta. Não faz menção a levantar os braços.
04. Correta.
08. Incorreta. Não se trata de ser maior ou menor. Trata-se de parar o assédio.
16. Correta.
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Resposta: 08 + 32 = 40

01. Incorreta. Trata de assédio de rua e no trabalho, respectivamente.
02. Incorreta. Não somente a mulher e não somente de rua.
04. Incorreta. Os dados numéricos que o texto apresentam não citam datas.
08. Correta.
16. Incorreta. Não são textos explicativos e os textos não tratam do assunto como identificar, mas sim de pôr um 

fim ao assédio.
32. Correta.


