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EXPECTATIVA DE RESPOSTAS 

 
 

EDIÇÃO REGULAR 

(Prova aplicada em 19 de fevereiro de 2020) 

QUESTÃO 1 

a) F. O texto afirma que os dois presidentes trataram de assuntos variados, 

abrangendo desde a crise na Venezuela até o intento norte-americano de 

lançar satélites no Brasil.  

b) F. O texto fala que Bolsonaro sempre admirou os Estados Unidos e que 

essa admiração aumentou depois que Trump assumiu a presidência do país. 

c) V. 

d) V. 

e) F. Tanto Trump quanto Bolsonaro se colocam como defensores de Deus e 

dos costumes da família tradicional.  

 

QUESTÃO 2 

Espera-se que o candidato(a) cite ao menos dois dos seguintes aspectos: 

• São adeptos de políticas anti-LGBTQ; 

• São adeptos de políticas anti-migratórias; 

• Têm uma visão comum sobre o que denominam de “família 

tradicional”; 

• Concordam com o que denominam “combate a ideologia de gênero”. 

 

QUESTÃO 3 

a) (Obrigatório citar no mínimo 3): 

• Câmara de Comércio; 

• Casa Branca; 

• Andrews Air Force Basis (Base aérea); 

• Washington. 

• Encontro com a Imprensa (local não denominado no texto). 

 

b) Limitou-se a relatar a conversa com Trump e a fazer piadas com Trump 

sobre as esposas e as idades dos próprios Presidentes (Bolsonaro e Trump). 

 

c) O texto fala que os dois presidentes trataram sobre vários assuntos, desde 

a crise na Venezuela até o intento norte-americano de lançar satélites no 

Brasil. 
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QUESTÃO 4 

a) His (L. 6) – Jair Bolsonaro 

b) Their (L. 7) – Foreign dignitaries and heads of state 

c) Their (L. 11) – Bolsonaro and Trump 

d) Their (L. 25) – Bolsorano and Trump 

e) His (L. 16) – Trump 

f) They (L. 23) – Bolsonaro and Trump 

 

QUESTÃO 5 

“‘E contra a ideologia ou atitude politicamente correta’, acrescentou, 

agravando sua profunda oposição aos esforços para promover a igualdade 

entre mulheres e pessoas LGBTQ em um dos maiores momentos de sua 

visita.” 
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