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SIMULADO – 103/360 

PORTUGUÊS 

INSTRUÇÕES 

▪ TEMPO:  30 MINUTOS 
▪ MODALIDADE:  CERTO OU 

ERRADO 
▪ 30 QUESTÕES 

 

COMPOSIÇÃO DO 

SIMULADO 

▪ 30 Questões Português 

 

 

 

DEMAIS SIMULADOS NO 

LINK ABAIXO 

 

CLIQUE AQUI 

REDE SOCIAL 

 

CURTA NOSSA PÁGINA 

MATERIAL LIVRE 

Este material é GRATUITO e pode ser 

divulgado e compartilhado: A Casa do 

Simulado a autoriza. A venda desse 

material é proibida! 

IMPORTÂNCIA DO TREINO 

DIÁRIO 

É de conhecimento de todos que fazer 

questões é um dos melhores métodos 

de absorção de conteúdo, em 

contrapartida nem todos podem 

dispender tempo para se organizar e 

realizar questões com a frequência 

necessária para manutenção dos 

conceitos. Todo dia haverá um 

minissimulado novo, se não puderem 

fazer todos os dias, ao menos no final 

de semana treine, a equipe da Casa do 

Simulado deseja a todos bons estudos.   

 

 

https://www.acasadosimulado.com.br/desafio-10-mil-questoes/
https://www.facebook.com/acasadosimulado
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TEXTO I 

 

QUESTÕES 

Com referência às ideias e aos aspectos 

linguísticos do texto precedente, julgue 

os itens 1 a 7. 

1. O texto é predominantemente 

argumentativo, o que pode ser 

comprovado pela seleção de 

palavras que remetem às 

posições e às opiniões dos seus 

autores. 

 

2. O primeiro parágrafo do texto é 

um período composto por 

orações coordenadas. 

 

3. O emprego do verbo “continua” 

(l.1) permite que se infira que 

não houve mudança na 

caracterização da língua como 

“forte elemento de 

discriminação social” (l. 1 e 2). 

 

4. O verbo haver foi empregado na 

linha 18 como sinônimo de 

existir. Embora esses verbos 

tenham sentido semelhante, a 

substituição de um pelo outro no 

texto modificaria as relações 

sintáticas entre o verbo e o 

termo “um pressuposto” (l.19). 

 

5. Em “A maioria dos alunos que 

chegam à escola pública é 

oriunda precisamente desses 

grupos socioeconômicos” (l. 17 

e 18), a forma verbal “chegam” 

poderia ser corretamente 

flexionada no singular. Nesse 

caso, o pronome “que” 

retomaria o núcleo do sujeito da 

oração principal. 

 

6. As palavras “pedagogicamente” 

(l.8), “fortemente” (l.14) e 

“historicamente” (l.27) são 

formadas por derivação sufixal e 

apresentam dois acentos 

tônicos: o principal herdado das 

palavras primitivas e o 

secundário, introduzido pelo 

sufixo “-mente”. 

 

7. Dois processos morfológicos 

atuam na formação do advérbio 

“infelizmente” (l.10). Dadas as 

propriedades dos afixos 

presentes, verifica-se uma 

ambiguidade estrutural 

referente à ordem de ocorrência 

desses processos: pode-se 

primeiramente adicionar o 

prefixo in- ao adjetivo feliz, e, 

depois o sufixo –mente, ou, ao 

contrário, pode-se adicionar 
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primeiro o sufixo e, depois, o 

prefixo. 

TEXTO II 

A parceria entre avaliação e 

aprendizagem se estabelece a partir da 

compreensão, pelos sujeitos envolvidos 

nesse processo, de que todos são 

capazes de aprender e que fazem isso 

de diferentes formas e em diferentes 

espaços de tempo. As práticas escolares 

que emergem dessa percepção se 

desvelam por meio de ações que 

constituem o trabalho pedagógico 

concebido e organizado como espaço de 

participação, ou seja, como processo 

de democratização emancipatória que 

contribui decisivamente para a 

conquista e a construção de novos 

espaços e de novas formas de cidadania 

individual e coletiva. 

Boaventura de Sousa Santos. A 

transição paradigmática: da regulação 

à emancipação. Oficina do Centro de 

Estudos Sociais (CES), n.º 25. Coimbra, 

mar./1991 (com adaptações). 

QUESTÕES 

Tendo o texto apresentado como 

referência inicial e considerando as 

Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar e o Currículo em 

Movimento da Educação Básica, julgue 

os itens 8 a 13. 

8. A visão educacional apresentada 

no texto insere-se na tradição 

pedagógica denominada 

pedagogia histórico-crítica.  

 

9. Como mediador do processo de 

ensino e aprendizagem, cabe ao 

professor desenvolver 

procedimentos que valorizem as 

ações individualizadas, 

prescindindo da participação 

estudantil. 

 

10. As referidas diretrizes priorizam 

o estudo das variedades 

linguísticas ou das diferentes 

formas de falar dos estudantes 

em detrimento do ensino da 

variedade padrão da língua 

portuguesa.  

 

11. Embora seja uma estratégia 

promotora da aprendizagem 

democrática e individual, que 

respeita o ritmo dos estudantes, 

a avaliação formativa é ineficaz 

porque se restringe à 

autoavaliação. 

 

12. A educação emancipatória de 

que trata o texto pressupõe a 

compreensão do estudante 

como sujeito central do 

processo de ensino, 

comprometido com a própria 

aprendizagem e capaz de tomar 

atitudes éticas, críticas e 

reflexivas, consoante a 

perspectiva do protagonismo 

infantojuvenil. 

 

13. Sob a ótica da educação 

emancipatória, todos os espaços 

da comunidade são considerados 

espaços educadores, cabendo à 

escola e ao professor a 

articulação entre os entes 

envolvidos, por meio de 

projetos. 
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TEXTO CB1A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias e aos aspectos 

linguísticos do texto CB1A1AAA, julgue 

os itens 14 a 18. 

14. Nos segmentos “A pedagogia 

nova se constitui como 

oposição” (l. 16 e 17) e “A 

pedagogia nova se opõe” (l.19), 

o pronome “se” desempenha a 

mesma função sintática. 

 

15. O que distingue a pedagogia 

nova da pedagogia tradicional é 

o protagonismo que cada uma 

delas atribui a aprendizes, 

professores e conteúdos. 

 

16. O texto não apresenta juízo de 

valor sobre as abordagens 

pedagógicas apresentadas no 

título. 

 

17. A conjunção “Entretanto” (l.15) 

tem, no período em que se 

insere, sentido conclusivo, 

equivalendo, semanticamente, 

a Portanto. 

 

18. Conforme o texto, no período da 

Revolução Industrial, houve uma 

grande preocupação com a 

qualidade e com a eficiência da 

educação popular. 

TEXTO CB1A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias do texto 

CB1A1BBB e aos seus aspectos 

linguísticos, julgue os itens 19 a 23. 

19. Na linha 6, o pronome “ele” tem 

como referente o nome 

“Copérnico”. 

 

20. A supressão do acento grave, 

indicativo de crase, no trecho 

“que Claparède compara à que 

Copérnico realizou na 

astronomia” (l. 5 e 6), 

prejudicaria a correção 

gramatical do texto, dada a 

impossibilidade de omissão do 

artigo definido no contexto. 
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21. A correção gramatical e o 

sentido original do texto seriam 

mantidos caso o trecho “se é 

verdade que até agora” (l.3) 

fosse reescrito da seguinte 

forma: verdade é que até agora. 

 

22. Os travessões foram 

empregados no texto (l. 4 e 5) 

para isolar uma expressão de 

natureza explicativa. 

 

23. A inovação de que trata o texto 

possui caráter revolucionário 

por subverter a orientação da 

educação tal como entendida 

anteriormente. 

TEXTO CB3A1AAA 

 

 

 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias do texto 

CB3A1AAA e aos seus aspectos 

linguísticos, julgue os itens 24 a 30. 

24. A forma verbal “transita” (l.3) 

foi empregada para transmitir a 

ideia de que o monitor muda 

constantemente de função na 

escola. 

 

25. Seria mantido o sentido original 

do texto caso o trecho “quando 

há algum problema que precisa 

ser solucionado rapidamente” 

(l. 5 e 6) fosse deslocado para o 

início do período, desde que 

realizados os devidos ajustes nas 

letras maiúsculas e minúsculas. 

 

26. Infere-se que, para o autor do 

texto, muitos diretores de 

escolas possuem uma visão 

restrita sobre a função do 

monitor. 

 

27. O vocábulo “suspeitos” (l.11) foi 

empregado, no texto, como 

substantivo, no sentido de 

aqueles sobre os quais recaem 

suspeitas. 

 

28. De acordo com o terceiro 

parágrafo do texto, que os 

monitores têm formação 

profissional na área de 

educação. 

 

29. Seria mantida a correção 

gramatical do texto caso a 

vírgula empregada 

imediatamente após 

“educadores” (l.19) fosse 

suprimida. 
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30. Seriam mantidos a correção 

gramatical e o sentido original 

do texto se o trecho “O monitor 

(...) na esfera educacional” (. 1 

a 3) fosse reescrito da seguinte 

forma: Também chamado de 

inspetor ou bedel, o monitor é 

um dos profissionais mais 

atuantes na área educacional, 

em algumas instituições. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 C  

02 E 

03 C 

04 E 

05 C 

06 E 

07 E 

08 C 

09 E 

10 E 

11 E 

12 C 

13 C 

14 C 

15 C 

16 E 

17 E 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 E 
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