
 

www.acasadosimulado.com.br 

1       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 109/360 



 

www.acasadosimulado.com.br 

2       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 109/360 

 

SIMULADO – 109/360 

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 

A partir do texto precedente, julgue 

os itens a seguir, considerando 

aspectos relacionados à teoria dos 

gêneros literários e ao conceito de 

literatura. 

1. Escrito sob os influxos do 

movimento modernista 

brasileiro, Nova Poética 

constitui uma defesa da 

retomada do idealismo 

romântico no que se refere à 

função social da poesia. 

 

2. A nódoa de lama e o orvalho são 

imagens que constituem a 

contradição presente na 

estrutura do poema. 

 

3. Apresentando-se como 

exemplar de uma nova poética, 

o poema traz a concepção 

teórica dominante no 

Modernismo, a qual se 

fundamenta na estabilidade das 

noções de belo e de harmônico. 

 

4. O poema classifica-se como 

lírico, ainda que apresente 

elementos narrativos. 

TEXTO II 

 

QUESTÕES 

De acordo com as ideias do texto II, 

5. o acesso ao mundo da cultura 

realiza-se majoritariamente 

mediante a ação do Estado. 
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6. a produção de cultura no 

ambiente universitário garante 

rentabilidade em relação aos 

investimentos feitos. 

 

7. a relação entre mercado e 

cultura é benéfica para a 

sociedade. 

Julgue os próximos itens, referentes 

a aspectos linguísticos do texto 2 e à 

sua tipologia. 

8. Seria mantida a correção 

gramatical do texto caso a 

partícula “se”, no trecho “em 

princípio, se revestem” (. 28 e 

29), fosse suprimida. 

 

9. A correção gramatical do texto 

seria prejudicada caso se 

empregasse o sinal grave 

indicativo de crase no “a” em 

“fuja a determinações” (. 22 e 

23). 

 

10. Na linha 8, por introduzir uma 

enumeração exemplificativa de 

“fatores de desagregação 

cultural”, a forma verbal 

“incluem” poderia ser seguida 

tanto de vírgula quanto de dois-

pontos, sem que houvesse 

prejuízo para a correção 

gramatical do texto. 

 

11. O texto em apreço é 

predominantemente narrativo, 

uma vez que apresenta um 

histórico da relação entre a 

cultura e a universidade 

pública. 

 

12. Considerando-se as ideias 

expressas no primeiro e no 

segundo parágrafos do texto, 

seria garantida a progressão 

textual caso se inserisse a 

conjunção Portanto no início do 

segundo parágrafo da seguinte 

forma: Portanto, os acessos 

(...). 

 

13. A expressão “essa relação 

intrínseca com a cultura” (. 31 e 

32) exerce a função de sujeito 

da oração iniciada pela forma 

verbal “Faz” (.31). 

 

14. Haveria prejuízo para o sentido 

original do texto se o termo 

“desinteressada” (.34) fosse 

substituído por negligente. 

TEXTO CB2A1AAA 

 

QUESTÕES 

Considerando as ideias e estruturas 

linguísticas do texto CB2A1AAA, 

julgue os itens a seguir. 

15.  A expressão “mas também” 

(l.17) introduz no período em 
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que ocorre uma ideia de 

oposição. 

 

16. Mantém-se a correção 

gramatical do período caso os 

travessões empregados no 

primeiro parágrafo sejam 

substituídos por parênteses. 

 

17. O conectivo “Embora” (l.3) 

introduz no período em que 

ocorre uma ideia de concessão. 

 

18. O trecho “Embora não possamos 

(...) assistiram” (l. 3 e 4) pode 

ser reescrito, sem prejuízo da 

coerência e da correção 

gramatical do texto, da seguinte 

maneira: Ainda que não pode 

desconsiderar que os últimos 

séculos assistiram o avanço 

científico. 

 

19. O emprego do sinal indicativo de 

crase em “à capacidade dessa 

ciência” (l. 10 e 11) é 

facultativo. 

TEXTO CB2A1BBB 

 

QUESTÕES 

A respeito dos aspectos linguísticos 

do texto CB2A1BBB, julgue os itens 

que se segue. 

20. O texto associa o êxito de uma 

pessoa na esfera social — como 

nas relações de trabalho, por 

exemplo — ao modo como ela 

expõe suas ideias. 

 

21. A substituição da expressão 

“todo aquele” (l.10) por todos 

manteria o sentido original e a 

correção gramatical do texto. 

 

22. A correção gramatical e o 

sentido do texto seriam 

preservados caso o trecho 

“expressá-los com objetividade 

e competência” (l. 6 e 7) fosse 

reescrito da seguinte maneira: 

expressá-los objetiva e 

competentemente. 

 

23. A substituição de “Por isso” (l.5) 

por "Por esse motivo" manteria a 

correção e o sentido original do 

texto. 

 

24. Na linha 13, o pronome “nos” 

exerce a função de 

complemento da forma verbal 

“refletir” 
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TEXTO CB3A1BBB 

 

QUESTÕES 

No que se refere à tipologia e a 

aspectos linguísticos do texto 

CB3A1BBB — um fragmento de obra de 

Machado de Assis —, julgue o item 

seguinte. 

25. As informações do fragmento de 

texto em questão são 

insuficientes para se inferir de 

onde ou para onde Rubião teria 

descido — “Rubião desceu meio 

tonto” (.10). 

26. O sentido original do texto seria 

alterado caso a expressão “a si 

mesmo” (.3) fosse substituída 

por lhe. 

27. O trecho “Sofia (...) em 

obséquios” (. 4 a 10) é 

predominantemente narrativo, 

o que se comprova pelas formas 

verbais flexionadas no pretérito 

imperfeito, empregadas pelo 

narrador para apresentar ações 

rotineiras de Sofia. 

 

 

 

TEXTO 7A1BBB 

 

QUESTÕES 

No que se refere às ideias e aos 

sentidos do texto CB2A6AAA e à sua 

classificação quanto ao tipo e ao 

gênero textual, julgue o próximo 

item. 

28. O texto classifica-se como 

injuntivo, já que visa instruir o 

leitor a pensar de forma diversa 

da que pensam “os pedagogos 

da prosperidade” (l. 1 e 2). 

 

29. Conclui-se do texto que, para 

seu autor, a alfabetização, por 

si só, pode ser nociva e que 

educação não é sinônimo de 

alfabetização. 

 

30. O vocábulo “miragem” (l.6) foi 

empregado no texto em sentido 

figurado. 
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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 E  

02 C 

03 E 

04 C 

05 E 

06 E 

07 E 

08 E 

09 C 

10 E 

11 E 

12 E 

13 C 

14 C 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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