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SIMULADO – 127/360 

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 CB1A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação ao texto CB1A1AAA e 

seus aspectos linguísticos, julgue os 

itens a seguir. 

1. O adjetivo “aterrador” (l.23) 

modifica a palavra “espetáculo” 

(l.22), conferindo-lhe sentido 

negativo. 

 

2. Dados os sentidos do texto, é 

correto afirmar que o vocábulo 

“moral” (l.23) foi empregado no 

sentido de ensinamento. 

 

3. Para o autor, a condição 

humana é algo bem definido, e 

ele retrata no texto suas 

certezas a respeito dessa 

condição. 

 

4. A justificativa do autor para sua 

descrença em relação à 

liberdade inclui a existência de 

razões tanto íntimas quanto 

exteriores que lhe tolhem a 

liberdade. 

 

5. O vocábulo “máxima” (l.20) foi 

empregado no texto com o 

sentido de maior valor 

alcançado por certa quantidade 

variável. 

 

6. A expressão “e sim” (l.18) 

introduz no texto uma ideia de 

oposição. 

 

7. A substituição da forma verbal 

“terem” (l.6) por que têm 

preservaria os sentidos e a 

correção gramatical do texto. 

 

8. Infere-se dos dois primeiros 

períodos do segundo parágrafo 

que o autor sente-se 

influenciado pelo “trabalho dos 

vivos e dos mortos” (l. 9 e 10). 

 

9. Sem prejuízo para a correção 

gramatical do texto, a 

expressão “Ainda jovem” (l.20) 

poderia ser substituída por: 

Quando eu ainda era jovem. 

 

10. O uso de travessões no segundo 

parágrafo indica mudança de 

interlocutores no texto. 
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TEXTO CB4A1AAA 

 

QUESTÕES 

Julgue os itens que se segue, 

pertinentes a aspectos linguísticos do 

texto CB4A1AAA. 

11. No primeiro parágrafo, a vírgula 

foi empregada para separar 

orações. 

 

12. No último parágrafo do texto, a 

expressão “era amparada” está 

no singular para concordar com 

a palavra “estrutura”, que é 

núcleo do sujeito. 

 

13. A ausência de acento agudo em 

“ideias” (l.10) está em 

conformidade com as regras 

ortográficas vigentes. 

 

14. Nas linhas 11 e 12, a forma 

verbal “convidaram” está no 

plural porque concorda com os 

termos “cientistas”, “artistas” e 

“professores”. 

 

15. A correção gramatical e o 

sentido original do texto seriam 

preservados se o trecho 

“promessa de reinventar a 

educação superior” (l.3) fosse 

substituído por promessa de 

reinvenção da educação 

superior. 

 

16. No trecho “O arquiteto Oscar 

Niemeyer transformou as ideias 

em prédios” (l. 9 e 10), o 

emprego do sinal indicativo de 

crase em “as ideias” é opcional. 

TEXTO CB4A1BBB 

 

QUESTÕES 

Julgue os itens seguintes, relativos 

aos sentidos e a aspectos linguísticos 

do texto CB4A1BBB. 

17. Entre os 26 institutos e 

faculdades da UnB, 21 deles são 

centros de pesquisa 

especializados. 

 

18. O vocábulo “Hoje”, que inicia o 

texto, poderia ser corretamente 

substituído por Atualmente. 

 

19. O sentido original do texto seria 

preservado caso se inserisse a 

expressão dos cursos logo após o 

vocábulo “apoio” (l.10). 
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20. Os dois-pontos empregados 

imediatamente após “Distrito 

Federal” (l.9) introduzem itens 

de uma enumeração. 

 

21. Seria mantido o sentido original 

do texto caso o trecho “inserida 

internacionalmente” (l.19) 

fosse substituído por situada no 

exterior. 

 

22. No terceiro parágrafo, o 

adjetivo “respeitadas” (l.16) 

encontra-se no plural porque 

concorda com os termos 

“ética”, “valorização”, 

“identidades” e “culturas”. 

 

23. Os termos “Ela” (l.5) e “Sua” 

(l.13) referem-se à UnB. 

 

24. O texto é predominantemente 

argumentativo, pois busca 

convencer o leitor da excelência 

da UnB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO CB3A1CCC 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias do texto 

CB3A1CCC, às construções 

linguísticas nele empregadas e à sua 

tipologia, julgue os itens 

subsequentes. 

25. A correção gramatical do texto 

seria preservada caso se 

inserisse a preposição a logo 

após a forma verbal “ignora”, na 

frase “Simplesmente ignora 

você” (l.9). 

 

26. O autor defende a opinião de 

que, na relação com o usuário, o 

computador é mais passivo e a 

máquina de escrever, mais 

ativa. 
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27. O computador e a máquina de 

escrever, instrumentos do 

cotidiano do trabalho do autor 

do texto, são descritos com o 

uso de recursos textuais que 

remetem a características 

humanas. 

 

28. Considerando os gêneros e tipos 

textuais, o texto em apreço 

configura-se como uma crônica 

em que se combinam 

ficcionalidade e narratividade. 

 

29. No trecho “cheguei em casa e 

bati na minha máquina” (l. 31 e 

32), o autor explora o potencial 

plurissignificativo do verbo 

bater para produzir um efeito 

expressivo de humor dado o 

contexto de suas afirmações 

sobre sua relação com o 

computador e a máquina de 

escrever. 

 

30. O termo “Assim” (l.15) tem 

valor semântico demonstrativo 

e, por isso, a sua substituição 

pela conjunção Portanto 

prejudicaria o sentido original 

do texto. 
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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 C 

03 E 

04 C 

05 E 

06 C 

07 C 

08 C 

09 C 

10 E 

11 C 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 E 

17 E 

18 C 

19 E 

20 C 

21 E 

22 E 

23 C 

24 E 

25 E 

26 E 

27 C 

28 C 

29 C 

30 C 
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