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SIMULADO – 13/360 

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 CB2A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação aos sentidos do texto 

CB2A1AAA, julgue os itens 1 a 8. 

1. O autor do texto defende que, 

em se tratando de assuntos de 

grande repercussão política, a 

opção pela realização de 

concursos para a contratação de 

assistentes jurídicos deve 

prevalecer sobre a contratação 

temporária desses profissionais. 

 

2. A substituição da expressão “a 

respeito da” (ℓ.1) por a cerca 

da manteria a correção e o 

sentido do texto. 

 

3. A substituição das formas 

verbais “é” (ℓ.14) e “deve” 

(ℓ.16) por seja e deva, 

respectivamente, não alteraria 

a correção gramatical do texto.  

4. No trecho “tanto trabalhos (...) 

prática” (ℓ. 6 a 9), os termos 

“tanto” e “quanto” introduzem, 

respectivamente, aspectos 

distintos que envolvem “o 

campo de atuação profissional 

do advogado” (ℓ.5).   

 

5. A correção gramatical e os 

sentidos do texto seriam 

mantidos caso a expressão “em 

face do” (ℓ.17) fosse substituída 

por devido o.   

 

6. Na linha 4, o vocábulo “seja”, 

nas suas duas ocorrências, 

introduz uma condição.  

 

7. Apesar de a palavra “eleita” 

(ℓ.20) ser sinônima de *elegida*, 

a substituição daquela por esta 

comprometeria a correção 

gramatical do texto. 

 

8. O texto é predominantemente 

argumentativo, uma vez que 

nele se defende determinado 

posicionamento com relação à 

avaliação acerca da 

exigibilidade ou não de 

procedimento licitatório prévio 

para a contratação de 

advogados. 
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TEXTO CB2A2AAA 

 

QUESTÕES 

A respeito das propriedades 

linguísticas do texto CB2A2AAA, 

julgue os itens 9 a 18. 

9. O vocábulo “portanto” (ℓ.8) 

denota que a oração na qual 

está inserido constitui uma 

conclusão, alcançada a partir 

das informações expostas no 

período anterior. 

 

10. A supressão do trecho “o de” 

(ℓ.8) não comprometeria a 

correção gramatical nem 

alteraria os sentidos do texto. 

 

11. Sem prejuízo para a correção 

gramatical e para os sentidos do 

texto, a expressão “Até então” 

(ℓ.2) poderia ser substituída por 

Até aquela época. 

 

12. Na linha 7, o emprego do sinal 

indicativo de crase em “à 

sabedoria” e em “à prática do 

bem” justifica-se por serem 

termos regidos pela forma 

verbal “levar” (ℓ.6) e por 

estarem precedidos por artigo 

definido feminino. 

 

13. O pronome na forma verbal 

“voltou-se” (ℓ.5) denota 

reciprocidade, aspecto 

enfatizado pela expressão “para 

si mesmo” (ℓ.5).  

 

14. O trecho “para que ele consiga, 

por si próprio, iluminar sua 

inteligência e sua consciência” 

(ℓ. 10 e 11) expressa uma 

condição em relação à oração 

“despertando sua cooperação” 

(ℓ. 9 e 10). 

 

15. Sem prejuízo para a correção 

gramatical e para os sentidos do 

texto, o período “Assim, o 

verdadeiro mestre não é um 

provedor de conhecimentos, 

mas alguém que desperta os 

espíritos” (ℓ. 12 e 13) poderia 

ser assim reescrito: Desse modo, 

o educador de verdade é aquele 

que desperta o espírito mais do 

que provê o conhecimento.  

 

16. Na linha 13, o termo oracional 

“alguém que desperta os 

espíritos” define o perfil do 

indivíduo que se distingue do 

verdadeiro mestre e do 

provedor de conhecimentos e, 

por isso, está introduzido pela 

conjunção “mas”, que expressa 

oposição. 

 

17. Mantendo-se a correção 

gramatical e os sentidos do 

texto, o trecho “permitindo que 

os alunos contestem seus 

argumentos da mesma forma 

que contesta os argumentos dos 

alunos” (ℓ. 15 a 17) poderia ser 
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assim reescrito: de modo a 

aceitar que os discípulos 

refutem os argumentos dele 

assim como ele refuta os 

argumentos dos discípulos. 

 

18. Por ser um advérbio, o vocábulo 

“só” (ℓ.17) poderia ser 

deslocado para imediatamente 

antes da forma verbal “dá” 

(ℓ.17), sem alteração dos 

sentidos do texto. 

TEXTO 7A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias e aos aspectos 

linguísticos do texto 7A1AAA, julgue 

os itens 19 a 28. 

19. A correção e a coerência do 

texto seriam mantidas caso a 

forma verbal “vêm 

enfrentando” (ℓ.14) fosse 

substituída por têm enfrentado.  

 

20. O emprego de sinal indicativo de 

crase em “a demandas 

legítimas” (ℓ.19) — à demandas 

legítimas — não prejudicaria a 

correção gramatical do texto. 

 

21. O vocábulo “legítimas” (ℓ.19) 

poderia ser substituído por 

genuínas, mantendo-se a 

correção e os sentidos do texto. 

 

22. A coerência do texto seria 

prejudicada caso o vocábulo 

“expressas” (ℓ.11) fosse 

substituído por expressadas. 

 

23. A sociedade, de maneira geral, 

associa economia informal a 

inobservância dos dispositivos 

legais. 

 

24. No Brasil, os primeiros registros 

de casos de economia informal 

datam do final do século XX, 

época em que essa modalidade 

de economia passou a ganhar 

destaque na mídia e na 

literatura especializada. 

 

25. No texto, a autora esclarece que 

a economia informal responde a 

demandas legítimas porque, 

dada a desigualdade social 

existente no Brasil, há um 

enorme contingente de pessoas 

desempregadas. 

 

26. A correção gramatical e os 

sentidos do texto seriam 

mantidos caso se substituísse a 

palavra “economia” (ℓ.1) por 

trabalho.  

 

27. A substituição da forma verbal 

“pode envolver” (ℓ.3) por 

envolve alteraria os sentidos do 

texto.  
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28. Haveria prejuízo gramatical 

para o texto caso a palavra 

“procedimentos-padrão” (ℓ.15) 

fosse alterada para 

procedimentos-padrões. 

TEXTO 7A1BBB 

 

QUESTÕES 

A respeito das ideias e dos aspectos 

linguísticos do texto 7A1BBB, julgue 

os itens 29 e 30.   

29. O texto é essencialmente 

informativo e trata da 

classificação indicativa de 

programas televisivos no Brasil.  

 

30. A correção e os sentidos do 

texto seriam preservados caso o 

trecho “contra os” (ℓ.3) fosse 

substituído por aos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

7       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 13/360 

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 E 

03 C 

04 C 

05 E 

06 E 

07 C 

08 C 

09 C 

10 C 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 C 

24 E 

25 E 

26 E 

27 C 

28 C 

29 C 

30 E 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

9       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 13/360 

 


