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SIMULADO – 133/360 

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 CB3A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias do texto 

CB3A1AAA, às construções 

linguísticas nele empregadas e à sua 

tipologia, julgue o item a seguir. 

1. O livro O Fim do Emprego e o 

relatório do Future of Work 

apresentam conclusões 

equivalentes sobre o impacto da 

tecnologia na geração de 

empregos. 

 

2. O último parágrafo do texto 

caracteriza-se como 

predominantemente descritivo, 

pois apresenta uma articulação 

textual de informações e 

opiniões. 

 

3. A correção gramatical e o 

sentido original do texto seriam 

mantidos caso a palavra “Se”, 

que inicia o terceiro parágrafo, 

fosse substituída por como. 

 

4. A expressão ‘a produtividade’ 

(l.19) exerce a função de sujeito 

do verbo ‘aumentar’ (l.18). 

 

5. Em ‘extingui-los’ (l. 15), a forma 

pronominal ‘los’ refere-se ao 

termo “prognósticos” (l.13). 

TEXTO CB3A1BBB 

 

QUESTÕES 

Julgue o item que se segue, relativos 

às ideias e aos aspectos linguísticos 

do texto CB3A1BBB. 

6. A correção gramatical e o 

sentido original do texto seriam 

preservados caso se substituísse 

a expressão “estará em 

evidência” (l.18) por será 

vítima. 

 

7. De acordo com o texto, os 

trabalhadores que compõem a 

segunda categoria serão os mais 
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prejudicados pelo avanço da 

tecnologia sobre o mercado de 

trabalho, porque “precisam de 

ajuda para entender melhor 

como fazer uso de seus 

conhecimentos” (l. 17 e 18). 

 

8. De acordo com as informações 

do texto, há relação entre 

desemprego e emprego 

informal; entretanto, tais 

informações são insuficientes 

para se inferir se tal relação é 

diretamente proporcional. 

TEXTO CB3A1CCC 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias do texto 

CB3A1CCC, às construções 

linguísticas nele empregadas e à sua 

tipologia, julgue o item subsequente. 

9. 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). 

 

10. O autor defende a opinião de 

que, na relação com o usuário, o 

computador é mais passivo e a 

máquina de escrever, mais 

ativa. 

 

11. 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. 

 

12. Considerando os gêneros e tipos 

textuais, o texto em apreço 

configura-se como uma crônica 

em que se combinam 

ficcionalidade e narratividade. 

 

13. 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. 

 

14. 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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TEXTO I 

 

QUESTÕES 

No que se refere às ideias e às 

estruturas linguísticas do texto, 

julgue o item seguinte. 

15. O uso diário que as pessoas 

fazem da palavra “saúde” 

contribuiu para que ela 

perdesse seu valor semântico 

original, tornando-a uma 

palavra “tola”. 

 

16. Existe uma discordância entre o 

que a crença popular e o que a 

literatura médica — 

personificada na OMS — definem 

como “estar sadio” (l.5). 

 

17. Na argumentação desenvolvida 

no texto, a informação presente 

em “Teoricamente, a higidez 

não tem voz” (l. 4 e 5) é 

contraposta à informação 

presente em “Às vezes, a voz da 

saúde é a voz do corpo grato” (l. 

22 e 23).  

 

18. A palavra “até” (l.11), que 

denota o posicionamento do 

autor frente a um dos usos da 

palavra “saúde”, pode ser 

substituída por sobretudo sem 

que isso prejudique a correção e 

o sentido original do texto.  

 

19. Caso se alterasse a ordem dos 

termos em “o iconoclasta Oscar 

Wilde” (l.12) para o Oscar Wilde 

iconoclasta, haveria mudança 

do significado original do texto, 

mas as funções sintáticas de 

“Oscar Wilde” e de 

“iconoclasta” permaneceriam 

inalteradas. 

 

20. Na linha 18, a forma “no” 

desempenha a função de 

complemento direto da forma 

verbal “Sabem” e funciona 

como elemento de coesão, uma 

vez que retoma a informação 

segundo a qual o diálogo com o 

corpo é gratificante. 

TEXTO II 
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QUESTÕES 

Acerca dos sentidos e de aspectos 

linguísticos do texto, julgue o item 

que se segue. 

21. O emprego de verbos no passado 

justifica-se em função do 

propósito comunicativo do 

texto, que é o de narrar 

acontecimentos anteriores ao 

momento da fala. 

 

22. A forma verbal “acreditava” 

(l.3) está flexionada no singular 

para concordar com a palavra 

“parte” (l.2), mas poderia ser 

substituída sem prejuízo à 

correção gramatical pela forma 

verbal acreditavam, que 

estabeleceria concordância com 

o termo composto “dos médicos 

e da população” (l.2). 

 

23. Na linha 3, o termo “se” é um 

pronome apassivador e, caso sua 

colocação fosse alterada de 

proclítica — como está no texto 

— para enclítica — que a doença 

transmitia-se —, essa alteração 

incorreria em erro gramatical. 

 

24. O sentido original do texto e a 

sua correção gramatical seriam 

preservados caso o período 

“Com o recrudescimento (...) 

massa da população” (l. 12 a 14) 

fosse reescrito da seguinte 

forma: Por conta do 

agravamento da epidemia de 

varíola, foi promovido por 

Oswaldo Cruz uma massiva 

vacinação da população. 

 

25. A “batalha” (l.20) que Oswaldo 

Cruz venceu refere-se à busca 

de reconhecimento pelo seu 

trabalho de sanitarista, o qual 

só veio quando a população 

passou a acreditar que a 

vacinação era o único meio de 

vencer a epidemia de varíola 

que se manifestou em 1908. 

TEXTO III 

 

QUESTÕES 

Considerando as ideias e as 

estruturas linguísticas do texto, 

julgue o próximo item. 

26. A supressão das vírgulas logo 

após “genéricos” e “citados”, 

no trecho “Os genéricos, que, 

de início, aderiam a todos os 

preceitos citados, adquiriram 

fama e distribuição ampla em 

todo o mundo” (l. 15 a 17), não 

incorreria em erro gramatical, 

mas, sem elas, a interpretação 

do termo “Os genéricos” seria 

restringida. 

 

27. Com o advento dos 

medicamentos genéricos, a 

saúde de uma parcela da 

população mundial mudou, pois, 
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com a distribuição gratuita 

desses medicamentos, essa 

população passou a ter acesso a 

remédios, sendo que algumas 

pessoas vivenciaram isso pela 

primeira vez. 

 

28. A disseminação de 

medicamentos de qualidade 

duvidosa é uma ameaça à boa 

fama conquistada pelos 

medicamentos genéricos ao 

longo de sua história. 

 

29. Nos termos “livres de impurezas 

tóxicas” (l. 10 e 11) e “risco da 

disseminação descontrolada” 

(l.20), verifica-se paralelismo 

de funções sintáticas entre “de 

impurezas” e “da disseminação” 

e entre “tóxicas” e 

“descontrolada”.  

 

30. A oração “que os genéricos 

sejam bem mais baratos” (l. 13 

e 14) funciona como o 

complemento da forma verbal 

“espera-se” (l.13), na qual o 

sujeito é indeterminado pela 

partícula “se”. 
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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 E 

03 E 

04 E 

05 E 

06 E 

07 E 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 C 

13 C 

14 C 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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