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SIMULADO – 139/360 

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 desenvolvidas 

no texto CB3A1AAA, julgue o item 

subsequente. 

1. O texto é desenvolvido com base 

na ideia de que a independência 

financeira é determinante para 

que as mulheres conquistem sua 

autonomia. 

 

2. Infere-se do texto que a 

narradora acredita ser mais 

importante para as mulheres ter 

dinheiro que votar. 

3. Somente após receber a herança 

da tia, a narradora tornou-se 

uma mulher independente, 

capaz de governar-se pelos 

próprios meios. 

 

4. A conquista da “liberdade de 

pensar nas coisas em si” (l.30) 

resultou em sentimentos de 

piedade e tolerância em relação 

aos homens, sentimentos esses 

que substituíram o ódio e a 

amargura nutridos inicialmente 

pela narradora. 

 

5. Depreende-se do trecho 

“ganhara algumas libras 

endereçando envelopes (...) 

jardim de infância” (l. 11 a 14) 

que as diversas ocupações da 

narradora garantiam-lhe uma 

renda fixa. 

Acerca dos aspectos linguísticos e dos 

sentidos do texto CB3A1AAA, julgue o 

seguinte item. 

6. Sem alterar o sentido original do 

texto, o verbo “admitir” (l. 8) 

poderia ser substituído por 

reconhecer. 

 

7. As formas pronominais “a” (l.5) 

e “ela” (l.6) referem-se a “A 

carta” (l.4). 

 

8. Sem prejuízo da correção 

gramatical e do sentido do 

texto, o trecho “é 

impressionante a mudança de 

ânimo que uma renda fixa 

promove” (l. 17 e 18) poderia 

ser reescrito da seguinte forma: 

a mudança de ânimo promovida 

por uma renda fixa é 

impressionante. 
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9. Tanto o vocábulo “Nenhuma” 

(l.18) quanto o vocábulo 

“algum” (l.22) foram 

empregados com sentido 

negativo. 

 

10. A narradora utiliza a expressão 

“outra metade da raça humana” 

(l.25) para se referir ao gênero 

masculino. 

 

11. O sinal indicativo de crase em 

“às mulheres” (l. 4) é 

facultativo. 

TEXTO CB3A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com referência às ideias e aos 

sentidos do texto CB3A1BBB, julgue o 

item a seguir. 

12. Segundo a autora, ao homem 

europeu a mulher brasileira 

parece ser “indiferente ou 

sossegada” (l.15) porque sua 

alegria não diminui frente à dor 

de outrem. 

 

13. Infere-se do trecho “Mas não 

tivesse ela capacidade para a 

luta (...) nem teria ela 

conseguido lecionar em colégios 

superiores” (l. 16 a 19) que as 

mulheres brasileiras 

conquistaram, com “sacrifícios 

e coragem” (l.20), o direito do 

acesso irrestrito às 

universidades tanto como 

estudantes quanto como 

professoras. 

 

14. A partir do trecho “Nem uma 

nem outra coisa” (l. 6 e 7), a 

autora apresenta ideias 

antagônicas para desconstruir 

estereótipos associados à 

mulher brasileira. 

 

15. A autora refuta, no texto, a 

ideia de que a beleza da mulher 

brasileira limita-se à juventude. 

A respeito dos aspectos linguísticos 

do texto CB3A1BBB, julgue o item que 

se segue. 

16. O sentido original e a correção 

gramatical do texto seriam 

preservados caso o primeiro 

período fosse reescrito da 

seguinte maneira: A concepção 

do europeu acerca da mulher 

brasileira é demasiado falsa. 

 

17. A correção gramatical e o 

sentido do texto seriam 

preservados caso o vocábulo 

“amada” (l.12) fosse empregado 

no masculino: amado. 
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18. Seria preservada a correção 

gramatical do texto caso o 

trecho “Dir-se-ia” (l. 4) fosse 

substituído por Dizem. 

 

19. A correção gramatical do trecho 

“as portas das academias não se 

lhe teriam aberto” (l. 17 e 18) 

seria mantida caso ele fosse 

reescrito da seguinte forma: não 

teriam sido abertas as portas 

das academias à brasileira. 

TEXTO CB1A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias do texto 

CB1A1AAA, julgue o item a seguir. 

20. Ana dissimula as suas 

inquietações com afazeres 

domésticos. 

 

21. Com um lar, com a vida que 

“quisera e escolhera”, a única 

preocupação de Ana era ser uma 

exímia dona de casa. 

 

22. Infere-se do primeiro parágrafo 

do texto que, desde a 

juventude, Ana considerava o 

casamento e a maternidade sua 

vocação inata, ou seja, seu 

destino de mulher. 

 

23. Depreende-se do texto que o 

casamento proporcionou a Ana o 

direito à felicidade, sentimento 

desconhecido para ela na 

juventude. 

Acerca dos aspectos linguísticos e dos 

sentidos do texto CB1A1AAA, julgue o 

item que se segue. 

24. No segundo parágrafo, o 

emprego do tempo verbal em 

formas como “Saía” (l.23), 

“exigiam” (l.25), “Encontrava” 

(l.27) e “alimentava” (l.30) 

denota o caráter rotineiro de 

determinados acontecimentos 

na vida de Ana. 

 

25. No trecho “uma exaltação 

perturbada (...) com felicidade 

insuportável” (l. 12 a 14), os 

adjetivos “perturbada” e 

“insuportável” qualificam a vida 

que Ana “quisera e escolhera” 

(l.15). 

 

26. Seria mantida a correção 

gramatical do texto caso a 

expressão “legião de pessoas” 

(l.9) fosse substituída por 

multidão, palavra que sintetiza 

o sentido de tal expressão. 
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27. A expressão “com persistência, 

continuidade, alegria” (l. 10 e 

11) refere-se ao modo como 

vivem as pessoas que 

trabalham. 

 

28. Em “Olhando os móveis limpos, 

seu coração se apertava um 

pouco em espanto” (l. 19 e 20), 

o agente da forma verbal 

“Olhando” corresponde ao 

referente do pronome “seu”. 

 

29. O termo “à revelia” (l.24) foi 

empregado no texto como 

sinônimo de a contragosto. 

 

30. A introdução do sinal grave 

indicativo de crase em “a noite” 

(l.26) manteria a correção 

gramatical do texto, mas 

prejudicaria seu sentido 

original. 
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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 E 

04 E 

05 E 

06 C 

07 E 

08 C 

09 C 

10 C 

11 E 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 C 

19 C 

20 C 

21 E 

22 E 

23 E 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 C 

29 E 

30 C 
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