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SIMULADO – 145/360 

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 

Com base nas ideias veiculadas no 

texto I, julgue os itens subsequentes. 

1. Ao refletir sobre a importância 

da sua arte, o narrador sente-se 

impelido a desenvolver uma 

disciplina física e mental para 

expandir suas potencialidades, 

conforme se depreende do 

trecho “E senti como nunca 

dantes (...) meu coração mais 

simples para dar” (l. 17 a 21). 

 

2. De acordo com o texto, uma das 

obrigações do poeta é “fazer 

alguém parar no seu cotidiano e 

se pôr a sonhar” (l.8). 

 

3. Do trecho ‘com o poder de 

interpretar para alguém o 

milagre de um sentimento 

ignorado’ (l. 13 e 14) entende-

se que o narrador considera o 

poeta alguém capaz de explicar 

por que determinados 

sentimentos são ignorados pelo 

ser humano. 

A respeito de aspectos linguísticos do 

texto I, julgue os próximos itens. 

4. A supressão da vírgula 

empregada logo após a palavra 

“também” (l.6) não prejudicaria 

o sentido original do período em 

que ocorre. 

 

5. A vírgula empregada logo após 

“protegia” (l.4) separa orações 

aditivas que têm sujeitos 

distintos. 

 

6. O sujeito da forma verbal “era” 

(l.6) está elíptico. 

 

7. A oração “por me fazer feliz” 

(l.5) expressa uma ideia de 

finalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

4       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 145/360 

TEXTO 7A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação à ideia e à estrutura do 

texto 1A2AAA, julgue os itens a 

seguir. 

8. O emprego da expressão “essa 

nova configuração de mercado” 

(l.10) para fazer referência às 

inovações tecnológicas 

mencionadas no primeiro 

parágrafo é um recurso que 

confere coesão ao texto. 

 

9. O tema Internet, anunciado no 

início do primeiro parágrafo e 

mantido ao longo dos demais 

parágrafos, é o elemento 

textual que garante o 

encadeamento das ideias no 

texto. 

 

10. No texto, recomenda-se que as 

empresas satisfaçam seu público 

e atraiam o interesse dos 

anunciantes. 

 

11. O segundo período do segundo 

parágrafo do texto constitui, de 

acordo com a teoria da 

argumentação, um exemplo de 

raciocínio categórico. 

 

12. O primeiro período do primeiro 

parágrafo apresenta, de forma 

resumida, a ideia central do 

texto. 

 

13. A imprensa foi o setor 

econômico que sofreu mais 

fortemente o impacto da 

tecnologia da informação, visto 

que trabalha diretamente com a 

promoção do acesso à 

informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

5       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 145/360 

TEXTO CB1A1AAA 

 

QUESTÕES 

Julgue os itens que se segue, 

referente aos aspectos linguísticos 

do texto CB1A1AAA. 

14. O sentido original e a correção 

gramatical do texto seriam 

mantidos caso a oração “Peço 

sempre a Deus que me livre de 

semelhante tentação” (l. 16 e 

17) fosse reescrita da seguinte 

forma: Rogo-lhe 

constantemente que Deus me 

livre de semelhante tentação. 

 

15. No último parágrafo do texto, o 

emprego das formas verbais no 

pretérito imperfeito do 

indicativo indica que as ações do 

tenente Souza eram habituais. 

Tais hábitos acabam por 

caracterizar o personagem. 

 

16. Sem prejuízo da correção 

gramatical e dos sentidos do 

texto, no trecho “só os tolos 

temem a lobisomem e 

feiticeiras” (l.5), a preposição 

“a” poderia ser suprimida. 

 

17. Na linha 5, a palavra “só” foi 

empregada no sentido de 

sozinhos. 

 

18. Haveria prejuízo da correção 

gramatical do texto caso a 

partícula “se”, no trecho 

“Quando a gente se habitua a 

venerar os decretos da 

Providência” (l. 9 e 10), fosse 

deslocada para imediatamente 

após a forma verbal “habitua”, 

escrevendo-se habitua-se. 

Com relação às ideias do texto 

CB1A1AAA, julgue os itens seguintes. 

19. Para o narrador, as pessoas de 

idade avançada são pouco 

tolerantes para com os mais 

jovens e mais tolerantes em 

relação ao sobrenatural. 

 

20. O tema central do texto é 

explorado pela perspectiva do 

conflito entre a crença nas 

tradições religiosas populares e 

o ceticismo em relação a elas. 

 

21. A pouca idade do tenente Souza 

é apontada pelo narrador como 

a causa principal do seu 

comportamento zombeteiro, 

sarcástico e cheio de desdém 

pelas crendices populares. 
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TEXTO CB1A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação aos aspectos linguísticos 

do texto CB1A1BBB, julgue os 

seguintes itens. 

22. Na linha 21, o termo “mais 

rigorosa” funciona como um 

predicativo do termo “a lei”. 

 

23. O pronome “que” (l.2) refere-se 

a “despesas” (l.1). 

 

24. Na linha 13, a oração “aceitar a 

argumentação” funciona como 

complemento do adjetivo 

“difícil”. 

 

25. A construção “Não foi a lei que 

não funcionou” (l.19) está 

associada a uma interpretação 

de contraste, significando que 

outro elemento — e não a lei — 

não funcionou. 

 

26. A conjunção “se” (l.21) introduz 

uma oração interpretada como a 

condição para tornar a LRF mais 

rigorosa. 

 

27. O emprego do acento grave em 

“às receitas” (l.27) decorre da 

regência do verbo “adaptar” 

(l.26) e da presença do artigo 

definido feminino determinando 

o substantivo “receitas”. 

 

28. Os sujeitos das orações “como 

alegam” (l.6) e “segundo 

argumentam” (l.8) são 

indeterminados. 

TEXTO 19A2BBB 

 

QUESTÕES 

Considerando que a eficácia do 

discurso depende das estratégias 

argumentativas adotadas, julgue os 

itens subsequentes, a respeito das 

ideias do texto 19A2BBB. 
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29. Para tornar mais clara, concisa e 

harmônica a argumentação 

apresentada no último período 

do texto, tal período poderia ser 

reescrito do seguinte modo: Em 

consonância com poucos 

advogados vastos conhecedores 

da legislação tributária, seria 

racional e lógico que a Corte 

Suprema de Justiça deliberasse 

em proveito e para o benefício 

do indivíduo sobre quem recai a 

obrigação de pagar tributos. 

 

30. A intenção do autor de 

demonstrar a ação coativa do 

fisco ficaria mais clara e 

objetiva se o primeiro período 

do texto fosse reescrito da 

seguinte forma: As garras do 

Leão estão mais afiadas porque 

é necessário afiar as garras do 

Leão para agarrar melhor a 

presa. 
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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 C 

06 E 

07 C 

08 C 

09 E 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 C 

17 E 

18 C 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 E 

30 E 
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