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SIMULADO – 151/360 

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 CB1A1BBB 

 

QUESTÕES 

A respeito das ideias do texto 

CB1A1BBB, julgue os itens a seguir. 

1. Para o autor do texto, o 

descumprimento das normas da 

LRF em alguns estados decorreu 

do fato de a própria lei ser 

pouco clara em relação aos 

gastos públicos e também da 

incapacidade dos gestores do 

dinheiro público de adaptar as 

contas estaduais à realidade 

financeira do país. 

 

2. Para o autor do texto, é um 

contrassenso a proposta de 

tornar a LRF mais rigorosa. 

3. De acordo com o texto, as 

normas da LRF dispõem 

principalmente sobre gastos 

com pessoal, pois esse tipo de 

gasto causa mais problemas 

para os responsáveis pela gestão 

do dinheiro público. 

 

4. Segundo o texto, o objetivo de 

se propor uma nova lei de 

responsabilidade fiscal, mais 

rígida quanto à proteção do 

dinheiro público, é 

desconfigurar a LRF. 

TEXTO CB5A1AAA 

 

QUESTÕES 

A respeito das ideias veiculadas no 

texto CB5A1AAA, julgue o próximo 

item. 

5. Governadores e prefeitos devem 

prestar contas ao Congresso 

Nacional. 
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6. As contas do prefeito e da 

prefeitura devem ser prestadas 

separadamente, uma vez que 

servem a funções distintas. 

 

7. O presidente da República, o 

governador do estado e o 

prefeito municipal devem 

prestar contas no início de cada 

ano. 

 

8. Ao ex-prefeito, que continua 

sujeito a todas as sanções 

previstas em lei, não é 

permitido apresentar contas 

após o prazo previsto para essa 

obrigação. 

Julgue os itens que se segue, a 

respeito das ideias e dos aspectos 

linguísticos do texto CB5A1AAA. 

9. A expressão “Por essa razão” 

(l.21) introduz no parágrafo em 

que ocorre uma ideia de 

finalidade. 

 

10. A correção gramatical do texto 

seria mantida caso, na linha 14, 

a partícula “se” fosse 

empregada imediatamente após 

a forma verbal “pode” — 

escrevendo-se da seguinte 

forma: pode-se. 

 

11. O termo “ao Poder Legislativo” 

(l.4) exerce a função de 

complemento da forma verbal 

“prevê” (l.3). 

 

12. Sem prejuízo da correção 

gramatical, o trecho “estende-

se” (l.5) poderia ser substituído 

por é estendida. 

 

13. Sem prejuízo do sentido original 

e da correção gramatical do 

texto, o trecho “é necessário 

que haja a separação das 

contas” (l. 21 e 22) poderia ser 

reescrito da seguinte forma: é 

necessário que hajam contas 

separadas. 

 

14. A supressão da vírgula 

empregada no trecho “a arte do 

inimigo, vária” (l.20) 

prejudicaria o sentido original 

do texto. 

TEXTO CB5A1BBB 
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QUESTÕES 

Julgue os itens a seguir, acerca das 

ideias do texto CB5A1BBB. 

15. É correto afirmar que o texto 

não defende nem a ideia de que 

a lei orçamentária atual seja 

autorizativa nem a de que seja 

impositiva. 

 

16. O Estado não pode cobrar dos 

cidadãos mais do que o 

necessário para cobrir seus 

gastos, porque não visa ao lucro. 

 

17. A limitação das antigas 

monarquias absolutistas e a 

idealização do Estado liberal 

burguês estão relacionadas à 

formação do orçamento em sua 

tessitura tradicional. 

 

18. Diferentemente do que ocorre 

hoje, em épocas anteriores, o 

objetivo do orçamento do 

Estado consistia, 

primordialmente, em estimar e 

fixar despesas e receitas. 

Julgue os itens seguintes, com 

relação aos aspectos linguísticos do 

texto CB5A1BBB. 

19. A substituição do vocábulo 

“olvidar” (l.23) por esquecer 

manteria o sentido e a correção 

gramatical do texto. 

 

20. A expressão “de sorte que” 

(l.13) denota algo positivo, 

tendo sido empregada no texto 

para defender o lado positivo de 

o orçamento público constituir 

um “orçamento-programa” 

(l.14). 

 

21. Na linha 6, o pronome “lhe” 

refere-se a “Estado”. 

Os itens a seguir apresentam trechos 

adaptados de textos do sítio do 

TCE/PA. Julgue-o quanto à correção 

gramatical. 

22. A proposta de resolução será 

analisada pelos conselheiros 

antes de ser aprovada, onde os 

conselheiros podem apresentar 

emendas e sugestões antes do 

julgamento do texto. 

 

23. Foi lançado no TCE/PA a 

campanha de arrecadação de 

capas de resmas de papel, que 

serão transformadas em sacolas 

e distribuídas à cerca de mil 

pacientes. 

 

24. O evento, que aconteceu no 

Ginásio da Escola Superior de 

Educação Física, contou com a 

participação de diversas 

instituições, que, durante toda 

a manhã, prestaram serviços à 

população. 

 

25. O Portal da Transparência do 

TCE/PA foi lançado, em maio de 

2010, é um canal pelo qual a 

sociedade pode acompanhar a 

execução orçamentária e 

financeira deste tribunal. 
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TEXTO CB8A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação a aspectos linguísticos 

do texto CB8A1BBB, julgue os itens 

subsequentes. 

26. Ocorre crase em “represália à 

aliança” (l.29) porque 

“represália” exige 

complemento regido pela 

preposição a e “aliança” está 

antecedido do artigo a. 

 

27. Sem prejuízo para a correção 

gramatical e o sentido do texto, 

o trecho “Foram ambas 

conquistas efêmeras” (l.30) 

poderia ser assim reescrito: 

Ambas conquistas foram 

fortuitas. 

 

28. Seriam mantidas a correção 

gramatical e as informações 

veiculadas no texto caso o ponto 

final empregado logo após 

“tempo” (l. 7) fosse substituído 

por dois-pontos, da seguinte 

forma: D. João não perdeu 

tempo: no dia 10 de março (...). 

 

29. No início do último parágrafo do 

texto, os travessões foram 

empregados para isolar 

informação adicional que se 

intercala no discurso. 

 

30. Preservando-se a correção 

gramatical e o sentido original 

do texto, seu primeiro período 

poderia ser reescrito da 

seguinte forma: Depois de ter 

ultrapassado as primeiras 

urgências da vinda de D. João à 

colônia, chegou o momento de 

começar a trabalhar. 
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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 C 

03 E 

04 E 

05 E 

06 E 

07 E 

08 E 

09 E 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 

14 C 

15 C 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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