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SIMULADO – 169/360 

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 

Acerca das relações semântico-

sintáticas e do vocabulário do texto 

I, julgue (C ou E) os itens seguintes. 

1. Na oração que inicia o segundo 

parágrafo, o verbo concorda 

com o primeiro núcleo do 

sujeito posposto, concordância 

verbal abonada pela gramática 

normativa. 

 

2. Mantendo-se a correção 

gramatical do texto, o segmento 

“fora transformado em filme” 

(l. 11 e 12) poderia ser reescrito 

da seguinte forma: foi 

transposto para o cinema. 

 

3. Os termos “trágico” (l.15), “de 

Uirá” (l.16) e “deste século” 

(l.16) exercem a mesma função 

sintática, na oração em que 

ocorrem. 

 

4. Sem prejuízo da correção 

gramatical e do sentido do 

texto, a expressão “contar nos 

dedos das mãos” (l.6) poderia 

ser substituída por contar pelos 

dedos. 

 

5. As relações semântico-sintáticas 

no período “Nas Bacantes, do 

mesmo autor, Agave, fora de si, 

participa do desmembramento 

de seu filho adulto, Penteu, rei 

de Tebas” (l. 26 e 27) sustentam 

a inferência de que Agave tinha 

mais de um filho e apenas um 

deles era adulto. 

 

6. O trecho “viceja um esplêndido 

indigenismo” (l.3) indica que, 

para a autora, prosperou na 

literatura hispano-americana, 

durante todo o século XX, a 

imagem do índio como herói, 

como bom selvagem, ou seja, 

como elemento diferenciador da 

identidade de nações sul-

americanas 

 

7. A oração reduzida iniciada pelo 

gerúndio “incluindo” (l.10) 

poderia ser corretamente 

substituída pela seguinte oração 

desenvolvida: no qual se inclui 

vários trabalhos sobre os índios. 
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8. Infere-se do texto que, na tribo 

Urubu-Kaapor, a fúria sagrada 

se manifesta sempre que um 

parente, em especial, um filho, 

morre, o que, por consequência, 

demonstra que os índios dessa 

tribo valorizam os laços 

familiares e não aceitam a 

impermanência da existência 

humana. 

TEXTO II 

 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias desenvolvidas 

no texto II, julgue (C ou E) os 

próximos itens. 

9. O narrador do texto apresenta 

um “insolúvel enredo de 

‘romance de crime e sangue’” 

(l. 24 e 25), a partir de um 

episódio familiar, constituído 

pela degola do seu padrinho e 

pelo rapto de Sinésio. 

 

10. O narrador classifica Tobias 

Barreto de “excelso Gênio 

brasileiro” (l.32) por este haver 

escrito um romance que não 

expressou a índole de um povo 

superficial, uma vez que a 

narrativa se revelou enigmática 

e sangrenta. 

 

11. Para o narrador, a formação 

territorial do Brasil foi um ato 

de bravura que poderia fazer os 

brasileiros ultrapassarem os 

feitos narrados por Homero. 

 

12. Conforme o narrador, brasileiros 

como Nicolau Fagundes Varela e 

Tobias Barreto escreveram 

contra os brasileiros, incapazes, 
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para ambos, de decifrar os 

enigmas do país e de fazer 

aparecer um romance de gênio. 

  

13. Em “E comenta, ácido” (l.39), a 

palavra “ácido” foi empregada, 

com ironia, para ridicularizar o 

Desembargador Pontes 

Visgueiro, criminoso de Alagoas. 

 

14. Além de revelar sua identidade 

e algumas de suas alcunhas, o 

narrador do texto declara-se 

apto a, com sua história, 

superar os irônicos, sejam eles 

estrangeiros ou não. 

 

15. O trecho “Até na estatística 

criminal o nosso país revela-se 

mesquinho” (l. 42 e 43), 

atribuído pelo narrador a Tobias 

Barreto, indica que os ‘irônicos 

estrangeiros’ ridicularizam a 

pouca capacidade dos 

brasileiros de conhecerem a 

realidade em que vivem.  

 

16. Em “somos incapazes de forjar 

uma verdadeira trança, uma 

intrincada teia” (l. 23 e 24), a 

palavra “trança” foi empregada 

no sentido de trama. 

Com referência ao texto II, julgue (C 

ou E) os itens que se segue. 

17. Sem prejuízo da informação 

veiculada no relato e da 

correção gramatical do texto, a 

vírgula empregada logo após 

“janelas” (l.2) poderia ser 

substituída pelo conector e. 

 

18. No sintagma “os ‘irônicos 

estrangeiros’” (l. 21 e 22), o 

vocábulo ‘irônicos’ é o núcleo 

do sujeito, o que é confirmado 

pelo emprego de “irônico” em 

“desafio qualquer irônico” 

(l.58). 

 

19. No trecho “porque eu, Dom 

Pedro Quaderna” (l.54), a 

conjunção “porque” é expressão 

de realce, empregada de modo 

expletivo, visto que não 

estabelece relação entre a 

oração que ela introduz e outra 

oração do período. 

 

20. No excerto apresentado, são 

exemplos do uso da linguagem 

formal escrita: a construção 

com o pronome relativo “cujos” 

(l.56) e o emprego da forma 

verbal “faça” na oração “antes 

que eu o faça” (l. 60 e 61). 
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TEXTO CB2A2AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às estruturas 

linguísticas do texto CB2A2AAA, 

julgue os itens a seguir. 

21. A coerência textual seria 

mantida se o verbo “catalisar” 

(l.5) fosse substituído pelo 

verbo organizar. 

 

22. Sem prejuízo para a correção 

gramatical do texto, o trecho “O 

dever de cuidado (...) e nas leis” 

(l. 16 a 20) poderia ser reescrito 

da seguinte forma: O dever de 

cuidado é consequência direta 

do postulado da 

indisponibilidade do interesse 

público; em decorrência do qual 

todo agente público deve ter o 

dever, de cumprindo fielmente, 

as suas atribuições, perseguir o 

interesse público manifesto na 

Constituição Federal e nas leis. 

 

23. No trecho “a uma ampla 

interação” (l. 23 e 24), a 

inserção do sinal indicativo de 

crase no “a” manteria a 

correção gramatical do período, 

mas prejudicaria o seu sentido 

original. 

 

24. No trecho “de modo a torná-lo 

menos oneroso, mais eficiente e 

eficaz” (l.8), detalha-se e 

explicita-se o que se deve 

entender por “buscando 

otimizar o seu funcionamento” 

(l.7). 

 

25. A coerência do texto seria 

preservada caso os vocábulos 

“comprometida” (l.35) e 

“concertada” (l.36) fossem 

substituídos, respectivamente, 

por responsável e reparada. 

 

26. No terceiro período do texto, as 

formas pronominais “lo”, em 

suas duas ocorrências — 

“aprimorá-lo” e “torná-lo” —, e 

“seu” referem-se a “Estado”. 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

7       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 169/360 

TEXTO III 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias e às estruturas 

linguísticas do texto III, julgue (C ou 

E) os itens a seguir. 

27. Seriam mantidos o sentido 

original e a correção gramatical 

do trecho “se bem que a 

intuição íntima e a explicação 

individual sejam 

imprescindíveis” (l. 62 e 63), 

caso a expressão “se bem que” 

e a forma verbal “sejam” 

fossem substituídas, 

respectivamente, pelo termo 

porquanto e pela forma verbal 

são. 

 

28. A inserção de uma vírgula logo 

após “impossível”, em “um mal 

de amor impossível que leva a 

alma à desesperança” (l. 70 e 

71), obrigaria à interpretação 

de que todo mal de amor 

impossível leva a alma a tal 

consequência. 

 

29. No período “Ganhou com isso 

(...) um eco natural” (l. 78 a 

81), o sinal de dois-pontos 

poderia ser substituído por um 

travessão, sem que o sentido do 

texto e sua correção gramatical 

fossem prejudicados.  

 

30. O trecho “se não corrente” (l.4) 

poderia ser corretamente 

substituído por se não for 

corrente, preservando-se o 

sentido original do texto. 
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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 C 

03 E 

04 E 

05 C 

06 E 

07 E 

08 E 

09 C 

10 E 

11 E 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 C 

20 C 

21 C 

22 E 

23 E 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 C 
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