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SIMULADO – 181/360 

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 

“Desde as primeiras viagens ao 

Atlântico Sul, os navegadores 

europeus reconheceram a 

importância dos portos de São 

Francisco, Ilha de Santa Catarina e 

Laguna, para as “estações da 

aguada” de suas embarcações. À 

época, os navios eram impulsionados 

a vela, com pequeno calado e 

autonomia de navegação limitada. 

Assim, esses portos eram de grande 

importância, especialmente para os 

navegadores que se dirigiam para o 

Rio da Prata ou para o Pacífico, 

através do Estreito de Magalhães.” 

(Adaptado de SANTOS, Sílvio Coelho 

dos. Nova História de Santa Catarina. 

Florianópolis: edição do Autor, 1977, 

p. 43.) 

QUESTÕES 

1. Em “os navegadores europeus 

reconheceram” a forma verbal 

encontra-se no pretérito 

perfeito do indicativo, tempo 

que indica ação ocorrida e 

concluída em determinado 

momento do passado.  

 

2. No texto acima observa-se o 

emprego do acento indicador de 

crase, em à época. Em a 

importância e a vela esse acento 

é facultativo.  

 

3. No texto acima aparecem as 

palavras Atlântico, época, 

Pacífico, acentuadas 

graficamente por serem 

proparoxítonas.  

 

4. O acento gráfico em navegação, 

através e Magalhães obedece à 

mesma regra gramatical. 

QUESTÕES 

A frase abaixo está gramaticalmente 

correta. 

5. O índice de casos da gripe H1N1 

neste ano está preocupando o 

governo; contribuíram para isso 

o número de doentes infectados 

e o de óbitos. 

Examine as frases abaixo quanto ao 

emprego de a (preposição) e há (do 

verbo haver).  

6. a) Estive em Brasília há poucos 

dias.  

b) A reunião acontecerá daqui a 

pouco. 

c) Aquele julgamento aconteceu 

há cerca de vinte anos.  

d) Estive há pouco a um passo de 

perder a paciência. Todas as 

frases estão gramaticalmente 

corretas. 

Examine as frases abaixo para 

responder à Questão. 

a) Viveríamos bem melhor se não 

houvessem conflitos.  

b) Os deputados haviam abandonado 

a sala. c) Nossos alunos se houveram 

bem neste concurso público.  

d) Até hoje houve duas guerras 

mundiais. 

 e) Deve haver muitas pessoas 

interessadas neste parecer.   

7. Em a, a forma verbal houvessem 

está empregada corretamente e 

corresponde a existissem.  
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8. As frases b e c estão 

gramaticalmente corretas; 

nelas o verbo haver é pessoal e 

possui sujeito.  

 

9. As frases d e e estão 

gramaticalmente corretas; 

nelas o verbo haver é impessoal. 

 

10. Em e, a locução verbal Deve 

haver poderia ser substituída 

por Devem existir e a frase 

continuaria gramaticalmente 

correta. 

TEXTO II 

      “A Família Schürmann, de 

navegadores brasileiros, chegou ao 

ponto mais distante da Expedição 

Oriente, a cidade de Xangai, na 

China. Depois de 30 anos de longas 

navegações, essa é a primeira vez 

que os Schürmann aportam em solo 

chinês. A negociação para ter a 

autorização do país começou há mais 

de três anos, quando a expedição 

estava em fase de planejamento. 

Essa também é a primeira vez que um 

veleiro brasileiro recebe autorização 

para aportar em solo chinês, de 

acordo com as autoridades do país.” 

(http://epoca.globo.com/vida/notici

a/2015/03/bfamilia-schurmannb-

navega-pela-primeira-vez-na-

antartica.html) 

QUESTÕES 

11. Na linguagem formal não se 

pode empregar este/esse 

indistintamente. O pronome 

esse, por exemplo, informa o 

tempo não muito distante do 

momento da fala/escrita ou é 

empregado ao se fazer 

referência a algo anteriormente 

mencionado. Assim, ele está 

bem colocado, nas duas vezes 

em que aparece no texto.  

 

12. No texto, a expressão “de 

navegadores brasileiros” tem a 

mesma função sintática de “a 

cidade de Xangai”.  

 

13. Em “Essa também é a primeira 

vez” há ideia de inclusão.  

 

14. Para ficar caracterizada a ideia 

de passado distante, a 

expressão “há mais de três 

anos” deve ser reescrita: “há 

mais de três anos atrás”.  

 

15. Em “chegou ao ponto mais 

distante da Expedição Oriente” 

a expressão sublinhada 

equivale, em linguagem formal, 

a “chegou no ponto mais 

distante”.  

 

16. As palavras negociação, 

autorização e expedição 

formam o plural como 

navegações. 

 

17. Apesar de o trema ter 

desaparecido da língua 

portuguesa, ele se conserva em 

nomes estrangeiros, como em 

Schürmann.  

 

18. Observe a frase abaixo. “Como 

gostam de aventuras, os 

Schürmann se tornaram 

navegadores.” A palavra como 

conserva o mesmo sentido em 

“Esses catarinenses são tão 

aventureiros como o foram 

Colombo e Cabral ” 
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QUESTÕES 

19. Das frases abaixo, a que 

apresenta ideia de causa é c. 

a) Eu me preparei para as provas; 

portanto, serei aprovado. 

b) Caso eu seja aprovado, ficarei feliz. 

c) Desejo a aprovação no concurso, 

porque sempre pretendi entrar no MP. 

20. A expressão não obstante 

corresponde a uma ideia 

adversativa. Está correto seu 

emprego, em “Espero me sair 

bem nesta prova, não obstante 

estar bem preparado”.  

 

21. A frase “Quando o juiz sentou na 

mesa, já havia tomado a decisão 

que mais gostava” está 

gramaticalmente correta 

quanto ao emprego de 

preposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO III 

 

QUESTÕES 

No que se refere aos sentidos e às 

características tipológicas do texto, 

julgue o item que se segue. 

22. No texto, a palavra “fortuna” 

(l.30) pode ser interpretada 

tanto como sucesso quanto 

como riqueza. 

 

23. Do texto não é possível concluir 

se “o pobre namorado” (l.1) é 

Antônio Carlos de Oliveira ou o 

Sr. Dr. Estêvão Soares. 

 

24. Dada a assinatura “O amigo das 

letras” (l.31), é correto concluir 
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que o trecho publicado no Jornal 

do Comércio é uma carta. 

 

25. Depreende-se do texto que 

Antônio Carlos de Oliveira vai 

iniciar uma atividade 

profissional ligada à 

propaganda, para a qual tem 

muito talento. 

 

26. Na linha 29, a oração 

introduzida pela preposição 

“por” remete a uma ação 

anterior ao estado descrito na 

oração “Estamos ansiosos”. 

Acerca de aspectos linguísticos do 

texto, julgue o item a seguir. 

27. A correção gramatical e o 

sentido do texto seriam 

mantidos caso o termo “em 

casa” (l.18) fosse isolado por 

vírgulas. 

 

28. Na linha 23, o termo introduzido 

pela preposição “para” exerce a 

função de complemento do 

verbo “pedir”. 

 

29. Seria alterado o sentido original 

do texto, embora sua correção 

gramatical fosse mantida, caso 

o trecho “Temos o prazer (...) 

Antônio Carlos de Oliveira” (l.10 

a l.13) fosse reescrito da 

seguinte forma: É um prazer 

informar o país do lançamento 

da primeira comédia de 

qualidade do jovem Antônio 

Carlos de Oliveira, estreante na 

literatura fluminense. 

 

30. Na linha 17, o vocábulo “que” 

classifica-se como conjunção e 

introduz o sujeito da oração 

“Consta-nos”. 
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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 C 

04 E 

05 C 

06 C 

07 E 

08 C 

09 C 

10 C 

11 C 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 E 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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