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SIMULADO – 187/360 

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 

No que se refere aos sentidos do 

texto I, julgue o próximo item. 

1. O trecho “dá muito trabalho” 

(l.27) constitui uma referência 

de seu Joaquim à confecção da 

estante, tarefa que, segundo 

ele, seria trabalhosa.  

 

2. De acordo com as informações 

do texto, é correto inferir que 

seu Joaquim era analfabeto, 

uma vez que ele “desenhou o 

endereço na nota” (l.22). 

 

3. A expressão “armar ali a minha 

tenda” (l.3) foi empregada no 

texto em sentido figurado. 

 

4. De acordo com as informações 

do texto, Vinicius de Moraes 

passou a morar no apartamento 

onde antes residia Mário 

Pedrosa. 

 

5. O “momento de hesitação” 

(l.15) vivido pelo narrador 

deveu-se ao medo de informar o 

endereço a um desconhecido. 

 

6. O verbo dever foi empregado na 

linha 17 no sentido de ser 

provável. 

Julgue o seguinte item, a respeito de 

aspectos linguísticos do texto I. 

7. A correção gramatical e o 

sentido do texto seriam 

preservados, caso se 

substituísse o trecho “lembrei-

me de que” (l.18) por lembrei 

que. 

 

8. A forma verbal “teria” (l.2) está 

flexionada na terceira pessoa do 

singular, para concordar com 

“apartamento” (l.1), núcleo do 

sujeito da oração em que 

ocorre. 

 

9. Seria mantida a correção do 

texto caso o trecho “onde 

caberiam” (l.6) fosse 

substituído por que caberia. 

 

10. No período “Tanto que, quando 

(...) momento de hesitação” (l. 

13 a l. 15), o emprego de todas 

as vírgulas deve-se à mesma 

regra de pontuação. 
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TEXTO II 

 

QUESTÕES 

Julgue o item subsequente, que 

versam sobre os sentidos e os 

aspectos linguísticos do texto acima. 

11. Verifica-se uma contradição na 

argumentação do autor, uma 

vez que o sentido do trecho 

“criar uma nova comédia com 

traços muito pessoais” (l. 20 e l. 

21) é incompatível com o 

sentido do trecho “retratou a 

cultura e os costumes da 

sociedade do seu tempo” (l. 12 

e l. 13).  

 

12. Depreende-se do texto que 

Martins Pena começou a fazer 

sucesso imediatamente após 

começar a escrever para o 

Jornal do Comércio. 

 

13. A substituição de “destacou-se” 

(l.11) por foi destacado 

prejudicaria o sentido original 

do período. 

 

 

TEXTO III 

 

QUESTÕES 

Acerca de aspectos linguísticos e dos 

sentidos do texto acima, julgue o 

item que se segue. 

14. Princesas e diplomatas eram 

valorados conforme a qualidade 

das bibliotecas que seus países 

possuíam e a parcela dos livros 

que estavam dispostos a ceder 

em negociações diversas. 

 

15. A Real Livraria foi erguida com 

os destroços resultantes do 

terremoto que atingiu Lisboa, 

como símbolo da força de 

Portugal na superação da 

tragédia que acabava de assolar 

o país. 

 

16. A expressão “essas coleções” 

(l.5) retoma, por coesão, o 

termo “Bibliotecas” (l.1). 

 

17. O sinal de dois-pontos 

empregado imediatamente após 

“biblioteca” (l.8) introduz um 

termo de natureza explicativa 
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TEXTO IV 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias e aos aspectos 

linguísticos do texto Um amigo em 

talas, julgue o item que se segue. 

18. A substituição do pronome “o", 

em “reduziu-o a artigos" (l. 11 e 

12), por lhe preservaria a 

correção gramatical do texto. 

 

19. O sujeito da oração 'também 

aceita trabalho' (l.20) está 

elíptico e se refere a 'Amadeu 

Amaral Júnior' (l.18), o que 

justifica o emprego da forma 

verbal “aceita" na terceira 

pessoa do singular. 

 

20. Sem prejuízo para a correção 

gramatical do período, a 

expressão “por quê" (l.23) 

poderia ser substituída por o 

porquê. 

 

21. As vírgulas em “Amadeu Amaral 

Júnior, em estado de 

desemprego, aceita esmolas, 

donativos, roupa velha, pão 

dormido" (l. 18 a 20) foram 

todas empregadas para separar 

itens de uma enumeração. 

 

22. Para o narrador, seu amigo 

Amadeu Amaral Júnior não foi 

imprudente ao publicar 

anúncios oferecendo os seus 

serviços. 

 

23. Os costumes peculiares de 

Amadeu Amaral Júnior são 

apresentados no segundo 

parágrafo do texto. 

 

24. De acordo com o texto, os 

hóspedes da pensão ficavam 

espantados com os anúncios de 

jornal referentes a Amadeu 

Amaral Júnior. 

TEXTO VI 
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QUESTÕES 

Acerca dos aspectos linguísticos e das 

ideias do texto acima, julgue o item 

seguinte. 

25. A forma verbal “garantindo” 

(l.15) introduz uma oração 

reduzida de gerúndio de caráter 

adverbial. 

 

26. No trecho “respostas às 

demandas” (l.20), o emprego do 

sinal indicativo de crase 

justifica-se pela regência do 

substantivo “respostas”, que 

exige complemento antecedido 

da preposição a, e pela presença 

de artigo feminino plural que 

determina “demandas”. 

 

27. Conforme o texto, a Defensoria 

Pública deve atuar sempre que 

direitos dos cidadãos são 

negligenciados, por isso atua na 

defesa das pessoas em situação 

de rua. 

 

28. Seria mantida a correção 

gramatical do período caso a 

partícula “se”, em “se 

beneficiar” (R.16), fosse 

deslocada para imediatamente 

após a forma verbal 

“beneficiar” — escrevendo-se 

beneficiar-se. 

 

29. Seria mantida a correção do 

texto caso o trecho ‘para que 

seus direitos sejam garantidos’ 

(l. 31 e 32) fosse reescrito da 

seguinte forma: visando à 

garantia de seus direitos. 

 

30. Depreende-se do texto que os 

moradores do Assentamento 

Noroeste buscam se organizar 

socialmente para levar ao poder 

público reivindicações da 

comunidade, por intermédio de 

lideranças, entre as quais se 

encontram mulheres. 
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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 E 

06 C 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 E 

12 E 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 C 
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