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SIMULADO – 19/360 

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 7A1BBB 

 

QUESTÕES 

A respeito das ideias e dos aspectos 

linguísticos do texto 7A1BBB, julgue 

os itens 1 a 7. 

1. A supressão do sinal indicativo 

de crase em “às crianças” (ℓ. 3 

e 4) comprometeria a correção 

gramatical do texto. 

 

2. No texto, a expressão “de 

acordo com” (ℓ.8) tem o mesmo 

sentido da palavra consoante, 

de modo que a substituição 

daquela por esta não acarretaria 

incorreção gramatical ao texto. 

 

3. Sem prejuízo para a correção 

gramatical e para os sentidos do 

texto, o trecho “O Brasil já teve 

cinco portarias para 

regulamentar a matéria sobre a 

classificação indicativa” (ℓ. 10 e 

11) poderia ser assim reescrito: 

No Brasil, já houve cinco 

portarias para a regulamentação 

da matéria sobre a classificação 

indicativa.  

4. Os sentidos e a correção 

gramatical do texto seriam 

preservados caso a locução 

verbal “foi questionada” (ℓ.16) 

fosse substituída por havia sido 

questionada. 

 

5. Conforme o texto, a presença de 

cenas de sexo e violência é 

determinante na avaliação da 

adequação de um programa 

televisivo para o público 

infanto-juvenil. 

 

6. De acordo com o texto, a 

responsabilidade sobre a 

classificação indicativa dos 

programas televisivos é do 

Ministério da Justiça, mas cabe 

aos canais de televisão informar 

a população a esse respeito.  

 

7. Infere-se do texto que a Portaria 

n.º 773/1990 determina a 

classificação indicativa dos 

programas televisivos de acordo 

com faixas etárias e horárias. 
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TEXTO 7A3AAA 

 

QUESTÕES 

No que se refere às ideias e aos 

aspectos linguísticos do texto 

7A3AAA, julgue os itens 8 a 13. 

8. O vocábulo “faltas” (ℓ.1) foi 

empregado, no texto, como 

sinônimo de ausências. 

 

9. Infere-se do texto que a 

amizade que Botelho nutria por 

Miranda era menos sincera do 

que este imaginava. 

 

10. A forma pronominal “lhas” (ℓ.3) 

retoma “faltas” (ℓ.1) e 

“Botelho” (ℓ.1), de modo que se 

conclui do texto que o Miranda 

havia confiado as faltas de 

Estela a Botelho. 

 

11. A correção gramatical e os 

sentidos originais do texto 

seriam mantidos caso fossem 

retiradas as vírgulas que isolam 

o trecho “dizia ele convicto” (ℓ. 

8 e 9). 

 

12. Seriam preservados os sentidos 

originais, bem como a correção 

gramatical do texto, caso a 

expressão “em tudo” (ℓ.15) 

fosse substituída por com tudo.  

 

13. Na linha 6, o emprego do 

pretérito imperfeito nas formas 

verbais “dava” e “entendia” 

tem efeitos distintos: no 

primeiro caso denota 

iteratividade e, no segundo, 

duração. 

TEXTO 7A3BBB 
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QUESTÕES 

Julgue os itens 14 a 18, a respeito das 

ideias e dos aspectos linguísticos do 

texto 7A3BBB. 

14. O vocábulo “até” (ℓ.3), no 

contexto em que foi empregado, 

é sinônimo de inclusive. 

 

15. A Vale S.A. e o estado do Pará 

creem que a paralisação do 

empreendimento Onça Puma 

contribuirá para o aumento do 

desemprego e para a redução na 

arrecadação de impostos. 

 

16. A supressão das vírgulas que 

isolam o trecho “por intermédio 

dos seus representantes” (ℓ. 15 

e 16) manteria a correção 

gramatical do texto. 

 

17. No contexto em que foi 

empregada, a forma verbal 

“buscaram” (ℓ.16) poderia ter 

sido flexionada no singular, 

buscou, sem que houvesse 

prejuízo para a correção 

gramatical do texto.  

 

18. Seriam preservados o sentido e 

a correção gramatical do texto 

caso se empregasse o sinal de 

crase no trecho “se ateve a 

questões processuais” (ℓ. 18 e 

19). 

 

 

 

 

 

TEXTO 73CCC 

 

QUESTÕES 

A respeito dos aspectos linguísticos 

do texto 73CCC, julgue os itens 19 a 

23. 

19. A correção gramatical e o 

sentido original do texto seriam 

mantidos caso o trecho “O CDH 

solicitou ao Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos que 

estabelecesse — até o final de 

2017 — um grupo de peritos 

internacionais e regionais, por 

um período de pelo menos um 

ano”(ℓ. 15 a 18,) fosse reescrito 

da seguinte forma: O CDH 

solicitou do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos o 

estabelecimento de um número 

de peritos internacionais e 

regionais, por um período de 

pelo menos um ano até o final 

de 2017. 
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20. A substituição da expressão “a 

fim” (ℓ.18) pelo vocábulo afim 

não prejudicaria a correção 

gramatical e o sentido original 

do texto. 

 

21. Nas expressões em que são 

empregados, os vocábulos 

“Humanos” (ℓ.1), “Unidas” 

(ℓ.2) e “internacional” (ℓ.11) 

desempenham a mesma função 

sintática. 

 

22. Não haveria prejuízo gramatical 

para o texto se, em seu último 

parágrafo, os travessões fossem 

substituídos por vírgulas. 

 

23. A expressão “o órgão” (ℓ. 9 e 

10,) retoma “CDH” (ℓ.9) e 

exerce função de sujeito da 

oração em que está inserida. 

TEXTO 4A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias e aos aspectos 

linguísticos do texto 4A1AAA, julgue 

os itens 24 a 28. 

24. Na identificação do perfil dos 

primeiros republicanos, o autor 

estabelece uma relação coesiva 

entre estes e os princípios da 

República impressos na bandeira 

ao empregar a expressão “viris 

representantes da ordem” (l.10) 

em referência aos militares.  

 

25. Os termos “nação” e “povo” 

utilizados no último parágrafo 

do texto pertencem ao mesmo 

campo semântico e foram 

empregados como sinônimos. 

 

26. A palavra “época” (l.18) refere-

se ao final do século XIX. 

 

27. A principal ideia defendida pelo 

autor do texto é a de que a 

proposta filosófica de Auguste 

Comte, resumida nos termos 

“amor, ordem e progresso”, não 

foi respeitada pelos 

republicanos brasileiros. 

 

28. A fim de exprimir seu ponto de 

vista acerca da construção da 

República, o autor emprega, na 

linha 6, os termos “conquista” e 

“projeto” como 

semanticamente 

complementares entre si.  
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TEXTO 4A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação aos sentidos e aos 

aspectos linguísticos do texto 

4A1BBB, julgue os itens 29 e 30. 

29. O emprego de expressões 

coloquiais como “dar umas 

bandas” (l.14) e “de leve” (l.15) 

é adequado ao gênero em que se 

classifica o texto. 

 

30. No primeiro período do texto, a 

oposição entre os títulos 

imaginados pelo autor — ‘Em 

tese, o cronista’ (l.1) e ‘Na 

prática, o cronista’ (l. 2 e 3) — 

antecipa a sua defesa de que a 

crônica seja caracterizada por 

um modo de escrita direto, sem 

recurso a figuras de linguagem. 
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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 C 

04 E 

05 C 

06 E 

07 E 

08 E 

09 C 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 E 

16 E 

17 E 

18 E 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 E 
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