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SIMULADO – 193/360 

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 

Julgue o item seguinte, referente aos 

aspectos linguísticos e às ideias do 

texto O homem que só tinha certezas. 

1. A supressão da partícula “se", 

em “espalhou-se" (l.8), 

prejudicaria a correção 

gramatical do texto e seu 

sentido original. 

 

2. A forma verbal “havia", em “não 

havia mais dúvidas" (l.15), 

poderia ser corretamente 

substituída por existia. 

 

3. A locução “uma vez que" (l.15) 

introduz, no período em que 

ocorre, ideia de causa. 

 

4. O sentido original do texto seria 

alterado caso a oração “que só 

tinha certezas" (l.1) fosse 

isolada por vírgulas. 

 

5. O narrador do texto sugere que 

o personagem central adquiriu 

paulatinamente a habilidade de 

ter certezas. 

 

6. Conclui-se do texto que a fama 

do personagem central e o 

interesse das pessoas por ele 

devem-se ao fato de ele jamais 

ter mentido nas respostas às 

questões que lhe eram 

propostas. 

 

7. Depreende-se do texto que o 

personagem principal perdeu 

repentinamente a capacidade 

de ter certezas devido ao fato 

de ter se apaixonado. 

 

8. Infere-se do trecho 

“derramando afirmações pela 

boca" (l.7) que o homem que só 

tinha certezas falava 

demasiadamente. 

TEXTO II 
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QUESTÕES 

Considerando as ideias e os aspectos 

linguísticos do texto O que é um 

cronista?, julgue o item a seguir. 

9. Infere-se do texto que, tanto 

para o autor como para outros 

cronistas, a crônica se 

caracteriza pela constância com 

que é produzida. 

 

10. No período “O cronista é isso: 

fica pregando lá em cima de sua 

coluna no jornal” (L. 12 e 13), o 

verbo pregar foi empregado em 

sentido figurado. 

 

11. Na linha 10, o emprego do 

acento indicativo de crase em 

“à chuva” é exigido pela 

regência da forma verbal 

“exposto” e pela presença do 

artigo definido feminino que 

especifica o substantivo 

“chuva”.  

 

12. O autor defende que a crônica, 

comparada a outros gêneros 

textuais, confere ao escritor 

menos autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO III 

 

QUESTÕES 

Com relação às informações e aos 

aspectos linguísticos do texto acima, 

julgue o item a seguir. 

13. O sujeito da forma verbal 

“atendeu” (l.14), que está 

elíptico, refere-se a “serviço 

público de saúde na localidade” 

(l. 12 e 13). 

 

14. Sem prejuízo para a correção 

gramatical do texto nem para 

seu sentido original, o trecho “a 

Defensoria Pública fez 

intervenção judicial” (l. 11 e 12) 

poderia ser reescrito da 

seguinte forma: a Defensoria 

Pública interviu judicialmente. 

 

15. Conclui-se do texto que, a 

despeito do que prevê a 

Constituição Federal, muitos 

cidadãos encontram 

dificuldades em conseguir 

atendimento na rede pública de 
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saúde e acabam por recorrer à 

Defensoria Pública para que 

seus direitos sejam respeitados 

e garantidos. 

 

16. Seria mantida a coerência do 

texto caso “cotidianamente” 

(l.4) fosse substituído por 

habitualmente. 

TEXTO IV 

 

QUESTÕES 

Julgue o item subsequente, relativo 

às ideias e aos aspectos linguísticos 

da tirinha apresentada, da 

personagem Mafalda. 

17. As palavras “proeza” (terceiro 

quadrinho) e “façanhas” (quinto 

quadrinho) são empregadas na 

tirinha com o sentido de perigo. 

 

18. No terceiro quadrinho, o 

pensamento de Mafalda é 

introduzido por uma oração 

adversativa, que apresenta 

ideia que contrasta com as 

ideias veiculadas nos quadrinhos 

anteriores. 

 

19. O autor se utiliza da criatividade 

lúdica da personagem Mafalda 

para criticar a omissão das 

autoridades quanto à poluição e 

ao recolhimento de entulho. 

 

20. As formas verbais empregadas 

na tirinha, embora flexionadas 

na terceira pessoa do singular, 

indicam ações praticadas por 

Mafalda e por ela relatadas no 

momento de sua realização, o 

que justifica o emprego do 

presente do indicativo. 

TEXTO V 

 

QUESTÕES 

Considerando as ideias expressas no 

texto, bem como seus aspectos 

tipológicos e linguísticos, julgue o 

item subsequente. 
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21. A expressão “Fique ligado" 

(l.12), típica da oralidade, é 

empregada no texto com o 

significado de fique atento e 

funciona como uma estratégia 

para estabelecer uma relação 

de proximidade com o 

interlocutor. 

 

22. Há no texto elementos 

característicos das tipologias 

expositiva e injuntiva. 

 

23. A finalidade do texto é alertar o 

interlocutor sobre as 

consequências que podem 

resultar do desperdício de 

energia elétrica e apresentar-

lhe um conjunto de ações 

recomendadas pelo TJDFT com 

vistas a evitar o desperdício de 

energia elétrica. 

Tendo como referência os aspectos 

gramaticais do texto, julgue o 

próximo item. 

24. A oração “usar a iluminação 

natural" (l.7) exerce a função de 

complemento do adjetivo 

“possível" (l.6). 

 

25. Na linha 2, o termo “como o 

ouro e o cobre" expressa uma 

informação que torna mais 

preciso o significado de 

“materiais preciosos" (l.1). 

 

26. A oração “de produzir materiais 

preciosos" (l.1) e o termo “de 

ENERGIA ELÉTRICA" (l.2) 

desempenham a mesma função 

sintática no período. 

 

27. A vírgula empregada logo depois 

de “sustentáveis" (l.5) é 

obrigatória, e sua supressão 

prejudicaria a correção 

gramatical do texto. 

 

28. O pronome “isso" (l.4) retoma a 

ideia expressa no primeiro 

período do parágrafo, ou seja, 

refere-se ao fato de o ouro ser 

escasso. 

 

29. A substituição da palavra 

“energia", em “novas fontes de 

energia sustentáveis" (l. 4 e 5) 

por energias prejudicaria a 

clareza do texto, por resultar 

em ambiguidade em relação ao 

termo que a palavra 

“sustentáveis" modifica. 

TEXTO VI 

 

QUESTÕES 

Com referência às ideias 

apresentadas no texto precedente e 

a seus aspectos linguísticos, julgue o 

item a seguir. 

30. A forma verbal “defende" (l.12) 

está flexionada na terceira 

pessoa do singular por concordar 

com seu sujeito, cujo referente 

é “a justiça" (l.11). 
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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 C 

05 E 

06 E 

07 E 

08 E 

09 C 

10 C 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 C 

17 E 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 C 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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