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SIMULADO – 31/360 

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 1 

 

QUESTÕES 

Julgue os itens 1 a 4 em relação ao 

texto e a seus aspectos linguísticos. 

1. Na linha 16, em “fazê-lo”, a 

forma pronominal “lo” refere-se 

ao ato de “corrigir prova”.  

 

2. A oração “para que a vida tenha 

sentido” (linha 28) expressa 

circunstância de causa em 

relação à oração anterior. 

 

3. São empregados como 

substantivos no texto a 

expressão “pôr do sol” (linha 8) 

e o vocábulo “reta” (linha 8); a 

palavra “alegre” (linha 36) é 

empregada como verbo. 

 

4. Estaria mantida a correção 

gramatical do texto caso fosse 

inserida uma vírgula 

imediatamente após o vocábulo 

“também” (linha 36) para 

destacá-lo em face do emprego 

da palavra “somente” (linha 35) 

no período anterior. 

TEXTO 2 
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QUESTÕES 

Julgue os itens 5 a 10 a seguir em 

relação à correção gramatical e à 

coerência das substituições 

propostas para palavras, expressões 

e trechos do texto 2. 

5. “podendo” (linha 8) por possa 

 

6. “que” (linha 11) por quem 

 

7. “porém” (linha 28) por 

tampouco 

 

8. “se move” (linha 29) por move-

se  

 

9. “leva à perda de laços de 

amizade” (linha 32) por implica 

a perda de laços de amizade 

 

10. “ocasiona” (linha 38) por motiva 

No que se refere ao texto 2 e a seus 

aspectos linguísticos, julgue os itens 

11 a 14. 

11. O texto caracteriza-se como a 

apresentação, em forma 

narrativa, de uma obra 

filosófica, na qual se defende a 

ideia de se aproveitar a vida no 

momento presente sem 

preocupação com o futuro.  

 

12. De acordo com o texto, a 

modernidade contemporânea 

contribui para intensificar o 

individualismo.  

 

13. O trecho “flui, vaza, 

transborda, penetra lugares, 

contorna o todo e todos, tal 

como as ondas do mar” (linhas 

de 5 a 7), entre outros, explicita 

o atributo dado à modernidade 

contemporânea por Bauman. 

 

14. Na linha 3, o emprego das 

vírgulas após “contemporânea” 

e “pós-modernidade” justifica-

se por separar termos de uma 

enumeração. 

TEXTO 3 

 

QUESTÕES 

Com relação aos sentidos e aos 

aspectos linguísticos do texto 3, 

julgue os itens 15 a 18. 

15. Os termos “gaveta de meias”, 

“lancheira do filho” e “boteco 

da esquina”, na linha 9, são 

hipônimos que exemplificam 

aquilo que o autor denomina de 

“detalhe” (l.16) ao final do 

texto.  

 

16. Depreende-se do texto que, 

simbolicamente, poemas e 

crônicas estão em posições 

distintas em um eixo vertical: 

poetas trabalham no ponto mais 
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alto da abstração, ao passo que 

os cronistas lidam em um nível 

mais baixo, com elementos mais 

concretos. 

 

17. O autor emprega as palavras 

amor, perdão e saudade com 

iniciais maiúsculas, no primeiro 

parágrafo, e minúsculas, no 

segundo parágrafo, como um 

recurso de estilo associado ao 

trabalho do poeta e do cronista, 

respectivamente. 

 

18. O sentido da frase “O cronista é 

um pedestre” (l.8) seria 

preservado caso se substituísse 

a palavra “cronista” por 

escritor. 

TEXTO 4 

 

QUESTÕES 

A respeito das ideias e dos aspectos 

linguísticos do texto 4 julgue os itens 

19 a 23. 

19. A palavra “oportunidade” (l.4) 

retoma a expressão “prática 

empreendedora” (l.1). 

 

20. No segundo parágrafo, a autora 

apresenta dados sobre o tema 

tratado por meio de uma 

gradação do percentual de 

engajamento da população 

negra feminina no 

empreendedorismo. 

 

21. O texto refuta a ideia de que as 

camadas mais pobres da 

população não têm iniciativa 

para promover transformação 

social. 

 

22. Deduz-se do primeiro parágrafo 

do texto que o estrato da 

população com maior poder 

aquisitivo ainda é composto por 

poucos negros. 

 

23. Depreende-se do texto que o 

crescimento do número de 

empreendedores entre a 

população negra está associado 

a uma mudança de mentalidade 

impulsionada por 

transformações sociais positivas 

— como a ampliação do acesso 

ao ensino superior — e 

negativas, como o crescimento 

do desemprego. 
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TEXTO 5 

 

QUESTÕES 

A respeito dos aspectos linguísticos e 

dos sentidos do texto 5, julgue os 

itens 24 a 26. 

24. A “contradição” (l.18) à qual o 

entrevistado se refere é a da 

coexistência de um preconceito 

internalizado e de uma memória 

tradicional, que ele denomina 

de “reacionária” (l.5).  

 

25. Na fala do entrevistado, os 

termos “Essas pessoas” (l.5), 

“pessoas” (l.13) e “da gente” 

(l.16) referem-se ao mesmo 

conjunto de indivíduos que 

compõem a comunidade, cuja 

memória é o tema da resposta à 

entrevistadora.  

 

26. Por se tratar de transcrição de 

fala, optou-se por preservar 

marcas da oralidade, tais como 

o emprego de “pra” (l. 8 e 16) 

em lugar de para e o 

encadeamento da 

argumentação pela introdução 

da conjunção aditiva “E” (l. 12 e 

14) em início de período. 

TEXTO 6 
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QUESTÕES 

Com relação aos sentidos do texto 6, 

julgue os itens 27 a 30. 

27. Os vocábulos “urbanismo” (l.12) 

e “rentismo” (l.20) estão 

empregados com sentido 

pejorativo no texto. 

 

28. O sentido de “não redutível” (l. 

41 e 42) é equivalente ao de 

irredutível. 

 

29. Na linha 31, o deslocamento da 

expressão “nas cidades” para 

após “ciclistas” preservaria o 

sentido original do texto. 

 

30. A locução “de sorte a” (l.1) 

introduz a consequência 

decorrente do modo como o 

espaço urbano foi organizado, 

de acordo com o 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 E 

03 C 

04 E 

05 C 

06 C 

07 E 

08 C 

09 C 

10 C 

11 E 

12 C 

13 C 

14 E 

15 C 

16 C 

17 C 

18 E 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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