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SIMULADO – 37/360 

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 

Com relação aos sentidos e aos 

aspectos gramaticais do texto 1, 

julgue os itens 1 a 3. 

1. O trecho “o decreto getulista foi 

decisivo: possibilitou que sua 

carreira desse um pinote” (l. 21 

e 22) permite concluir que o 

fotógrafo era politicamente 

alinhado ao governo de Getúlio 

Vargas. 

 

2. No texto, o vocábulo “então” 

(l.4) foi empregado como 

sinônimo de “entrementes” 

(l.20).  

 

3. Para o contexto de 

apresentação de Assis Horta, a 

informação mais importante do 

decreto-lei citado foi a 

exigência de fotografia na 

carteira profissional, 

documento que passava a ser 

obrigatório a todo trabalhador. 

TEXTO 2 
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QUESTÕES 

A respeito dos aspectos linguísticos 

do texto 2, julgue os itens 4 a 12. 

4. Na linha 2, o emprego de ponto 

e vírgula justifica-se porque a 

segunda oração do período 

apresenta elementos em série. 

  

5. É facultativo o emprego de 

vírgulas para isolar a expressão 

‘ao contrário’ (l.26). 

 

6. A coerência e a correção 

gramatical do último parágrafo 

seriam preservadas caso se 

substituísse “Inversamente” 

(l.39) por Entretanto. 

 

7. A supressão do trecho “uma 

diversidade de” (l. 3 e 4) não 

comprometeria a correção 

gramatical do texto. 

 

8. Seria preservada a correção 

gramatical do texto, mas não 

seus sentidos originais, se a 

oração “que são de diferentes 

modos incorporadas à dinâmica 

mercantil” (l. 4 e 5) fosse assim 

reescrita: às quais é de 

diferentes modos incorporada a 

dinâmica mercantil. 

 

9. Na linha 8, caso fosse suprimido 

o vocábulo “isso”, seria 

necessário flexionar a forma 

verbal “tem” no plural — têm —

, para que se mantivessem o 

sentido e a correção gramatical 

do texto. 

 

10. No trecho “por meio das 

dinâmicas da cidade-

espetáculo” (l. 13 e 14), o 

elemento determinado do 

vocábulo “cidade-espetáculo” 

rege a concordância nominal, 

enquanto o elemento 

determinante qualifica-o. 

 

11. O termo “bens não mercantis 

em disputa” (l.32) exerce a 

função de sujeito da oração em 

que ocorre e é o referente do 

pronome “se”, em “Tratando-

se” (l.32).  

 

12. No segundo período do terceiro 

parágrafo, os termos “pela luta” 

(l.28), “pelas manifestações” 

(l.30) e “pelo direito” (l.31) 

funcionam como agentes da 

passiva. 

TEXTO 3 

 

QUESTÕES 

Considerando as relações sintático-

semânticas do texto 3, julgue os itens 

13 a 22.  
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13. Sem prejuízo para a correção 

gramatical do texto, a forma 

verbal “subsiste” (l.21) poderia 

ser flexionada no plural, 

passando, assim, a concordar, 

também, com “outros traços 

semânticos” (l.23). 

 

14. Na linha 21, o termo “palavra”, 

entre vírgulas, foi empregado 

para deixar claro o referente do 

vocábulo “nela”, evitando-se, 

assim, uma interpretação 

ambígua do período. 

 

15. A correção gramatical e os 

sentidos do primeiro período do 

segundo parágrafo seriam 

preservados caso as formas 

verbais flexionadas no futuro do 

pretérito do indicativo e no 

modo subjuntivo fossem 

alteradas para o presente do 

modo indicativo, da seguinte 

forma: A linguagem ideal é 

aquela em que cada palavra 

designa apenas uma coisa, 

corresponde a uma só ideia ou 

conceito, tem um só sentido. 

 

16. Nos trechos “lhe impõe” (l.17) e 

“lhe atribui” (l.19), o pronome 

‘lhe’ refere-se a “palavra” 

(l.16), de modo que seriam 

gramaticalmente corretas as 

reescritas impõe a ela e atribui 

a ela. 

 

17. Na oração “que lhe atribui um 

valor ‘atual’” (l.19), o elemento 

“que” exerce a função de 

complemento direto da forma 

verbal “atribui”. 

 

18. O vocábulo “Como” (l.9) 

introduz no segundo período 

uma ideia de comparação. 

 

19. Dados os sentidos do texto, a 

expressão “intercomunicação 

linguística” (l.28) deve ser 

interpretada como a forma de 

utilização da língua entre os 

diversos meios de comunicação. 

 

20. A palavra “Isoladas” (l.12) 

introduz uma oração reduzida 

que, no texto, apresenta valor 

condicional.  

 

21. O emprego de acento na palavra 

“memória” (l.19) pode ser 

justificado por duas regras de 

acentuação distintas. 

 

22. Sem prejuízo para a correção 

gramatical do texto, a vírgula 

inserida logo após 

“semelhantes” (l.5) poderia ser 

suprimida. 

TEXTO 4 

                         A insana mania de 

economizar em coisas erradas 

      Existe uma grande diferença entre 

oportunidade e oportunismo. Uma é 

aquela em que as pessoas querem levar 

vantagem em tudo, serem espertas, 

ganhar a qualquer custo, sendo que a 

outra vai na contramão deste 

movimento cada vez mais presente e 

enraizado na cultura brasileira. [...] 

      A cultura do Brasil é riquíssima, 

linda e super diversificada. Porém, esse 

vício maldito acaba com a beleza. A 

necessidade de levar vantagem deixa as 

pessoas cegas e a feira de Acari, no Rio 

de Janeiro, é um belo exemplo deste 
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contraste. O mercadão de produtos 

roubados é promovido às custas de 

inúmeras mortes e assaltos por conta de 

um comércio que não tem fim. [...] 

      Não há pagamento de impostos 

referente à mercadoria e recolhimento 

de tributos. Só por isso esse produto 

chegou até o seu consumidor final. 

Vidas acabam porque alguém tem a 

necessidade porca de comprar algo 

“baratinho”. E não é exagero. 

      Tenho um amigo que hoje reside 

nos Estados Unidos. A família dele, 

quando morava no Brasil, possuía uma 

transportadora com cinco caminhões. 

Sempre que se tratava de uma carga 

valiosa, quem fazia o transporte era o 

pai, o dono da empresa. Ele tinha esse 

cuidado para zelar pelo material do 

cliente e garantir que o produto caro 

chegaria ao seu destino conforme o 

esperado, sem danos. Até que um dia 

ele foi roubado e sequestrado. A 

quadrilha pediu R$50 mil reais, e a 

carga era de televisões. Ele ficou 

quatro dias em cativeiro e não havia 

possibilidade de pagar pelo valor 

exigido. Não avisaram a polícia e as 

negociações chegaram a R$10 mil. A 

quantia foi paga, mas o pai foi 

encontrado morto, sendo que ele havia 

falecido muito antes da entrega do 

dinheiro. 

      Ainda me questiono como que as 

pessoas têm coragem de comprar esses 

produtos. O detergente mais barato, o 

salame, sabão em pó que são vendidos 

na feira de Acari custaram a vida de 

alguém. Além disso, deixou o seguro 

para todo mundo mais caro, 

impactando na economia como um 

todo. Quantas vezes subiu o seguro do 

seu carro? Mas na hora de comprar uma 

peça, muitos não abrem a mão de ir até 

um desmanche. É essa consciência que 

precisa mudar. Quando isso acontecer, 

o país muda de patamar. [...] 

Daniel Toledo. Adaptado de e disponível em: 

http://envolverde.cartacapital.com.br/insana-mania-de-

economizar-em-coisas-erradas 

QUESTÕES 

Em relação ao Texto 4, julgue, como 

CERTO ou ERRADO, os itens 23 a 30. 

23. A crítica central do texto está no 

fato de que o brasileiro compra 

produtos falsificados sem saber 

das consequências de tal ato. 

 

24. O autor utiliza um relato de 

experiência para ratificar seu 

posicionamento a respeito do 

tema.  

 

25. Em “[...] Quantas vezes subiu o 

seguro do seu carro? [...]”, o 

termo em destaque é o núcleo 

do sujeito da oração.  

 

26. O oportunismo é uma das causas 

do aumento do preço dos 

produtos. Uma consequência do 

oportunismo, apontada pelo 

autor, é o fato de o seguro do 

carro ficar mais caro.  

 

27. A capacidade de discernimento 

é o principal caminho de 

transformação para que o Brasil 

evolua.  

 

28. Em “Quantas vezes subiu o 

seguro do seu carro?”, o ponto 

de interrogação está sendo 

usado porque se trata de uma 

pergunta indireta.  

 

29. Em “A família dele quando 

morava no Brasil possuía uma 



 

www.acasadosimulado.com.br 

7       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 37/360 

transportadora com cinco 

caminhões. Sempre que se 

tratava de uma carga valiosa 

[...]”, os termos “quando” e 

“sempre” denotam a mesma 

relação temporal.  

 

30. Em “A quadrilha pediu R$50 mil 

reais, e a carga era de televisões 

[...]”, os verbos estão 

conjugados no pretérito 

perfeito do modo indicativo. 
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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 E  

02 C 

03 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 E 

08 C 

09 E 

10 C 

11 E 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 E 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 E 

24 C 

25 C 

26 C 

27 C 

28 E 

29 E 

30 E 
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