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SIMULADO – 43/360 

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 6A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação à variação linguística 

bem como aos sentidos e aos aspectos 

linguísticos do texto 6A1AAA, julgue 

os itens 1 a 14. 

1. A colocação pronominal 

observada no trecho “não se 

tenha insinuado” (ℓ.29) é 

frequente tanto na língua 

escrita, sendo utilizada em 

textos literários, artigos 

científicos e textos oficiais, 

quanto na variedade padrão 

formal falada no Brasil, como a 

utilizada em telejornais. 

 

2. A vírgula empregada logo após 

“flutuando” (ℓ.33) poderia ser 

suprimida sem prejuízo das 

informações veiculadas no 

texto. 

 

3. Em “não tendo ele, e nós, mais 

que desejar” (ℓ. 27 e 28), a 

palavra “mais” classifica-se 

como advérbio, sendo sinônimo 

de já, de forma que, sem 

prejuízo do sentido do texto, tal 

trecho poderia ser reescrito da 

seguinte forma: já não tendo 

ele, e nós, que desejar. 

 

4. Na linha 8, o termo “a todos” 

exerce a função de 

complemento indireto da forma 

verbal “absolveria”.  

 

5. Feitas as devidas alterações de 

gênero para garantir a correção 

gramatical, as palavras “coxos” 

(ℓ.9) e “mancas” (ℓ.9) poderiam 

ser intercambiadas no período 

em que ocorrem, sem prejuízo 

dos sentidos do texto. 

 

6. O vocábulo “daí” (ℓ.15) e a 

expressão “da ignorância” 

(ℓ.16) exercem a mesma função 

sintática no período em que 

ocorrem. 
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7. O vocábulo aí, na contração 

“daí” (ℓ.15), retoma a ideia 

expressa no trecho “não 

acreditar cegamente naquilo 

que supõe saber” (ℓ. 14 e 15). 

 

8. O emprego das palavras “cara” 

(ℓ.40) e “vademeco” (ℓ.43) 

confere um caráter informal ao 

último parágrafo do texto. 

 

9. Em “disse-o quem sabia” (ℓ.4) e 

em “Quem não sabe deve 

perguntar” (ℓ. 9 e 10), o verbo 

saber é intransitivo.  

 

10. Na linha 39, o emprego de 

“neste” decorre da presença do 

vocábulo “Aqui”, de modo que 

sua substituição por nesse 

resultaria em incorreção 

gramatical. 

 

11. O vocábulo “que” recebe a 

mesma classificação em ambas 

as ocorrências no trecho “que 

daí é que vêm os enganos 

piores” (ℓ.15). 

 

12. A supressão do vocábulo “nem” 

(ℓ.11) manteria a correção 

gramatical do texto. 

 

13. O termo “entre os mais mal 

pagos do orbe” (ℓ.24) exerce a 

função de complemento da 

forma verbal “inclui”.  

 

14. Na linha 2, as orações “se não 

errou” e “se não confundiu” 

poderiam ser isoladas por 

vírgulas, sem prejuízo da 

correção gramatical do texto. 

No que se refere às ideias, aos 

fatores de textualidade do texto 

6A1AAA e à variação linguística, 

julgue o seguinte item. 

15. Infere-se dos sentidos do texto 

que, no trecho “também a 

sentença que antes parecera 

imutável para todo o sempre 

oferece subitamente outra 

interpretação” (ℓ. 36 e 37), o 

autor se refere à variação da 

língua no tempo, ou seja, ao 

fato de que, com a mudança 

linguística, novas 

interpretações são atribuídas 

aos enunciados.  

 

16. Conclui-se do texto que é por 

falta de dinheiro que “o revisor” 

não tem ao seu dispor “as 

tecnologias da informática”. 

 

17. Na construção do texto, o autor, 

além de narrar fato que 

aconteceu com “o revisor”, 

explora, repetidas vezes e de 

diferentes modos, a ideia de que 

a dúvida pode ser algo positivo. 
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TEXTO CB1A1AAA 

 

QUESTÕES 

A respeito das ideias e das estruturas 

linguísticas do texto CB1A1AAA, 

julgue o item seguinte. 

18. Depreende-se do texto que a 

guerra secreta é o mais 

complexo dos conflitos porque é 

um jogo estratégico de poder, 

de interesses e de influência que 

se desenvolve em um espaço 

específico: nos bastidores do 

poder político internacional, 

onde governos semeiam 

inverdades e encenam acordos 

sem validade. 

 

19. A próclise observada em “se 

multiplicam” (ℓ.7) e “se 

desenvolve” (ℓ.14) é opcional, 

de modo que o emprego da 

ênclise nesses dois casos 

também seria correto — 

multiplicam-se e desenvolve-se, 

respectivamente.  

20. Os vocábulos “é” (ℓ.10) e “que” 

(ℓ.12) poderiam ser suprimidos, 

sem prejuízo para a correção 

gramatical do texto, visto que 

constituem expressão de realce 

sem função sintática no período 

em que se inserem. 

 

21. No trecho “poder e influência 

globais” (ℓ.10), a palavra 

“globais” apresenta flexão de 

plural porque caracteriza tanto 

“poder” quanto “influência” e, 

nesse caso, seria 

gramaticalmente incorreto seu 

emprego no singular — poder e 

influência global.  

 

22. A correção gramatical e os 

sentidos do texto seriam 

preservados caso seu primeiro 

parágrafo fosse desmembrado 

em dois períodos da seguinte 

forma: A busca de dados e 

informações, e a interpretação 

do significado destes, tratam-se 

do que hoje se conhece pelo 

nome de inteligência. Mais ou 

menos, conforme a época, essa 

atividade sempre teve papel 

predominante na história 

humana, sobretudo na de 

política internacional. 

 

23. Para o autor do texto, há muito 

tempo o mundo encontra-se em 

uma guerra cuja intensidade 

aumenta a cada ciclo histórico e 

cujos efeitos já estão bem 

divulgados. 
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TEXTO CB1A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação aos sentidos e aos 

aspectos gramaticais do texto 

CB1A1BBB, julgue o item que se 

segue. 

24. Caso se isolasse por vírgulas o 

trecho “que, em Deodoro, quis 

matar a ex-noiva e suicidou-se 

em seguida” (ℓ. 1 e 2), seria 

pertinente inferir que o autor se 

referisse a um rapaz já 

anteriormente mencionado, ou 

conhecido do interlocutor. 

 

25. O autor emprega a expressão 

“De resto” (ℓ.17) para se referir 

a outros homens além dos 

“maridos que matavam as 

esposas adúlteras” (ℓ. 15 e 16) e 

dos “noivos que matam as ex-

noivas” (ℓ.16). 

 

26. Mantendo-se a correção 

gramatical e os sentidos 

originais do texto, a forma 

verbal “deseje” (ℓ.18) poderia 

ser substituída por aspire a.  

 

27. A ideia principal do último 

parágrafo do texto é a de que as 

mulheres não devem ser 

penalizadas em razão das 

decisões que tomam a respeito 

de seus sentimentos. 

 

28. O vocábulo “valentona” (ℓ.27) 

foi empregado em referência a 

“mulher” (ℓ.28). 

 

29. Feitos os devidos ajustes de 

pontuação, a retirada do trecho 

“Eles, não” (ℓ.13) manteria o 

sentido geral do texto, porém 

reduziria a ênfase com a qual o 

autor se refere à crueldade dos 

“noivos assassinos” (ℓ. 9 e 10). 

 

30. O vocábulo se recebe a mesma 

classificação em “se julgam” 

(ℓ.6) e “se castigam” (ℓ.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

7       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 43/360 

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 E 

04 E 

05 C 

06 C 

07 E 

08 E 

09 C 

10 C 

11 E 

12 E 

13 C 

14 C 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 E 

23 E 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 E 
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