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SIMULADO – 49/360 

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 CB1A1AAA 

 

QUESTÕES 

Julgue os itens 1 a 6, com relação às 

ideias e aos aspectos linguísticos do 

texto CB1A1AAA, no qual a autora 

Matilde Campilho aborda a 

descoberta, em 1953, da estrutura 

da molécula do DNA, correalizada 

pelos cientistas James Watson e 

Francis Crick. 

1. O texto classifica-se como 

poema em prosa, dada a 

predominância de um olhar 

lírico sobre o tema tratado e da 

linguagem figurada. 

 

2. Pode-se inferir da ausência de 

aspas e do estilo característico 

do texto que a passagem “Não 

esqueça os dois pacotes de leite 

(...) a partir do qual a vida vem 

da vida” (ℓ. 9 a 13) é uma 

extrapolação imaginativa da 

autora a partir da carta escrita 

por Francis Crick a seu filho. 

 

3. A substituição da expressão “e 

olha que eu moro bem no meio 

das montanhas” (ℓ. 18 e 19) por 

embora eu more entre 

montanhas manteria a 

coerência do trecho no qual se 

insere, mas alteraria seu nível 

de formalidade.  

 

4. A substituição da expressão 

“Olhei com mais atenção” 

(ℓ.30) por Atentei-me para 

manteria o sentido geral e a 

correção gramatical do trecho 

original. 

 

5. A forma verbal “termine” (ℓ.5), 

que denota uma ação incerta ou 

irreal, foi empregada para 

indicar que a carta que Crick 

escreveu a seu filho, na 

realidade, não se encerra com 

as palavras ‘Muito amor, papai’ 

(ℓ. 5 e 6). 

 

6. O vocábulo “os” (ℓ.27) remete a 

“sinônimos” (ℓ.26). 
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6A2AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias e às estruturas 

linguísticas do texto 6A2AAA, julgue 

os itens 7 a 16. 

7. Na linha 13, se a forma 

pronominal “alguma”, em vez 

de anteposta, estivesse 

posposta a “coisa”, a correção 

gramatical do texto seria 

mantida. 

 

8. No primeiro parágrafo, 

apresentando-se como velho, o 

autor adota um tom de 

autocomiseração ao afirmar que 

estudar o envelhecimento 

implica aprender a lidar com a 

morte e que esse aprendizado 

deveria ter prioridade sobre 

outras reflexões humanas. 

 

9. Infere-se do texto que os jovens, 

quando conscientes da 

iminência de sua própria morte, 

não se importam com essa 

condição. 

 

10. Da coesão lexical que se 

estabelece por meio das 

relações semânticas dos termos 

“liça” (ℓ.1), “carro” (ℓ.2) e 

“percurso” (ℓ.3) resulta a 

imagem da vida como arena de 

desafios apresentada no início 

do texto.  

 

11. Na linha 7, a inserção de sua 

diante de “vida” manteria a 

coesão e a coerência do texto, 

assim como sua correção 

gramatical. 

 

12. A inserção de "tais coisas" após o 

infinitivo “dizer” (ℓ.15) daria 

ênfase aos sentidos do texto e 

melhoraria sua coesão, sem 

prejuízo da correção 

gramatical. 

 

13. A substituição do trecho “bem 

amadurecido” (ℓ.17) por "assaz 

amadurecidas" preservaria a 

correção gramatical do texto, 

apesar de interromper estrutura 

com paralelismo sintático. 

 

14. No trecho “estado de que meu 

coração precisava” (ℓ. 19 e 20), 

a preposição “de” é regida pela 

formal verbal “precisava”, não 

pela palavra “estado”. 

 

15. Sem alteração dos sentidos do 

texto, a oração “em que me 
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pudesse fixar” (ℓ.25) poderia 

ser reescrita da seguinte forma: 

à qual eu pudesse ser fixado. 

 

16. A regência do verbo restar é 

diferente nos trechos “resta 

pensar” (ℓ.3) e “resta a fazer” 

(ℓ.4): neste, o sentido do verbo 

altera-se em relação ao 

empregado naquele. 

TEXTO 6A2BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias do texto 

6A2BBB, julgue os itens 17 a 23.  

17. A progressão do texto seria 

prejudicada se o trecho que 

compõe o segundo parágrafo 

antecedesse o último parágrafo, 

passando, então, a compor o 

terceiro parágrafo. 

 

18. O autor do texto apresenta uma 

visão idealizadora de Maquiavel, 

priorizando arbitrariamente, em 

sua análise, as obras que 

considera inovadoras.  

 

19. O emprego das vírgulas que 

isolam o advérbio “aliás” (ℓ.19) 

é obrigatório, razão por que 

suprimi-las comprometeria a 

correção gramatical do texto. 

 

20. Se a expressão “uma visão 

revolucionária” (ℓ.27) fosse 

substituída por ideias 

revolucionárias, seria necessário 

alterar a forma verbal “Trata-

se” para Tratam-se, para se 

manter a correção gramatical do 

texto. 

 

21. As aspas empregadas em 

‘consenso’ (ℓ.29) indicam que o 

autor do texto avalia 

criticamente os discursos atuais 

em que se busca consenso em 

política; em ‘grandes’ (ℓ.36), 

essa pontuação serve para 

destacar o valor semântico 

dessa palavra na linguagem de 

Maquiavel. 

 

22. A retirada das vírgulas que 

isolam a expressão “mais ainda” 

(ℓ.31) não prejudicaria a 

correção gramatical do texto, 

mas alteraria os seus sentidos 

originais. 

 

23. Na linha 9, a expressão “aos 

outros” poderia ser substituída 

por a outrem, sem prejuízo para 
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a coerência e coesão do texto, 

preservando-se seu sentido 

original. 

TEXTO 6A3AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias e aos aspectos 

linguísticos do texto 6A3AAA, julgue 

os itens 24 a 30. 

24. De acordo com o autor, os 

conceitos de influência e 

liderança não estão 

relacionados entre si. 

 

25. O texto trata da liderança como 

um processo interno das 

organizações que implica 

convergência e boa sintonia 

entre características pessoais e 

situacionais. 

 

26. No período “A liderança (...) 

tomada de decisão” (ℓ. 34 a 37), 

a expressão “A liderança” (ℓ.34) 

exerce a função de sujeito da 

forma verbal “é” em suas duas 

ocorrências. 

 

27. Há uma ambiguidade quanto ao 

antecedente do sujeito elíptico 

da forma verbal “alcance” 

(ℓ.34), que poderia ser dirimida 

caso essa forma verbal fosse 

flexionada no plural — alcancem 

—, estabelecendo-se 

concordância ideológica com a 

palavra “grupo” (ℓ.32). 

 

28. O conceito-chave liderança 

sustenta tanto a progressão 

temática quanto a coerência 

expositiva do texto. 

 

29. De cunho predominantemente 

argumentativo, o texto tem o 

objetivo geral de convencer o 

leitor da validade da 

perspectiva humanista em 

relação à noção de liderança. 

 

30. O sentido original do texto seria 

alterado, embora sua correção 

gramatical fosse mantida, caso 

o trecho “O grupo tende a 

escolher como líder a pessoa 

que lhe pode dar maior 

assistência e orientação” (ℓ. 30 

a 32) fosse reescrito da seguinte 

forma: O líder tende a ser 

escolhido como a pessoa que lhe 

pode dar maior assistência e 

orientação.
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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 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 E 

12 E 

13 C 

14 C 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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