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SIMULADO – 55/360 

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 CB4A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação aos sentidos e aos 

aspectos gramaticais do texto 

CB4A1BBB, julgue o item que se 

segue. 

1. Ao empregar o termo “nem 

sequer” (ℓ.26), a autora reforça 

a contraposição entre adivinhar 

“as selvas úmidas da Ásia” (ℓ. 25 

e 26) e não reconhecer as 

estrelas. 

 

 

 

 

 

TEXTO 6A3BBB 

 

QUESTÕES 

Considerando as informações e as 

ideias do texto 6A3BBB, assim como 

seus aspectos linguísticos, julgue o os 

itens 2 a 9. 

2. A expressão “tal fenômeno” (ℓ 

.15) remete à ideia de adesão do 

mundo corporativo ao conceito 
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de Estado mínimo e à gestão por 

resultados. 

 

3. O texto desenvolve argumentos 

contrários à adoção de modelos 

corporativos de gestão pela 

administração pública. 

 

4. A transformação dos métodos 

tradicionais de gestão pública 

origina-se, de acordo com o 

texto, no esforço de lideranças 

políticas e de gestores públicos. 

 

5. O emprego das vírgulas apostas 

aos termos “No Brasil” (ℓ .15) e 

“Em outros termos” (ℓ .21) 

justifica-se com base na mesma 

regra de pontuação. 

 

6. Em “demandava-se” (ℓ.32) e “se 

veem pressionadas” (ℓ.34), a 

partícula “se” recebe 

classificações distintas. 

 

7. Os vocábulos “Influenciadas” 

(ℓ.9), “calcadas” (ℓ.10) e 

“disseminadas” (ℓ.14) 

qualificam, cada um, um termo 

distinto. 

 

8. A correção gramatical do texto 

seria preservada caso o trecho 

“Mesmo reconhecendo-se” 

(ℓ.30) fosse substituído por 

Embora se reconhecesse. 

 

9. No contexto em que aparece, a 

oração reduzida “rompendo 

corporativismos e privilégios 

históricos” (ℓ. 28 e 29) possui 

sentido de finalidade. 

 

 

TEXTO 6A4AAA 

 

QUESTÕES 

Em relação às estruturas linguísticas 

e às ideias do texto 6A4AAA e aos 

múltiplos aspectos a ele 

relacionados, julgue os itens 10 a 15. 

10. Conclui-se do texto que “o 

poder de vida ou de morte 

profissional sobre o autor” (ℓ . 3 

e 4) que os revisores têm 

restringe-se a alterações na 

forma superficial dos textos, 

sem atingir seu conteúdo. 

 

11. A caracterização do revisor 

como “a pessoa mais importante 

na vida de quem escreve” (ℓ . 2 

e 3) deve-se ao fato de o destino 

de um autor ser definido pelo 

texto final apresentado — tarefa 

do revisor — e não pela 

mensagem veiculada — tarefa 

do autor. 
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12. A palavra “se” (ℓ .5) classifica-

se como conjunção e introduz 

uma oração completiva. 

 

13. A palavra “o” recebe a mesma 

classificação nos trechos “o do 

erro de revisão” (ℓ . 1 e 2) e em 

“Pode-se imaginar o que” (ℓ 

.11). 

 

14. A substituição da forma verbal 

“desencaminhadas” (ℓ .20) por 

desencaminhados manteria a 

correção gramatical e a 

coerência textual, caso em que 

passaria a concordar com 

“estudantes” (ℓ .20). 

 

15. As palavras “conspiração”, 

“sutilmente” e “terríveis” são 

formadas pelo processo 

morfológico de formação de 

palavras denominado sufixação. 

TEXTO 6A4BBB 

 

QUESTÕES 

Acerca dos sentidos e dos aspectos 

linguísticos do texto 6A4BBB, julgue 

os itens 16 a 20. 

16. Ao empregar a palavra 

“continuum” (ℓ .9), a autora do 

texto grafou-a em itálico para 

marcá-la como uma palavra que 

não é própria do léxico do 

português. 

 

17. Tanto na linha 9 quanto na linha 

13, a palavra “que” atua, no 

nível textual, como elemento 

que opera simultaneamente a 

coesão sequencial e a coesão 

referencial. 

 

18. No último período do texto, o 

emprego da vírgula 

imediatamente após 

“detectados” (ℓ .15) é opcional, 

pois a oração “preservando-se o 

máximo possível do texto 

original” (ℓ . 15 e 16) encontra-

se em posição canônica no 

período, qual seja, após a 

oração principal. 

 

19. Infere-se do texto que o revisor 

passa a ser considerado 

experiente quando, ao revisar 

um texto, ele opta por um 

caminho menos simples que se 

compõe de três passos: 

identificação de problemas que 

possam existir no texto objeto 

de revisão, correção desses 

problemas e busca de máxima 

manutenção da produção 

original.  

 

20. De acordo com os sentidos do 

texto, a atividade de revisão 

textual pode manifestar-se sob 

duas formas — a revisão e a 

reescrita —, cuja diferenciação 

se dá em termos graduais, 

escalares. 
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TEXTO 6A4CCC 

 

QUESTÕES 

No que concerne aos aspectos 

linguísticos do texto 6A4CCC, julgue 

os itens 21 a 24. 

21. O período “É por isso que (...) da 

sua vida” se organiza 

internamente a partir da 

articulação de três orações. 

 

22. A linguagem do texto apresenta 

elementos característicos de um 

nível de linguagem mais 

informal com função 

comunicativa bem definida: 

estabelecer uma aproximação 

com o leitor.  

 

23. O público a quem a mensagem 

do texto 6A4CCC se destina é 

específico: trata-se de revisores 

e diagramadores. 

 

24. No período “É um orgulho poder 

contar com você”, a terceira 

pessoa do singular empregada 

na forma verbal “É” justifica-se 

por tratar-se de um verbo 

impessoal, como em É tarde. 

TEXTO CB4A1AAA 

 

QUESTÕES 

Com relação às ideias e aos aspectos 

linguísticos do texto CB4A1AAA, 

julgue os itens 25 a 30. 

25. A autora utiliza o termo “tudo” 

(ℓ.5) para se referir a uma 

ampla quantidade de 

experiências, objetos e 

produtos que constituem e(ou) 

comportam uma sequência 

articulada de eventos. 

 

26. O vocábulo “antes” (ℓ.19) 

indica, no contexto em que se 

insere, circunstância temporal. 

 

27. Há cerca de três décadas, em 

contextos históricos, culturais e 

literários, o termo narrativa 
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passou a ser considerado um 

sinônimo de narração. 

 

28. Sem prejuízo à correção 

gramatical e aos sentidos 

originais do texto, o termo 

“encadeados” (ℓ.4) poderia ser 

substituído pela oração que se 

encadeiam. 

 

29. Dadas a temática apresentada e 

a presença de referências 

temporais, como as expressões 

“nas últimas décadas” (ℓ.14) e 

“dos anos 80 do século XX para 

cá” (ℓ.17), o texto classifica-se 

como narrativo. 

 

30. O texto pode ser considerado 

informal pela presença dos 

vocábulos “videoclipes”, 

“videogames” e da expressão 

“jogos de tabuleiro” no primeiro 

parágrafo. 
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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 E 

04 E 

05 C 

06 C 

07 E 

08 C 

09 E 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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