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SIMULADO – 7/360 

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 I 

 

QUESTÕES 

No que se refere ao texto I e a seus 

aspectos linguísticos, julgue os itens 1 

a 8. 

1. Estaria mantida a correção 

gramatical do texto caso fosse 

inserido acento indicativo de 

crase em “a mesma” (linha 3) – 

à mesma –, dado o caráter 

opcional do emprego de artigo 

antes desse pronome 

demonstrativo. 

 

2. Na linha 5, em “que suplantou”, 

o verbo está no singular porque 

concorda com o sujeito dessa 

oração, a expressão 

“modernidade ‘sólida’”. 

 

3. Os pronomes possessivos “Seu” 

(linha 13) e “sua” (linha 14) têm 

o mesmo referente: o pronome 

pessoal “ele” (linha 11), que 

substitui “indivíduo” (linha 7). 

 

4. Sem prejuízo da correção 

gramatical e dos sentidos do 

texto, a expressão “não 

obstante os seus graus de 

negatividade” (linhas 22 e 23) 

poderia ser reescrita da 

seguinte maneira: a não ser 

pelos seus graus de 

negatividade.  

 

5. Em “atenuá-las” (linha 27), a 

forma pronominal “-las” está 

empregada em referência a 

“possíveis frustrações” (linha 

25).  

 

6. Pelos sentidos do texto, conclui-

se que a expressão “Nestes 

tempos” (linha 37) está 

empregada em referência à 

“modernidade sólida” (linha 

36).  

 

7. Na linha 4, o ponto final após 

“líquidos” poderia ser 

substituído, mantendo-se a 

correção gramatical e a 

coerência do texto, por dois 

pontos, feito o devido ajuste de 

maiúscula para minúscula na 

letra inicial da palavra “Ela”. 
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8. As palavras “contemporânea”, 

“competências” e 

“instantâneas” são acentuadas 

de acordo com a mesma regra 

de acentuação gráfica.  

TEXTO II 

 

QUESTÕES 

A respeito das ideias e dos aspectos 

linguísticos do texto II, julgue os itens 

9 a 18. 

9. A locução “Além de” (ℓ.1) 

estabelece uma relação de 

adição no período em que 

ocorre. 

 

10. O referente da forma 

pronominal “eles” (ℓ.3) é o 

termo “cargos” (ℓ.2).  

 

11. Sem prejuízo dos sentidos 

originais e da correção 

gramatical do texto, o trecho 

“Não se trata apenas do seu 

combate ao patrimonialismo e 

ao nepotismo” (ℓ. 7 e 8) poderia 

ser assim reescrito: Isso não se 

trata somente do combate do 

escritor contrário ao 

patrimonialismo e ao 

nepotismo. 

 

12. Depreende-se do texto que 

Graciliano Ramos, além de 

literato, foi um administrador 

público cujo estilo de trabalho 

pode ser atualmente 

considerado modelo em gestão 

pública. 

 

13. O texto trata da biografia de 

Graciliano Ramos e informa os 

motivos que o levaram a 

abandonar o ofício de escritor 

para se dedicar à política. 

 

14. Infere-se que na oração 

introduzida por “mas também” 

(ℓ.8) está elíptico o verbo 

tratar-se. 

 

15. A correção gramatical e os 

sentidos originais do texto 

seriam mantidos caso o trecho 

“se designa” (ℓ. 8 e 9) fosse 

alterado para vem designar. 

 

16. O elemento “disso” (ℓ.10) 

retoma “foco no resultado com 

responsabilidade fiscal” (ℓ. 9 e 

10). 

 

17. O elemento “ele” (ℓ.12) refere-

se a “prefeito” (ℓ.10). 

 

18. A oração introduzida pela 

expressão “mas também” (ℓ.8) 

introduz uma ideia que 

complementa e reforça a ideia 

contida na oração 

imediatamente anterior a ela. 
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TEXTO III 

 

QUESTÕES 

No que se refere aos aspectos 

linguísticos do texto III, julgue os itens 

19 a 28.  

19. Sem prejuízo da correção 

gramatical e do sentido original 

do texto, o trecho “são 

protegidos” (ℓ. 11 e 12) poderia 

ser substituído por protegem-se. 

 

20. A correção gramatical e a 

coerência do texto seriam 

mantidas caso o vocábulo 

“inovadores” (ℓ.5) fosse isolado 

por vírgulas. 

 

21. A oração “que protege os 

animais” (ℓ. 8 e 9) delimita o 

sentido do termo “norma” (ℓ.8). 

  

22. O emprego do sinal indicativo de 

crase em “à tutela dos animais” 

(ℓ. 2 e 3) é facultativo.  

 

23. Caso fosse inserida vírgula após 

“poder público” (ℓ.3), a 

correção gramatical do texto 

seria mantida. 

 

24. A inserção de uma vírgula 

imediatamente após “objetos” 

(ℓ.19) manteria a correção 

gramatical e o sentido original 

do período.  

 

25. A correção gramatical e o 

sentido original do texto seriam 

preservados caso a conjunção 

“Porém” (ℓ.10) fosse substituída 

por Mas. 

 

26. No segundo parágrafo, o trecho 

que se segue aos dois-pontos 

descreve aquilo em que consiste 

o “argumento puramente 

utilitarista” (ℓ. 11).  

 

27. A oração “Desprovidos de valor 

próprio e de relevância jurídica 

no direito penal” (ℓ. 14 e 15) 

introduz no período uma ideia 

de concessão, razão por que 

poderia ser corretamente 

introduzida por Embora, feito o 

devido ajuste na inicial 

maiúscula da palavra 

“Desprovidos”.  

 

28. Caso os termos “coisas 

semoventes” (ℓ.17) e “objetos 

que possuem a capacidade de se 

mover” (ℓ. 19 e 20) fossem 

intercambiados, a correção e o 

sentido do texto seriam 

mantidos.  
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TEXTO IV 

 

QUESTÕES 

Com relação aos sentidos do texto VI, 

julgue os itens 29 e 30. 

29. No início do segundo parágrafo, 

o termo “problema” faz 

referência à “exigibilidade ou 

não de procedimento licitatório 

prévio para a contratação de 

serviços profissionais de 

advocacia” (ℓ. 1 a 3). 

 

30. Depreende-se do texto que a 

contratação de serviços 

profissionais de advocacia por 

meio de procedimento 

licitatório requer a análise de 

profissionais da área. 
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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  
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25  

26  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 E 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 C 

09 C 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 C 

19 E 

20 C 

21 C 

22 E 

23 C 

24 E 

25 C 

26 C 

27 C 

28 C 

29 C 

30 E 
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