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SIMULADO – 73/360 

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 

Com base nas ideias expressas no 

texto I, julgue (C ou E) os itens 1 a 4. 

1. Embora seja um objeto 

importante nos dois romances 

mencionados — O Mulato e 

Memórias Póstumas de Brás 

Cubas —, o “sinete” (l.82) 

mostra-se fundamental no 

romance de Aluísio Azevedo, de 

feição naturalista. 

 

2. Segundo a autora do texto, o 

elemento de escândalo social 

intrínseco à temática de 

Memórias Póstumas de Brás 

Cubas não foi compreendido 

pelo meio intelectual, nem pelo 

público, no momento da 

publicação do romance na 

Revista Brasileira, em 1880, 

tampouco em seu lançamento 

em formato de livro, em 1881. 

 

3. A autora argumenta, no texto, 

que o romance de Machado de 

Assis é representante de uma 

tendência analítica em 

literatura, ao passo que O 

Mulato demonstra tendência 

descritiva, tendo alcançado, na 

época de sua publicação, maior 

popularidade que Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. 

 

4. É possível concluir do texto que, 

tal como aconteceu em 1822 no 

plano político, a 

“independência literária” (l.41) 

de 1881 caracterizou-se como 

um movimento de “liberdade de 

concepção e expressão” (l. 44 e 

45), uma vez que tanto O Mulato 

quanto Memórias Póstumas de 
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Brás Cubas expressaram o 

afastamento de seus autores da 

submissão intelectual a 

escritores estrangeiros, como 

Zola e Eça de Queirós. 

Com relação a aspectos gramaticais 

do texto I, julgue (C ou E) os itens 5 a 

8. 

5. Sem prejuízo das informações 

originais do texto e de sua 

correção gramatical, o trecho 

“Abandonando os episódios 

sentimentais (...) larga e 

profundamente humano” (l. 71 

a 76) poderia ser reescrito da 

seguinte forma: Ao abandonar 

os episódios sentimentais que 

até esse momento se tenha 

privilegiado e ao instalar-se no 

íntimo de suas criaturas, 

descobriu, Machado de Assis, 

seres em que reações 

tipicamente brasileiras não 

eram contrárias ao caráter 

humano no sentido mais largo e 

profundo. 

 

6. Em “Descontada a parte do 

coeficiente pessoal” (l.66), a 

palavra “coeficiente” foi 

empregada no sentido de fator, 

circunstância. 

 

7. A retirada do pronome oblíquo 

na oração “ele o possuiu 

inteiramente” (l.52) preservaria 

a correção gramatical e o 

sentido original do texto. 

 

8. Os sujeitos das formas verbais 

“varriam-se” (l.31) e “afirmava-

se” (l. 35) estão elípticos, e seu 

referente é a obra Memórias 

Póstumas de Brás Cubas. 

TEXTO II 
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QUESTÕES 

Com relação às ideias desenvolvidas 

no texto II, julgue (C ou E) os itens 9 

a 12. 

9. No texto, o narrador emprega a 

expressão “grandes hiatos”(l.7) 

para se referir a locais 

despovoados da cidade, que ele 

ia conhecendo de bonde. 

 

10. O narrador supõe existir um 

“verdadeiro Leiva” (l.64), que 

se vislumbra na “poesia 

palaciana e de modista” (l.59) 

deste personagem, e imagina 

que, caso passasse a viver em 

condições econômicas mais 

favoráveis, Leiva se revelaria 

descrente dos ideais 

revolucionários e atraído pelo 

conforto material. 

 

11. O narrador discorda da opinião 

geral dos amigos de Leiva, que o 

julgam “perfeitamente 

hipócrita” (l.60), e considera 

que tal julgamento advém do 

meio pobre e humilde que Leiva 

frequenta. 

 

12. Nos trechos “Eu gostava de 

notar a adoração pela violência 

que as suas almas pacíficas 

tinham” (l. 34 e 35) e “Era um 

grupo de protestantes, 

detestando a política” (l. 48 e 

49), o narrador alude a uma 

ambivalência no 

comportamento de Leiva e de 

seus amigos. 

Considerando as relações semântico-

sintáticas estabelecidas no texto II, 

julgue (C ou E) os itens 13 a 16. 

13. No período “Creio que lhes não 

faltava inteligência, sinceridade 

também; o que não 

encontravam era uma soma de 

necessidades a que viessem 

responder e sobre as quais 

apoiassem as suas furiosas 

declamações” (l. 38 a 41), as 

negações enfatizam a sequência 

de características depreciativas 

atribuídas ao grupo de Leiva, 

para o que contribui o emprego 

do adjetivo “furiosas” e do 

modo subjuntivo, que destaca a 

inconsistência de suas ações. 

 

14. A conjunção “Embora” (l.37) 

pode ser substituída por Posto 

que, mantendo-se o sentido e a 

correção gramatical do texto. 

 

15. O tom memorialista do primeiro 

parágrafo manifesta-se pelo uso 

predominante de formas verbais 

que denotam o início de 

determinadas ações, das quais 

são exemplos “Jantava” e 

“almoçava”, ambas na linha 10, 

e “Vivia” (l.20). 

 

16. Da leitura do período “Como 

revolucionário, (...) dos 

Varredores de Rua” (l. 16 a 20), 

é correto inferir que, além de 

“formidáveis folhetos de capa 

vermelha”, o senhor Teixeira 

Mendes lia “prédicas e 

brochuras”. 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

6       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 73/360 

TEXTO III 

 

QUESTÕES 

Julgue (C ou E) os itens 17 a 20., 

relacionados às ideias desenvolvidas 

no texto III. 

17. Antonio Candido afirma que 

Sousa Caldas, em Carta 

Marítima, escreveu um poema 

satírico que mostrava avanços 

em relação ao seu tempo, até 

mesmo pelo fato de o poeta 

fazer referência laudatória a um 

escritor como Miguel de 

Cervantes. 

 

18. De acordo com Antonio Candido, 

os autores românticos, entre 

eles Gonçalves de Magalhães, 

não fizeram referência à Carta 

Marítima, apesar de Sousa 

Caldas ser um poeta conhecido 

naquele momento e de o poema 

conter aspectos modernizadores 

buscados pela poesia romântica. 

 

19. Segundo o texto, Sousa Caldas, 

em Carta Marítima, repudiou os 

temas religiosos e preferiu 

salientar os mitos da 

Antiguidade clássica que 

permitissem fazer uma sátira 

surpreendente no meio social do 

seu tempo. 

 

20. Conclui-se do texto que Sousa 

Caldas, ao escrever a Carta 

Marítima, prenunciou o 

Romantismo brasileiro, tendo 

criticado a “exaustão literária” 

(l. 37 e 38) da poesia de 

Gonçalves de Magalhães, que, 

no ano anterior, havia publicado 

um volume pífio intitulado 

Poesias. 
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Com relação a aspectos gramaticais 

do texto III, julgue (C ou E) os itens 21 

a 24. 

21. A substituição do vocábulo 

“encharcado” (l.37) por repleto 

preservaria o estilo original do 

período, embora acarretasse 

prejuízo ao teor metafórico da 

construção. 

 

22. A substituição da conjunção 

“embora” (l.29) pela conjunção 

conquanto prejudicaria o 

sentido original do texto. 

 

23. A substituição da oração relativa 

“que não formula” (l.11) por 

embora não a formule manteria 

o sentido original do texto e sua 

correção gramatical, desde que 

fossem mantidas as vírgulas que 

isolam referida oração. 

 

24. Dados os sentidos do texto, é 

correto afirmar que os sujeitos 

elípticos das formas verbais 

“privilegia” (l.14) e “reforça” 

(l.16) têm referentes distintos. 

Com relação a aspectos linguísticos e 

textuais do texto III, julgue (C ou E) 

os itens 25 a 28. 

25. Com o emprego de construções 

como “Vistas as coisas de hoje” 

(l.43) e “Difícil imaginar os 

motivos” (l.48) e da forma 

verbal “pensamos” (l.49), o 

autor confere um tom impessoal 

ao texto. 

 

26. Os adjetivos “pífio” (l.36) e 

“encharcado” (l.37) e a 

expressão “exaustão literária” 

(l. 37 e 38) são empregados, no 

texto, em sentido conotativo.  

 

27. Sem prejuízo das informações 

originais do texto e de sua 

correção gramatical, o trecho 

“No rasto de Magalhães, (...) 

sua brincadeira profilática” (l. 

63 a 66) poderia ser reescrito da 

seguinte forma: Os primeiros 

românticos também ignoraram a 

Carta de Sousa Caldas; assim 

como Magalhães, não 

perceberam a força subjacente 

em sua brincadeira preventiva, 

e talvez eles mesmos a tenham 

lido às avessas. 

 

28. A expressão “a este respeito” 

(l.35) retoma a ideia defendida 

no parágrafo anterior: Sousa 

Caldas contribuiu a seu modo 

para as mudanças na poesia do 

Romantismo, embora não tenha 

proposto caminhos novos. 

TEXTO 6A1BBB 

 

QUESTÕES 

Com relação à variação linguística, 

aos fatores de textualidade e aos 

aspectos linguísticos do texto 

6A1BBB, julgue os itens 29 e 30. 
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29. A regência do verbo preferir 

observada no quarto período do 

texto é típica da variedade culta 

do português europeu, sendo 

pouco frequente na variedade 

brasileira do português, 

principalmente em textos 

informais. 

 

30. Em “apesar de muitos o 

esquecerem” (ℓ . 8 e 9), a 

partícula “o” refere-se a “O 

homem” (ℓ .8).   
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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 E 

03 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 E 

09 C 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 E 

22 E 

23 E 

24 C 

25 C 

26 E 

27 E 

28 E 

29 E 

30 E 
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