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SIMULADO – 79/360 

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 

Considerando as ideias e os aspectos 

linguísticos desse texto, julgue os 

itens 1 a 5. 

1. Depreende-se da leitura do 

texto que o Zica vírus surgiu no 

Brasil e se proliferou para outros 

países tropicais.  

 

2. A forma verbal “estudando” 

(linha 3) poderia ser correta e 

coerentemente substituída pela 

expressão enquanto estudava.  

 

3. O segmento “cujas águas depois 

eram usadas para o consumo da 

população” (linhas 5 e 6) 

poderia ser reescrito, correta e 

coerentemente, da seguinte 

forma: que suas águas depois 

eram destinadas ao consumo da 

população.  

 

4. Estaria garantida a correção 

gramatical do texto se, no 

trecho “vem se multiplicando” 

(linha 8), a partícula “se” fosse 

deslocada para imediatamente 

depois da forma de gerúndio – 

vem multiplicando-se.  

 

5. Os vocábulos “têm” e 

“também” são acentuados de 

acordo com a mesma regra de 

acentuação gráfica. 

Considerando as ideias e os aspectos 

linguísticos desse texto, julgue os 

itens 6 a 11. 

6. Na linha 18, o deslocamento do 

vocábulo “certos” para a 

posição imediatamente após o 

substantivo “tipos” preservaria 

o sentido original do texto.  

 

7. Na oração “Há provas 

consideráveis” (linhas 21 e 22), 

não há sujeito, razão por que o 

verbo está conjugado na 

terceira pessoa do singular.  

 

8. Estariam mantidos o sentido 

original e a correção gramatical 

do texto caso o trecho “A 
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esquistossomose é uma doença 

devastadora disseminada por 

caracóis de água-doce” (linhas 

27 e 28) fosse assim reescrito: A 

esquistossomose, uma doença 

devastadora, é disseminada por 

caracóis de água-doce.  

 

9. A oração introduzida pela 

conjunção “porque” (linha 31) 

expressa a causa de as 

barragens e outros projetos de 

gerenciamento hídrico estarem 

associados ao agravamento da 

disseminação da 

esquistossomose.  

 

10. A expressão “todo ano” (linha 

37) poderia ser correta e 

coerentemente substituída por 

a cada ano.  

 

11. No segmento “transmissão de 

doenças para humanos” (linhas 

40 e 41), a substituição da 

preposição “para” pela 

preposição a manteria a 

correção gramatical e a 

coerência do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO II 

 

QUESTÕES 

Julgue os itens 12 a 18 a respeito dos 

sentidos do texto e de seus aspectos 

linguísticos.  

12. De acordo com o texto, as 

consequências do atual modelo 

de desenvolvimento mundial são 

prejudiciais à vida no planeta. 

 

13. Nesse texto, que se caracteriza 

como dissertativo, defende-se a 

ideia de um novo modelo de 

desenvolvimento, construído 

por meio de uma forma de 

organização coletiva em que as 

pessoas interajam de modo 

menos agressivo com o meio 

ambiente e mais solidário com 

as demais. 

 

14. Estariam mantidas a correção 

gramatical e a coerência do 

texto caso o ponto que encerra 
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o primeiro período do texto 

fosse substituído por dois pontos 

e feita a devida alteração de 

maiúscula e minúscula. 

 

15. Estaria mantida a correção 

gramatical do texto caso a 

forma verbal “tendem” (linha 3) 

estivesse flexionada na terceira 

pessoa do singular, dada a 

previsão, na gramática 

normativa, da concordância 

com o núcleo mais próximo do 

sujeito.  

 

16. Estaria garantida a coerência 

das relações sintáticas entre o 

segundo e o terceiro períodos do 

texto caso fosse inserida a 

expressão de modo que antes da 

forma verbal “Necessitamos” 

(linha 5), feitas as devidas 

adaptações de maiúsculas e 

minúsculas – De modo que 

necessitamos.  

 

17. A substituição da forma verbal 

“surgem” (linha 9) por surjam 

manteria tanto a correção 

gramatical quanto a coerência 

do texto.  

 

18. A expressão “O mesmo 

fenômeno” (linha 11) retoma 

por coesão a ideia da evidência 

de “situações de caos aparente 

e de desestruturação” (linha 9). 

 

 

 

 

TEXTO IV 
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QUESTÕES 

Com referência ao texto IV, julgue (C 

ou E) os itens 19 a 26. 

19. Conforme o texto, tanto o Dr. 

Félix, personagem de 

Ressurreição, quanto Rubião, 

personagem de Quincas Borba, 

mantinham, em seus negócios e 

investimentos, condutas que 

seguiam princípios éticos e 

morais opostos aos de um 

homem de comércio como 

Mauá, que pertencia à ordem 

dominante. 

 

20. Conclui-se do texto que a 

maioria dos comerciantes, no 

Império, não era formada por 

brasileiros, bem como que o 

comércio mais lucrativo 

praticado na época estava 

associado à economia 

escravocrata. 

 

21. Raymundo Faoro argumenta que 

personagens de romances, tais 

como Palha e Cotrim, 

anteciparam, em meados do 

século XIX, tendências 

econômicas e políticas que 

estariam plenamente 

consolidadas ao final do Império 

brasileiro. 

 

22. Salienta-se, no texto, a 

importância da renda como 

atributo de grande 

reconhecimento social, o que 

levou Mauá a vivenciar ‘uma 

luta vivaz’ (l.50), isto é, um 

dilema, entre a utilização do 

capital para fins próprios e o 

investimento na economia 

nacional. 

 

23. Tendo o pronome oblíquo 

sentido possessivo em “sem 

consultar-lhe as preferências” 

(l.63), tal trecho poderia ser 

substituído por sem consultar as 

suas preferências, mantendo-

se, com isso, a correção 

gramatical e o sentido do texto. 

 

24. A colocação do pronome em 

“embriagou-se” (l.12), 

“Elevava-se” (l.14), ‘Já se vê’ 

(l.47) e “que se identificaria” 

(l.55) está de acordo com a 

variedade formal culta da língua 

portuguesa e deve-se a razões 

fonético-sintáticas. 

 

25. Na linha 23, o emprego da 

vírgula logo após a expressão 

“da nova dinâmica” bem como o 

emprego do artigo definido em 

“da” indicam que a oração “que 

agita e move a sociedade” (l.24) 

não participa da construção da 

referência dessa expressão. 

 

26. Tanto em “do albardeiro ao 

círculo dos fidalgos” (l. 20 e 21) 

quanto em “dos doze aos trinta 

e dois anos” (l.41), a preposição 

de foi empregada no sentido de 

desde. 

Julgue (C ou E) os itens 27 a 30, 

acerca das ideias e das estruturas 

linguísticas do texto IV. 

27. Feitos os devidos ajustes de 

maiúsculas e minúsculas e de 

pontuação, o deslocamento dos 

advérbios “socialmente” e 

“perdidamente”, ambos na 

linha12, para o início e para o 

fim do período em que eles 
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ocorrem, respectivamente, 

manteria a correção e o sentido 

original do texto.  

 

28. Os vocábulos “pejada” (l.25) e 

“aquinhoados” (l.29) podem ser 

substituídos, respectivamente, 

por embaraçada e 

contemplados, sem prejuízo 

para as informações veiculadas 

no texto. 

 

29. Na linha 65, a substituição de 

“não obstante” por contudo 

preservaria a correção 

gramatical e o sentido original 

do texto 

 

30. Apesar da cacofonia inicial, a 

correção gramatical e o sentido 

original do texto seriam 

mantidos caso o trecho “Um 

título de comendador ou de 

barão dourava o busto do 

empresário, mas não o 

nobilitava” (l. 6 e 7) fosse 

reescrito da seguinte forma: 

Comenda de comendador ou de 

barão dourava o busto de 

comerciantes, embora não lhes 

tornasse nobre. 
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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 E 

04 C 

05 E 

06 E 

07 C 

08 C 

09 C 

10 C 

11 C 

12 C 

13 C 

14 C 

15 E 

16 E 

17 E 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 C 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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