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Simulado 02 
 

01. Vinícius de Moraes escreveu: 
 

O MOSQUITO  
O mundo é tão esquisito:  
Tem mosquito.  
Por que, mosquito, por que  
Eu... e você?  
 

Você é o inseto  
Mais indiscreto  
Da Criação  
Tocando fino 
Seu violino  
Na escuridão.  
 

Tudo de mau  
Você reúne  
Mosquito pau  
Que morde e zune.  
 

Você gostaria  
De passar o dia  
Numa serraria —  
Gostaria?  
Pois você parece uma serraria!  
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Ele permite afirmar que: 
I. Em uma oração, sempre que houver verbo de ligação haverá  
predicativo do sujeito. 
II. A transitividade pressupõe a coexistência de agentes e 
receptores de ação. 
III. Adjetivos podem exercer função de adjunto adverbial. 
IV. O predicado verbal pode ser constituído apenas por verbo. 
 

Estão corretos. 
a) I e II         b) II e III         c) II e IV      d) I, II, III       e) I, II, III, IV 
 

02. Analisando-se as estruturas sintáticas nas falas das 
personagens, afirma-se o seguinte: 
I. A menina, nos quadros em que ela fala, lança mão de 
predicados nominais a fim de descrever aspectos familiares. 
II. Em “Devem gostar disso”, a ausência de adjetivos permite 
classificar o predicado como verbal. 
III. Em “Você me deixa louca!”, o predicado é verbo-nominal, já 
que há dois núcleos, o verbo transitivo direto e o predicativo do 
objeto. 
IV. Em “Eu sei disso...E fico muito feliz por vocês.”, “por vocês” 
representa o complemento paciente do adjetivo feliz. 
 

Está correto o que se afirma em: 
a) I e II apenas            c) II e III apenas.    e) I, II, III e IV. 
b) II, III e IV apenas     d) III e IV apenas.                                
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Leia a tirinha a seguir para responder a esta questão. 
 
FUNDO DE MAR 

 
(Rodrigo Leão – noisnatira.blogspot.com) 

 

De acordo com a tirinha acima e com seus conhecimentos de 
gramática, analise as afirmações a seguir. 
I. No segundo quadrinho, a fala da tartaruga é representada por 
uma oração, tem como sujeito simples o pronome de tratamento 
você e é composta de verbo de ligação. 
II. Na fala de Tôi no primeiro quadrinho, bicho burro é o 
predicativo do objeto. 
III. Na fala: “...Olha só o tamanho das presas...”, o verbo 
encontra-se no modo imperativo e o tamanho das presas é 
objeto direto. 
IV. A personificação dos animais é evidente, retratada ainda 
mais pelo discurso de Tôi no terceiro quadrinho: “Tá maluco, 
rapá?!” 
V. A interpretação da tirinha leva a perceber que Tôi, o peixe, 
tem problemas com a sua identidade, já que pensa que é um 
tubarão. 
 

Quais delas estão corretas? 

a) I, II e III.          c) I, II, III, IV e V.      e) I, III, IV e V. 
b) III, IV e V.       d) I, IV e V. 
 

04. Leia o texto a seguir para responder a esta questão. 

  
Qual das proposições a seguir contém uma informação correta 
a respeito da construção do texto acima? 
a) Em “É a pessoa que pratica o FATO TÍPICO”, o termo “FATO 
TÍPICO” é objeto direto do verbo praticar. 

Peixe é bicho 
burro, né não? 

 

Mas, 

Tôi... 

Você é um 

peixe!!! 

TÁ MALUCO, 

RAPÁ?! NUNCA 

OFENDA UM 

TUBARÃO. OLHA 

SÓ O TAMANHO 

DAS PRESAS... 

COMO É QUE É?! 
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b) Em “A jurisprudência STJ já reconheceu a responsabilidade 
penal de pessoa jurídica por dano ambiental”, o predicado verbal 
tem como núcleo “responsabilidade”. 
c) Em “a PESSOA JURÍDICA pode ser sujeito ativo de crime”, 
“pode ser” é uma locução verbal que exprime a ação recebida 
pelo sujeito simples “a PESSOA JURÍDICA”. 
d) Em “A jurisprudência STJ já reconheceu a responsabilidade 
penal de pessoa jurídica por dano ambiental”, o sujeito é 
indeterminado. 
e) Em “que pratica o FATO TÍPICO”, há predicado verbo-nominal 
do sujeito simples “que”. 
 

05. Classe mista 
 

“Meninas, meninas,  
Do lado de lá. 
Meninos, meninos, do lado de cá.” 
Por que sempre dois lados,  
corredor no meio, 
professora em frente, 
e o sonho de um tremor de terra 
que só acontece em Messina, 
jamais, jamais em Minas, 
para, entre escombros, me ver 
junto de Conceição até o fim do curso? 
 

Nesse texto, há uma estreita relação entre o desejo do eu lírico 
de ficar junto de Conceição e a ocorrência de adjuntos 
adverbiais. Sobre o papel de destaque desses adjuntos na 
construção do poema fica evidente porque 
a) já nos primeiros versos, é possível perceber como os adjuntos 
adverbiais vão construindo o sentido do texto. O eu lírico não diz 
que os meninos e as meninas ficavam longe um do outro, mas 
os advérbios indicam isso: lado de lá, lado de cá. 
b) no nono verso, o advérbio de tempo “jamais” é utilizado duas 
vezes. A repetição intensificou a ideia da presença de 
catástrofes naquele lugar. 
c) percebemos que o eu lírico tinha uma paixão por Conceição, 
por isso ele suportava a distância que os separava e usou os 
adjuntos adverbiais de forma exagerada para indicar esses fatos 
com maior precisão. 
d)  a angústica do eu lírico, pela distância entre ele e sua 
amada, é amenizada pelo advérbio “sempre”. 

e) a partir do quarto verso, percebe-se que esse distanciamento 
não incomodava o eu lírico. Para demonstrar isso, ele iniciou o 
verso com um advérbio interrogativo: “Por que sempre dois 

lados...”  
 

06. Analise as estruturas das manchetes a seguir, 
 

Texto I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto II 

 
 

Texto III 

 
 

Dando ênfase às vozes do verbo, torna-se importante ressaltar 
que elas estão diretamente ligadas à maneira como se 
apresenta a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito. 
Dessa forma, o sujeito pode ser agente ou paciente. Analisando-
se os textos acima, fica evidente que a técnica usada pelo 
redator na construção DAS MANCHETES 

a) expõe o agente da ação mesmo que este não seja o sujeito. 
b) deixa claro o agente da ação, por isso foi usada a voz passiva. 
c) deixa claro apenas quem recebe as ações, nas frases em voz 
passiva. 
d) deixa claro apenas em “Em quatro fraudes, quatro milhões 
desviados” que o agente é o governo. 
e) não é adequada à construção de manchetes, pois torna os 
textos incoerentes. 
 

07. Analise a charge a seguir. 

 
(Fonte: http://www2.uol.com.br/millor/aberto/char-ges/006/ index.htm) 

 

Considerando o período: "Se você mantiver seus princípios com 
firmeza, um dia lhe oferecerão excelentes condições de abdicar 
deles", assinale o que for correto. 
I. Se substituirmos a forma verbal "mantiver" por "mantivesse", 
obrigatoriamente a forma verbal "oferecerão" seria substituída 
por "ofereceriam". 
II. A expressão "um dia" estabelece uma circunstância de tempo 

e certeza em relação à condição estabelecida pela primeira 
oração. 
III. "lhe" refere-se a “meu filho” e é complemento do verbo 
oferecer, "deles" refere-se a princípios. 



 

As afirmações corretas são: 
a) I e II apenas.             d) I, II e III.                        
b) I e III apenas            e) Não há afirmações corretas. 
c) II e III apenas 
 

08. Leia o texto a seguir.  
Mutante  

Quando eu me sinto um pouco rejeitada  
Me dá um nó na garganta  
Choro até secar a alma de toda mágoa  
Depois eu passo pra outra  
 

Como um mutante  
no fundo sempre sozinha  
Seguindo o meu caminho  
Ai de mim que sou romântica!  

                             (Rita Lee e Roberto de Carvalho)  
 

A informalidade expressa no texto pode ser exemplificada pelo 
emprego:  
a) da expressão "um pouco", que modifica o advérbio "quando" 
no 1º verso da 1ª estrofe.  
b) do pronome oblíquo "Me" antecedendo o verbo "dá" no 2º 
verso da 1ª estrofe.  
c) da preposição "até", que indica o limite da ação de "chorar" no 
3º verso da 1ª estrofe.  
d) da conjunção comparativa "como", que exprime uma 
hipérbole no 1º verso da 2ª estrofe. 
e) da interjeição “ai de mim”, que evidencia a 1ª pessoa. 
 

09. Leia o texto a seguir. 
Apenas seis meses de vida 
O médico abre o jogo para o paciente: 
- Infelizmente, o senhor só tem seis meses de vida 
-E agora, doutor? O que faço? 
-Se eu fosse você, me casaria com uma mulher velha, chata e 
bem feia e me mudaria para o Paraguai. 
-Por quê, doutor? 
-Vão ser os seis meses mais longos da sua vida. 

Almanaque Piadas 
 

Na língua escrita, os sinais de pontuação auxiliam o leitor na 
busca do significado e da coerência do texto, por isso, são tão 
importantes. 
Com base neste contexto, analise as assertivas abaixo. 
I. Os dois pontos foram utilizados para anunciar a voz dos 
enunciadores. 
II. A vírgula depois de “velha” poderia ser substituída por 
travessão. 
III. A vírgula, após a palavra infelizmente, está separando um 
termo que está antecipado, ou seja, deslocado para o início da 
frase. 
 

Tomando como parâmetro as assertivas acima, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) As assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) As assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I e III estão incorretas. 
e) Apenas a assertiva I está incorreta 
 

10. Leia o texto abaixo. 
“O brasileiro com mais de 60 anos era, antes de tudo, 
um forte”. O termo em destaque exerce a função de: 

a) sujeito. 
b) predicativo do sujeito. 
c) objeto direto. 
d) objeto indireto. 
e) aposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabarito 
 

01 – E   

02 – D   

03 – E   

04 – A   

05 – A  

06 – C   

07 – D  

08 – B  

09 – D  

10 – B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


