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Concordância verbal, concordância nominal, crase, ortografia, figuras de linguagem, tipologia 
textual, recursos expressivos, compreensão e interpretação de textos. 

XVI simulado acumulativo  

 

1. “Prá mim já chega 

     Eu tô bolada  

     Agora quem não quer sou eu  

     Não te dou bola  

     Senta e chora  

     Porque você já me perdeu...”  

                       (MC Perlla)  

 

A alternativa que pode ser aplicada ao eu-lírico presente no texto é?  

a. Uma pessoa indecisa.  

b. Uma mulher largada.  

c. Uma pessoa que reside na favela.  

d. Uma pessoa conservadora.  

e. N.D.A.  

 

 

2. Assinale a alternativa correta. (GERAL)  

a. Os aplausos convém aos filiados.  

b. Estou há cerca de 10m de você.  

c. Nosso encontro foi pura conhecidência.  

d. Sempre fico bastante ancioso quando tenho prova no dia seguinte.  

e. N.D.A.  

 
3. Assinale a alternativa que não apresenta erro de redundância.  

a. O caso foi deferido favoravelmente.  

b. O governo vai criar novos impostos.  

c. Amarei-te eternamente.  

d. Eu já curei uma multidão de pessoas.  

e. Preciso encarar de frente aquele problema.  

 

4. Assinale a alternativa que apresenta, APENAS, palavras com derivação prefixal e sufixal. 

(PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS PALAVRAS)  

a. Engrandecer, desigualdade e envelhecer.  

b. Infelicidade, embelezar e aterrissar.  

c. Canto, choro e igualdade.  

d. Envelhecer, embelezar e felicidade.  

e. N.D.A.  

 
5. Assinale a alternativa correta. (CONCORDÂNCIA VERBAL)  

a. Bom Conselho ou Garanhuns representam a bacia leiteira de Pernambuco.  

b. Não só a seca, mas também a violência assolam a população.  

c. Nenhuma das 200 candidatas foram aprovadas no concurso.  

d. Cerca de 200 alunos passou no exame.  

e. Mais de uma alternativa está correta.  

 

6. Assinale a alternativa correta. (CONCORDÂNCIA VERBAL)  



a. 37% do valor devem destinar-se à saúde,  

b. Perto de 15 professores exigiu mudança no horário.  

c. Carlos foi um dos alunos que mais buscou atendimento pedagógico.  

d. Comprou Carlos e José uma moto.  

e. N.D.A.  

 

7. Assinale a alternativa correta. (CONCORDÂNCIA NOMINAL)  

a. Ela mesmo recusou o convite.  

b. Bastante vezes fui obrigado a calar.  

c. Ela próprio negou o pedido.  

d. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra.  

e. N.D.A.  

 
8. Assinale a alternativa incorreta. (CRASE)  

a. Ela anda a cavalo.  

b. Estou à espera do médico faz duas horas.  

c. Fui até à praça.  

d. Chegou a duzentos o número de feridos.  

e. N.D.A.  

 
9. Assinale a alternativa correta. (CRASE)  

a. Corte meu cabelo a Neymar.  

b. A camisa é feita fio à fio.  

c. Devemos dar mais vida à vida.  

d. Todas estão corretas.  

e. Todas estão erradas.  

 

10. Assinale a alternativa correta. (CRASE)  

a. Vou à Bahia.  

b. Vou à Caruaru.  

c. Parabéns à ela.  

d. Parabéns à você.  

e. Mais de uma alternativa está correta.  

 

11. Na frase: “Roberto é esperto como uma raposa.” encontramos uma: (FIGURAS DE 

LINGUAGEM)  

a. Metáfora.  

b. Metonímia.  

c. Hipérbole.  

d. Antítese.  

e. N.D.A.  

 

12. Na frase: “Na reunião, o funcionário afirmou que o operário quanto mais trabalha mais 

tem dificuldades econômicas.” encontramos uma: (FIGURAS DE LINGUAGEM)  

a. Antítese.  

b. Metáfora.  

c. Hipérbole.  

d. Metonímia.  

e. N.D.A.  

 

13. Assinale a alternativa correta. (MAL, MAU e MÁ)  

a. Ele é um mal homem.  

b. Carla é uma menina mau.  

c. José tem um mal caráter  

d. Todas estão corretas.  

e. N.D.A.  


