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Concordância verbal, concordância nominal, crase, compreensão e interpretação de textos. 

XI simulado acumulativo  

1. Analise a imagem verbal e não verbal: 

 

I. Subtende-se que o direito de escolha, no Brasil, atualmente, está sendo contestado e influenciado.  

II. De acordo com a imagem, nota-se que a urna seria contra o governo Dilma e o personagem da charge 

pró-Dilma.  

III. Analisando o texto percebemos que no Brasil não existe respeito quanto à escolha do outro. 

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas I e II. 

c. Apenas I e III. 

d. Apenas II e III. 

e. Todas. 

 

2. Analise a imagem verbal e não verbal: 

 

I. Subtende-se que o político pagou pelo voto do eleitor, após a confirmação registrada pelo selfie .  

II. Subtende-se que apesar da luta pela democracia e da punição para quem compra votos, os políticos 

parecem não temer e agem de forma desonesta.  

III. Analisando o texto percebemos que o voto é vendido por migalhas. 

Está(ão) correta(s): 

 



a. Apenas I. 

b. Apenas I e II. 

c. Apenas I e III. 

d. Apenas II e III. 

e. Todas. 

 

3. Analise as proposições: 

I. Seguem anexos nossas últimas fotografias. 

II. Encontramos caída a roupa e os prendedores. 

III. Bastante vezes fui obrigado a calar. 

IV. Ela mesmo recusou o convite.  

Está(ão) correta(s): 

a. Apenas III e IV. 

b. Apenas II. 

c. Apenas I e II. 

d. I, III e IV. 

e. I e III. 

 

4. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase é facultativo. 

a. Estou a espera do médico faz duas horas. 

b. Corte meu cabelo à Neymar. 

c. João Pedro escreve à Guimarães Rosa. 

d. Entreguei o cartão à Paula. 

e. N.D.A. 

 

5. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase é obrigatório. 

a. Parabéns à você. 

b. Parabéns à ela. 

c. Cedi o lugar à minha avó. 

d. Fomos até à praça. 

e. N.D.A. 

 

6. Analise as proposições: 

I. Grande parte das faculdades não apresenta condições mínimas de funcionamento. 

II. Deu nove horas o relógio da sala. 

III. Davi e Larissa montou o projeto. 

IV. Abraçou-se Laira e Fernada depois da terrível discussão.  

Está(ão) correta(s): 

a. Apenas III e IV. 

b. Apenas II. 

c. Apenas I e II. 

d. I, III e IV. 

e. I e III. 

 

7. Analise as proposições: 

I. Fui eu quem comprou o material. 

II. Um bando atacaram a praça central. 

III. Nenhum dos 400 deputados silenciaram diante do processo. 

IV. Dannubyo foi um dos alunos que mais se dedicaram naquele projeto.  

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas III e IV. 

b. Apenas I,  II e III. 

c. Apenas I e IV. 

d. I, III e IV. 

e. Todas. 



 

Nas próximas questões assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. 

 

8. (     ) Ele foi um dos deputados que mais atuaram em 2015. 

 

 

9. (     ) Um mês, uma semana, um dia não basta para resolver todos aqueles problemas. 

 

 

10. (     ) Sabryna ficou meia doente depois da neblina. 

 

 

11. (     ) Inferir  algo de um texto é o mesmo que compreender. 

 

 

12. (     ) Devemos dar mais vida a vida. 

 

 


