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

XII simulado acumulativo  

 

1. Analise a imagem verbal e não verbal. 

 
I. O tema central e a crítica principal da charge giram em torno da MÍDIA; 

II. De acordo com a imagem o vendedor fica feliz em poder avisar ao proprietário que as 

vendas estão boas. 

III. Na charge encontramos pelo menos um caso de crime passional. 

IV. Subtende-se do texto que a violência é motivo de alegria para algumas pessoas.  

Está(ão) correta(s) 

 

a. I e IV. 

b. Apenas II. 

c. II, III e IV. 

d. II e IV. 

e. TODAS. 

 

 

2. Assinale a alternativa que atende aos padrões sintáticos de concordância verbal e/ou nominal.  

a. Mais de um atleta se ofendeu ontem na sala de aula. 

b. Elayne foi uma das pessoas que menos trabalhou naquele projeto .  

c. Choveu doces quando o menino estourou o balão.. 

d. Abraçou-se árbitro e jogador depois da gloriosa conquista. 

e. N.D.A. 

 

 

3. Assinale a alternativa em que se admite outra flexão verbal. 

a. Cerca de 60 pessoas participaram do movimento social. 

b. Caruaru ou Arcoverde sediará a final do campeonato pernambucano. 

c. História, geografia, direito, tudo é muito complicado. 

d. Qual de nós é capaz de assumir o cargo? 

e. N.D.A. 



 

4. Analise as frases: 

 

I. A maioria dos meninos está cansado. 

II. Tenho bastantes felicidades. 

III. Encontramos caídos as roupas e os prendedores. 

IV. A indústria oferece atendimento e localização perfeita. 

V. Ele tem um mau gosto incrível. 

 

Assinale a única alternativa correta: 

 

a. As frases I II e III são as únicas corretas. 

b. As frases I, II, III e V são corretas. 

c. As frases II, IV e V são corretas. 

d. As frases I e IV são incorretas.  

e. Todas estão corretas. 

5. O avanço rumo ___ um desenvolvimento sustentável depende de diversos fatores, entre os quais 

estão o estímulo ___ novas tecnologias e o compromisso ético de empresas que tenham como 

prioridade o respeito ___ causas ambientais. 

           Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:        

          a. a – à – as 

          b. a – a – às 

          c. à – a – as 

          d. a – à – às 

          e. à – à – a 

6. Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale a alternativa correta: 

“Comunicamos ….. Vossa Senhoria que encaminhamos ….. petição anexa ….. Divisão de Fiscalização 

que está apta ….. prestar ….. informações solicitadas.” 

a. a, a, à, a, as  

b. à, à, a, à, às 

c.  à, a, à, a, às  

d.  à, a, à, à, as 

e.  a, à, a, à, as 

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

falsas. 

 

7. (     ) “A maioria de”, “a minoria de” e “grande parte de” são exemplos de expressões partitivas. 

 

 

8. (     ) Tanto na dissertação expositiva, quanto na dissertação argumentativa, a impessoalidade é 

algo bastante recomendada. 



 

 

9. (     ) Nas questões de compreensão textual é necessário analisar o que está além do texto, 

inserindo o conhecimento de mundo do leitor. 

 

 

10. (     ) Na frase: “A multidão estão apavoradas.” se admitia, também, o verbo no singular. 

 

 

11. (     ) Na frase: “Não só a seca, mas também o pouco caso castigam o nordeste.” a expressão 

destacada é chamada de: expressão correlativa.  

 

12. (     ) A cartilha de habilitação é um exemplo de texto injuntivo. 

 

 

 

 

 


