
Gramática 

www.professorjohnstonalbuquerque.com 

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

(XIV e XV) Simulado Acumulativo  

 

1. Analise a imagem verbal e não verbal. 

TEXTO I 

 

 
I. Subtende-se que existe falha no sistema de segurança dos presídios e, o que deveria ser 

inacessível aos infratores, torna-se algo transitável dentro das penitenciárias.  

II. Percebe-se um desvio padrão da norma culta no uso de uma expressão no primeiro balão. 

Em vez de “PORQUE” deveria ser: “POR QUE” preposição + pronome relativo, 

respectivamente. 

III. A charge ironiza o fácil acesso ao telefone celular dentro das penitenciárias.  

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas II. 

c. Apenas III. 

d. Apenas I e III 

e. Todas. 

 

2. 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. 

 

3. Quanto ao uso dos porquês, analise as proposições.  

I. Na frase: “Esta é a estrada POR QUE passo todos os dias.”, o uso da palavra destacada 

está incorreto. Temos, neste caso, um problema semântico, tendo em vista que o termo 

não cabe no contexto. 

II. Na frase: “POR QUE você não levou o produto?”, o uso da palavra destacada está correto. 

Temos, neste caso, uma preposição + um pronome relativo, respectivamente. 



III. Na frase: “Não sei o PORQUE daquela decisão.”, o uso da palavra destacada está 

incorreto. O excerto exige uma conjunção e não um substantivo. 

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas II e III. 

c. Apenas III. 

d. Todas. 

e. N.D.A. 

 

4. Quanto ao uso dos porquês, analise as proposições.  

I. Na frase: “Não viajei PORQUE estou doente.”, o uso da palavra destacada está correto. 

Temos, neste caso, uma conjunção. 

II. Na frase: “POR QUE você não levou o produto?”, o uso da palavra destacada está correto. 

Temos, neste caso, uma preposição + um pronome interrogativo, respectivamente. 

III. Na frase: “Não sei o PORQUÊ daquela decisão.”, o uso da palavra destacada está correto. 

Temos, neste caso, um substantivo. 

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas I e III. 

c. Apenas I e II. 

d. Apenas II e III. 

e. Todas. 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de metonímia. 

a. “Ela vive de caridade pública.” 

b. “Se você quiser me prender, vai ter que me soltar.” 

c. “Seus olhos são luzes brilhantes.” 

d. Mais de uma alternativa está correta. 

e. N.D.A. 

 

 

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

 

6. (     ) “A cerca de” e “Cerca de” são expressões que indicam aproximação. 

 

 

7. (     ) A frase: “Cansei de ler Machado de Assis.” é um exemplo de metáfora. 

 

 

8. (     ) A frase: “As cores quentes estão em alta nesta estação.” é um exemplo de sinestesia. 

 

 

9. (     ) Na frase: “Nenhum dos homens foram aprovados.” se admitia, também, o verbo no singular. 

 

 

10. (     ) Na frase: “Bastantes vezes fui submisso àquela moça.” a palavra destacada deveria ficar no 

singular.   

 

 

 

 


