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

XIII simulado acumulativo  

 

TEXTO I 

                           O que fazer quando a manipulação é aceita pelo manipulado?. 

       Muito tem se discutido acerca da influência que a mídia tem sobre as pessoas, entretanto, é importante 

buscar as causas dessa ação. Por que isso acontece? Por qual motivo as pessoas são influenciadas de 

forma tão fácil e precisa? Pesquisas comprovam que a visão unilateral da sociedade tem permitido que a 

mídia, principalmente televisiva, tenha sido a única fonte de informação, por grande parte dos brasileiros. 

        Muitos são os fóruns de discussões que reiteram a importância da mídia em qualquer tipo de sociedade 

e, no Brasil, não seria diferente. Todavia, o que deve ser questionado, também, é a função social dos 

veículos de comunicação. Não basta repassar a informação, é preciso promover conhecimento ético e moral 

sobre o que se fala.  

      Outro ponto muito importante a ser observado é a prática errônea de grande parte da sociedade em não 

buscar outras fontes de informação. A busca por textos e livros científicos está, cada vez mais, escassa. A 

internet é uma fonte maravilhosa para a aquisição do conhecimento, entretanto, a busca assídua pelas 

redes sociais não tem deixado tempo livre para a maioria das pessoas buscarem outros conhecimentos, 

além da vida alheia e da promoção pessoal.  

      Em virtude dos fatos mencionados, fica clara a importância, com responsabilidade, da mídia. Não 

obstante, vale ressaltar que as pessoas precisam buscar outras fontes de informação. Aceitar a 

manipulação e não buscar outras fontes de conhecimento é ser coautor de um problema sério que ameaça 

o ser humano num futuro muito próximo: o vazio intelectual. 

               (ALBUQUERQUE, Johnston. O que fazer quando a manipulação é aceita pelo manipulado?. 

Maio/2016) 

 

1. O texto I é um exemplo de: 

a. Narração. 

b. Injunção. 

c. Dissertação argumentativa. 

d. Dissertação expositiva. 

e. N.D.A. 

 

2. No trecho: “A internet é uma fonte maravilhosa para a aquisição do conhecimento, entretanto, a 

busca assídua pelas redes sociais não tem deixado tempo livre para a maioria das pessoas 

buscarem outros conhecimentos, além da vida alheia e da promoção pessoal.”, o termo destacado 

faz referência a outro. Cite-o! 

a. Redes sociais. 

b. Deixado. 

c. Outros conhecimentos. 

d. A busca. 



e. A internet. 

 

3. No excerto: “Em virtude dos fatos mencionados, fica clara a importância, com responsabilidade, da 

mídia. Não obstante, vale ressaltar que as pessoas precisam buscar outras fontes de informação.”, 

a expressão destaca pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 

a. Todavia. 

b. Logo. 

c. Portanto. 

d. E.  

e. N.D.A. 

 

 

4. . As palavras: BASTANTE, MEIO, MESMO e PRÓPRIO sofrem variação dependendo do excerto. 
Analise as frases. 

 
           I. Fernando chupou meia laranja. 
           II. Bastante vezes fui obrigado a aceitar aqueles acordos. 
           III. Ela mesmo recusou o convite. 
           IV. Flávia está meia doente. 
           V. Ela própria decidiu devolver as cartas. 
 
         Está(ão) CORRETA(S): 
        a.  I, II e V apenas. 
        b. I e V, apenas. 
        c. I, II e IV, apenas. 
        d. I e II, apenas. 
        e. II apenas. 
 

5.  Observe as frases abaixo: 
 
       I. "Fomos até a praça." 
       II. "Fomos até à praça." 
       III. "Esta carta refere-se à sua demissão." 
       IV. "Esta carta refere-se a sua demissão." 
       V. "Dia a dia fomos perdendo o foco." 
 
       Em relação à crase, está(ão) correta(s). 
 
       a.  I, IV e V. 
       b.  II e III. 
       c.  I e III. 
       d.  Apenas V 
       e.  Todas. 
 

6. Assinale as frases. 

I. Júnior foi dos alunos que mais estudaram para o simulado. 

II. Fui eu quem gastou o dinheiro. 

III. Haviam muitas pessoas naquele evento. 

IV. Menos de cem pessoas compareceu ao evento 

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas I e II. 

c. Apenas I e IV. 

d. I, II e IV. 

e. TODAS 

 



 

7. Assinale a alternativa em que se admite uma outra possibilidade de flexão verbal. 

a. Cerca de 20 pessoas serão convocadas. 

b. Mais de um aluno abraçaram-se ontem na sala. 

c. 23% do orçamento deve destinar-se à saúde. 

d. Fui eu quem quebrei o basculante. 

e. N.D.A. 

 

8.  “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.  
 

9. Analise a imagem verbal e não verbal. 
 

TEXTO II 

 

 
I. Subtende-se do texto que, no dia a dia, muitas pessoas se recusam a olhar para os 

problemas alheios. Uma simples ajuda a uma pessoa com deficiência torna-se algo muito 

raro nos dias atuais. 

II. Nota-se, na charge, que a pessoa com deficiência age de forma grosseira, julgando as outras 

pessoas por achar que elas não são gentis. 

III. De acordo com o texto os brasileiros são medíocres e não gostam de ajudar. 

Está(ão) correta(s): 

a. Apenas I. 

b. Apenas II. 

c. Apenas III. 

d. Apenas I e II. 



e. Todas. 

 

 

        TEXTO III 

Eles entendem o significado da palavra. 

       Muito tem se discutido acerca do atual cenário econômico do país, entretanto, quais os avanços e as 

perspectivas advindas desses debates? O que fazer para amenizar os sérios problemas que o Brasil 

enfrenta nas suas relações econômicas dentro e fora do país?  

        Muitos são os fóruns de discussões em busca de estratégias para melhorar a situação atual da nação. 

As dificuldades são muitas: O aumento da inflação, a progressão desenfreada do desemprego, a falta de 

confiança por parte dos investidores internacionais e a corrupção extrema são alguns dos fatores que 

contribuem para o caos no atual cenário do Brasil.  

      É sabido que a crise é internacional, todavia, é bastante perceptível que, no Brasil, existem práticas 

ilegais que superam todos os limites de um país democrático. A administração pública, no geral, neste país, 

parece não levar em conta os interesses coletivos. O egocentrismo parece alcançar desejos inesgotáveis. E, 

vale salientar que, a crise vivenciada hoje é resultado de uma cadeia ininterrupta de décadas.   

      Devido à má administração do dinheiro público, a sociedade clama por socorro. Enquanto parte dos 

parlamentares realizam uma verdadeira progressão geométrica em suas contas particulares, milhares de 

crianças estão sem merenda nas escolas e milhares de pais de famílias estão desempregados, entre tantos 

outros malefícios. A crise econômica pode até não ser notada por aqueles que desviam as verbas dos mais 

carentes, entretanto, quem presencia o filho passando fome, em casa, entende muito bem o significado da 

palavra economia.  

      Em virtude dos fatos mencionados, fica clara a necessidade de uma punição mais severa para aqueles 

que usam as contas públicas como sendo particulares. É necessário, ainda, que os representantes políticos 

entendam a sua verdadeira função que é representar a sociedade e, assim sendo, busquem alternativas 

capazes de suprir as dificuldades que assolam a população e consigam, com práticas legais, a superação 

da economia brasileira.                                                                           

                                                                                                                         (Por Johnston Albuquerque) 

 

 

10. Uma única palavra que resume a ideia central do texto III é: 

a. Fome. 

b. Política. 

c. Economia. 

d. Individualidade. 

e. Inflação. 

 

11. Ao analisar o título do texto III, percebemos que existe uma figura de linguagem que define a sua 

relação com o contexto vivenciado no excerto. Cite-a! 

a. Sinestesia ou eufemismo. 

b. Metáfora ou ironia. 

c. Antítese ou eufemismo. 

d. Comparação ou antítese. 

e. Hipérbole ou sinestesia. 

 


