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

XIV simulado acumulativo  

 

1.  

 
No texto 

 

a. deveria haver o sinal da crase em “Leva a mal não...” 

b. em “atravessar a rua”, a crase é facultativa. 

c. se o verbo “atravessar” fosse substituído por “descongestionar”, a crase seria obrigatória. 

d. se o termo “mal” fosse substituído por “sério”, a crase seria facultativa. 

e. no trecho “atravessar  a rua”, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, do determinante. 

 

 

2. 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. 

 

Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. Analise todos os 

conteúdos estudados até o momento.  

 

3. (     ) Na frase: “Falou João e Marta sobre o assunto.” a concordância verbal está correta. 

 

4. (     ) Na frase: “Ela chorou um rio de lágrimas.” encontramos um exemplo de metáfora. 

 

 

5. (     ) Na frase: “Fui eu quem comprou o produto.” a palavra destacada exerce função de 

pronome relativo. 

 

6. (     ) Na frase: “Fomos até à mercearia.” o acento indicativo de crase é facultativo. 

 

 

7. (     ) “Deslealdade” é um exemplo de derivação parassintética. 

 

 

8. (     ) Um artigo científico sobre plantas medicinais é um exemplo de dissertação expositiva. 

 

 

9. (     ) Ambiguidade é a capacidade de  uma palavra apresentar mais de um sentido. 

 

 

10. (     ) Na frase: “Ele encontrou-se com Deus.” encontramos um exemplo de eufemismo. 

 

 

 


