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SIMULADO DE PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO

1. INAZ DO PARÁ – 
Analisando-se morfologicamente o trecho “Morre lentamente/ Quem não viaja”, temos 
respectivamente:
A) Substantivo, verbo, pronome, adjetivo e preposição.
B) Artigo, pronome, substantivo, advérbio e numeral.
C) Verbo, adjetivo, substantivo, artigo e pronome.
D) Verbo, advérbio, pronome, advérbio e verbo.
E) Adjetivo, numeral, advérbio, advérbio e pronome.
 

Gabarito: letra D

2. CEPS-IFPA – 
Para ligar os períodos “Não podemos achar normal que esse comportamento extremo 
das redes sociais migre para o mundo físico.” e “São locais de naturezas distintas e, 
portanto, de reações com proporções e consequências diferentes.” , mantendo a 
relação entre as ideias que expressam, o autor poderia empregar a conjunção
A) pois.
B) mas.
C) e.
D) senão.
E) contudo.

Gabarito: letra A

3. Assinale a alternativa que apresenta equívoco de acentuação:
a) ônibus, saída, Ilhéus.

b) óculos, Sabará, vídeo.

c) íntimo, sílaba, rúcula.

d) operário, sanitário, Goiânia.

e) Goiás, amônia, econômia.

Letra E: A palavra 'economia' não é acentuada porque é uma paroxítona terminada 
em vogal 'a'. De acordo com a regra, são acentuadas as paroxítonas terminadas em: i,
is, us, um, uns, us, um, uns, l, n, r, x, ps, ã, ãs, ão, ãos e ditongo oral, crescente ou 
decrescente, seguido ou não de 's'.



4. (UFPR) Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por 
serem oxítonos:

a) paletó, avô, pajé, café, jiló

b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis

c) você, capilé, Paraná, lápis, régua

d) amém, amável, filó, porém, além

e) caí, aí, ímã, ipê, abricó

Letra A: Na letra A, todas as palavras são oxítonas porque a sílaba tônica recai sobre 
a última sílaba: paletó, avô, pajé, café, jiló.

5.  PUC-RJ) Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à 
mesma regra:

a) saí - dói

b) relógio - própria

c) só - sóis

d) dá - custará

e) até - pé

Letra B: As palavras relógio e própria são acentuadas porque, de acordo com a regra 
de acentuação, acentuam-se todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.

6. Quanto a concordância verbal, analise as frases:

I. A maioria dos doentes melhora quando riem.

II. Devem haver boas comédias.

III. Fazem algumas semanas, veja presenciou o trabalho de dois médicos.

IV. Afasta-se doenças com humor.

V. Apenas oito por cento dos risonhos tiveram recorrência de infarto.

Estão corretas somente:

a) I e II
b) I e V
c) II e III
d) III, IV e V
e) I e IV

Gabarito: letra B



7. Observe a seguinte frase: “Quem quer ir, perguntou o chefe.” A respeito dela, pode-
se dizer que:

a) Deveria ter sido colocado um ponto-de-interrogação após a palavra chefe.
b) Deveria ter sido colocado um ponto-de-interrogação após a palavra ir.
c) Deveria ter sido colocado um ponto-de-exclamação após a palavra chefe.
d) Bastaria colocar entre aspas a oração “Quem quer ir”.
e) A frase está correta. 

Gabarito: letra B.
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TEXTO I

Minha turma

Ela é uma amiga recente. Tem três filhos, sendo que um deles possui uma síndrome
rara. É uma criança especial, como se diz. Acabei de ouvi-la palestrar a respeito de
como é o envolvimento de uma mãe com um ser que necessita de tanta atenção. Eu
estava preparada para ouvir um chororô, e não a acusaria, ela teria todo o direito se.
Mas o “se” não veio. O que vi foi uma mulher comovente e leve ao mesmo tempo,
recorrendo ao humor para segurar a onda e para não se desconectar de si mesma.
Ela deu uma choradinha, sim, mas de pura emoção e gratidão por passar por essa
experiência que dá a ela e a esse filho uma cumplicidade também fora do comum.
Quando ela terminou de falar, pensei: “Essa é da minha turma”. E silenciosamente a
inseri no rol dos meus afetos verdadeiros. 

Estranhei  ter  sido  essa  a  expressão  que  me  ocorreu,  “minha  turma”,  e  só  então
percebi que, durante a vida, a gente conhece um mundaréu de pessoas, estabelece
variadas trocas de impressões, passeia por outras tribos e tal. São homens e mulheres
que chegam bem perto do nosso epicentro, nem sempre por escolha, mas porque são
parentes de alguém, conhecidos de não sei quem, e que acabam sendo agregados à
nossa agenda do celular. Até que o tempo vai mostrando uma dissimulação aqui, uma
maldade ali, uma energia pesada, e você se dá conta de que alguns não são da sua
turma. 

Da série “Coisas que a gente aprende com o passar dos anos”: abra-se para o novo,
mas na hora da intimidade, do papo reto, da confiança, procure sua turma. É fácil
reconhecer os integrantes dessa comunidade: são aqueles que falam a sua língua,
enxergam o que você vê, entendem o que você nem verbalizou.  São aqueles que
acham  graça  das  mesmas  coisas,  que  saltam  juntos  para  a  transcendência,  que
possuem o mesmo repertório.  São aqueles  que não necessitam de legendas,  que
estão  na  mesma  sintonia,  e  cujo  histórico  bate  com  o  seu.  Sua  turma  é  sua
ressonância, sua clonagem, é você acrescida e valorizada. Sua turma não exige nota
de  rodapé  nem  resposta  na  última  página.  Sua  turma  equaliza,  não  é  fator  de
desgaste. Com ela você dança no mesmo compasso, desliza,  cresce, se expande.
Sua turma é sua outra família, aquela, escolhida. 

Não tenho mais paciência com o que me exige atuação, com quem me obriga a usar
palavras em excesso para ser compreendida. Não tenho mais energia para o rapapé,
para  o  rococó,  para  o  servilismo  cortês,  para  o  mise-en-scène  social.  Não  tenho
motivo para ser quem não sou, para adaptações de última hora, para adequações



tiradas da manga. Não quero mais frequentar estranhos, em cujas piadas não vejo a
mínima graça. Não quero mais ser apresentada, muito prazer, e daí por diante ter que
dissecar  minha  árvore  genealógica,  me  explicar  em  nome  dos  meus  tataravôs,
defender  posições  que  me farão  passar  por  boa moça.  Não  quero  mais  ser  uma
convidada surpresa. Se você mandar eu procurar minha turma, acredite, tomarei como
carinho.

06 de janeiro de 2013. 

MEDEIROS, Martha. Minha turma. In: A graça da coisa. 1ª ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 2013. 

1. Da leitura do TEXTO I, pode-se inferir que: 

A) Algumas pessoas reclamam da vida que possuem, levando, desse modo, a vida de
uma maneira negativa. 

B)  Devemos  procurar  fazer  sempre  novas  amizades,  sem  nos  preocupar  com
possíveis decepções futuras.

 C) No momento da intimidade, mesmo conhecendo muita gente, devemos procurar as
pessoas que nos entendem e nos conhecem realmente. 

D) Ser mãe de uma criança com uma síndrome rara não é fácil,  por isso a autora
entendeu o choro da mulher ao relatar a relação com o filho. 

2. Na  passagem  “O  que  vi  foi  uma  mulher  comovente  e  leve  ao  mesmo tempo,
recorrendo ao humor para segurar a onda e para não se desconectar de si mesma.”
(l. 3-4), a ocorrência de crase, no trecho destacado, ocorreria caso: 

A) “ao” fosse substituído por “a”

 B) “humor” fosse substituído por “temperamento” 

C) “recorrendo” fosse substituído por “pedindo auxílio” 

D) “humor” fosse substituído por “comicidade” 

3. Analise os itens abaixo:

I. No trecho “Mas o  “se” não veio.” (l. 3), a palavra destacada é classificada como
substantivo. 

II. No trecho “...para segurar a onda e para não se desconectar de si mesma.” (linha
l.4), o vocábulo destacado classifica-se como conjunção, pois liga as duas orações. 

III. Em “Se você mandar eu procurar minha turma, acredite, tomarei como carinho.” (l.
26), a palavra destacada é classificada como conjunção. 

IV. Em “...e você se dá conta de que alguns não são da sua turma.” (l. 12), o termo
destacado classifica-se como pronome.

 Analisados os itens, pode-se afirmar que: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos.

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 



C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e III estão corretos.

GABARITO:

1. LETRA B

2. LETRA A

3. LETRA C.
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