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Simulado de Português 
(INAZ do Pará/Prefeitura de Rolim de Moura - RO/2017) 

01) Na frase: O estudo “do cérebro” e do sistema “nervoso” é chamado de “neurociência” ou neurobiologia, 
os termos em destaque são respectivamente: 
Locução adjetiva, adjetivo, substantivo. 

Comentário: 
 
“O estudo do cérebro e do sistema nervoso é chamado de neurociência ou neurobiologia” 
                   Loc. Adj.                      Adjetivo                        Substantivo 
 

Locução Adjetiva 

É formada por duas ou mais palavras que atuam como adjetivo, caracterizando um substantivo. Normalmente 
é formada por Preposição + Substantivo. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/SANASA Campinas/2019) 
02) Considere as seguintes passagens do texto: 
 
... até o momento, não tomaram quaisquer medidas concretas. (1° parágrafo) 
 
... coletaria o plástico flutuante até um ponto central. (3° parágrafo) 
 
Nos dois contextos, o vocábulo “até” estabelece relação de tempo. 

Comentário: 
 

Até 

Pode ser uma preposição, repassando uma ideia de limite. 
 
Ex: José foi até a faixa amarela. 
 
Poder ser um advérbio, repassando uma ideia de inclusão. 
 
Ex: Até José foi ao baile. 

 
Gabarito: Errado. 

(INSTITUTO AOCP/SES-PE/2018) 
03) A palavra em destaque está classificada corretamente. 
[...] devolvendo-lhe ao campo da análise crítica “contra” a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado. (preposição) 

Comentário: 
 

Preposições 

Classe invariável que conecta palavras e orações. Faz parte da transitividade de nomes e verbos, 
compõe as locuções dos adjuntos adnominais e adverbiais. 
 
Preposições: A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, per, perante, por, sob, sobre, trás. 
 
Ex: Eu gosto de correr. (Preposição que: Complementa o verbo) V.T.I. 
 
Ex: Você tem medo de cachorro. (Preposição que complementa um nome). Complemento Nominal; 
 
Ex: Eu corro de noite. (Locução Adverbial) 
 
Ex: Esta é a casa de papel. (Locução Adjetiva) 

 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
04) Bolt é mais rápido do que a luz.  
A retirada de “do” não causaria prejuízo na frase. 

Comentário: 
 

Grau dos Adjetivos 

Comparativo 
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Pode ser de superioridade, inferioridade ou igualdade. 

Ex: Bolt é mais rápido que (ou do que) Nizem.  
  (Comparativo de superioridade)  
 
Ex: Maria é menos feia que (do que) Mona. 
  (Comparativo de inferioridade)  
 
Ex: João é tão feio quanto/como José.  
  (Comparativo de igualdade) 

OBS: O elemento “do” é facultativo nas estruturas comparativas.  

 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
05) “Aquele” jogo do Liverpool foi inesquecível, “esse” foi inacreditável.  
“Aquele” é considerado um pronome adjetivo e “esse” é classificado como um pronome substantivo. 

Comentário: 
 

Pronome 

Tem a função de representar ou acompanhar um substantivo. 
 
Pronomes Adjetivos: Ocorre quando acompanham um substantivo. 
 
Pronomes Substantivos: Ocorre quando substituem o substantivo. 
 
Ex: Esse caderno é de José, aquele é de Maria. 
 
Esse: Pronome demonstrativo Adjetivo. 
 
Aquele: Pronome Substantivo. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/MPU/2018) 
06) Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito policial que serão coletadas as 
informações e as provas que irão formar o convencimento do titular da ação penal, isto é, a opinio delicti. 
Julgue o item que se segue, a respeito das estruturas linguísticas do texto II. 
Em “Evidencia-se” (l.1), o pronome “se” pode, facultativa e corretamente, ser tanto posposto — como aí foi 
empregado — quanto anteposto à forma verbal — Se evidencia. 

Comentário: 
 
É vedado o uso de próclise (pronome antes do verbo) no início da oração. 
 
Ex: Evidencia-se isso. (Forma Correta) 
 
Ex: Se evidencia isso. (Forma Incorreta) 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/Instituto Hospital Base do Distrito Federal/2018) 
07) Às vezes, é menos grave do que se dizia. 
Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente e as informações nele veiculadas, julgue o 
próximo item. 
A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se deslocasse a partícula “se”, em “se dizia” (ℓ.1), para 
imediatamente após a forma verbal: dizia-se. 

Comentário: 
 
A próclise é utilizada, obrigatoriamente, quando se tratar de conjunções subordinadas.  No caso apresentado, 
a expressão “do que” é considerada uma conjunção subordinada adverbial comparativa. Com isso, não é 
possível o uso da ênclise. 
 
                                 Termo atrativo 
Às vezes, é menos grave do que se dizia. 
                                               Próclise 
Gabarito: Correto. 

(FCC/TRF - 4ª REGIÃO/2019) 

https://quebrandoquestoes.com/


 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

08) Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e pleno atendimento às regras de concordância na frase: 
Ainda que não caibam às famílias assumir o protagonismo do processo educacional, não há como se furtarem a 
participar desse processo.   

Comentário: 
                                                                                    Sujeito Oracional 
Ainda que não caibam (caiba) às famílias assumir o protagonismo do processo educacional, não há como se 
furtarem a participar desse processo. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/FUB/2018) 
09) “Há” também cursos semipresenciais, com aulas em sala e também a distância. 
A forma verbal “Há” (ℓ.1) poderia ser substituída por “Existe”, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, já 
que ambas são sinônimas. 

Comentário: 
 
O verbo “Existir” é pessoal, devendo concordar com o sujeito. Seria possível a substituição por “Existem”. 
 
Existem também cursos semipresenciais, com aulas em sala e também a distância. 
    VI                           Sujeito 
 

Concordância com Haver, Existir e Ocorrer 

Haver é um verbo impessoal quando no sentido de Existir e Ocorrer. Dessa forma, não existirá sujeito, 
mas apenas objeto direto. 

Ocorrendo a troca do verbo Haver por ocorrer/existir, tais verbos devem se flexionar conforme o 
sujeito. 

Ex: Houve dois acidentes na cidade. 
       VTD      O.D 
 
Ex: Ocorreram dois acidentes na cidade. 
           VI         Sujeito 
 
Ex: Há jogadores que não sabem jogar. 
      VTD      O.D 
 
Ex: Existem jogadores que não sabem jogar. 
           VI         Sujeito 
 
Ex: Há atualmente, no Brasil, cerca de 8 museus. 
     VTD                                    OD 
 
Ex: Existem atualmente, no Brasil, cerca de 8 museus. 
          VI                                            Sujeito 
 
OBS: Ocorrer/Existir são verbos intransitivos, ou seja, não possuem complemento verbal (OD/OI). 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Prefeitura de Manaus - AM/2019) 
10) Identifica-se ocorrência de forma verbal na voz passiva no seguinte segmento: “estratégias que serão 
implementadas para conquistar mercado” 

Comentário: 
 
estratégias que serão implementadas para conquistar mercado 
                          Ser + Particípio 
 

Voz Passiva Analítica - VPA 

Formação: Verbo Ser + Particípio. 
 
   Suj. Paciente           Agente da Passiva 
Ex: José foi derrubado por Antônio. 
             Ser + Particípio 

 
 
Gabarito: Correto. 
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