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Simulado I
Língua Portuguesa

Estudante sou, nada mais. Mau sabedor, fraco jurista, mesquinho advogado, pouco mais sei do que 
saber estudar, saber como se estuda, e saber que tenho estudado. Nem isso mesmo sei se saberei bem. 
Mas, do que tenho logrado saber, o melhor devo às manhãs e madrugadas. Muitas lendas se têm inven-
tado, por aí, sobre excessos da minha vida laboriosa.

Deram, nos meus progressos intelectuais, larga parte ao uso em abuso do café e ao estímulo habitual 
dos pés mergulhados n’água fria. Contos de imaginadores. Refratário sou ao café. Nunca recorri a ele como 
a estimulante cerebral. Nem uma só vez na minha vida busquei num pedilúvio o espantalho do sono.

Ao que devo, sim, o mais dos frutos do meu trabalho, a relativa exabundância de sua fertilidade, a parte 
produtiva e durável da sua safra, é às minhas madrugadas. Menino ainda, assim que entrei para o colégio, 
alvidrei eu mesmo a conveniência desse costume, e daí avante o observei, sem cessar, toda a vida. Eduquei 
nele o meu cérebro, a ponto de espertar exatamente à hora, que comigo mesmo assentava, ao dormir. 
Sucedia, muito amiúde, encetar eu a minha solitária banca de estudo à uma ou às duas da antemanhã. 
Muitas vezes me mandava meu pai volver ao leito; e eu fazia apenas que lhe obedecia, tornando, logo 
após, àquelas amadas lucubrações, as de que me lembro com saudade mais deleitosa e entranhável.

Tenho, ainda hoje, convicção de que nessa observância persistente está o segredo feliz, não só das 
minhas primeiras vitórias no trabalho, mas de quantas vantagens alcancei jamais levar aos meus con-
correntes, em todo o andar dos anos, até à velhice. Muito há que já não subtraio tanto às horas da cama, 
para acrescentar às do estudo. Mas o sistema ainda perdura, bem que largamente cerceado nas antigas 
imoderações. Até agora, nunca o sol deu comigo deitado e, ainda hoje, um dos meus raros e modestos 
desvanecimentos é o de ser grande madrugador, madrugador impenitente.

Rui Barbosa. Oração aos moços. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997, p. 31.

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens a seguir.

01� Para acordar cedo, o narrador tomava café e mergulhava os pés na água fria. 

Certo (   )                            Errado (   ) 

02� À medida que envelheceu, o narrador deixou de acordar cedo para estudar. 

Certo (   )                            Errado (   ) 

03� O narrador afirma que desobedecia às ordens de seu pai, permanecendo acordado para estudar.

Certo (   )                            Errado (   ) 

04� Conforme o narrador, uma de suas loucuras consiste em ser um “madrugador impenitente” 
(último período do texto).

Certo (   )                            Errado (   ) 
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05� Todos os sucessos do narrador foram obtidos por meio do hábito de acordar de madrugada.

Certo (   )                            Errado (   ) 

06� Seriam mantidos o sentido original do texto e sua correção gramatical caso o pronome “o”, em “e 
daí avante o observei, sem cessar”, fosse substituído por lhe.

Certo (   )                            Errado (   ) 

07� No trecho “Mau sabedor (...) saber que tenho estudado”, as orações “estudar”, “como se estuda” e 
“que tenho estudado” não possuem o mesmo sujeito.

Certo (   )                            Errado (   )  

08� O pronome “nele” em “Eduquei nele o meu cérebro” faz referência ao termo “trabalho” (Ao que 
devo, sim, o mais dos frutos do meu trabalho).

Certo (   )                            Errado (   ) 

Papel, amigo papel, não recolhas tudo o que escrever esta pena vadia. Querendo servir me, acabarás 
desservindo-me, porque se acontecer que eu me vá desta vida, sem tempo de te reduzir a cinzas, os que 
me lerem depois da missa de sétimo dia, ou antes, ou ainda antes do enterro, podem cuidar que te 
confio cuidados de amor.

Não, papel. Quando sentires que insisto nessa nota, esquiva-te da minha mesa, e foge. A janela 
aberta te mostrará um pouco de telhado, entre a rua e o céu, e ali ou acolá acharás descanso. Comigo, 
o mais que podes achar é esquecimento, que é muito, mas não é tudo; primeiro que ele chegue, virá a 
troça dos malévolos ou simplesmente vadios.

Escuta, papel. O que naquela dama Fidélia me atrai é principalmente certa feição de espírito, algo 
parecida com o sorriso fugitivo, que já lhe vi algumas vezes. Quero estudá-la se tiver ocasião. Tempo 
sobra-me, mas tu sabes que é ainda pouco para mim mesmo, para o meu criado José, e para ti, se tenho 
vagar e quê — e pouco mais.

Machado de Assis. Memorial de Aires. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994.

No que se refere aos aspectos linguísticos, julgue os itens a seguir.

09� Sem prejuízo da correção gramatical do texto ou de seu sentido original, a vírgula empregada em 
“Escuta, papel” poderia ser suprimida.

Certo (   )                            Errado (   ) 

10� O emprego da vírgula em “Quando sentires que insisto nessa nota, esquiva-te da minha mesa” é 
obrigatório, uma vez que a vírgula isola uma oração adverbial deslocada.

Certo (   )                            Errado (   ) 
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11� A oração introduzida pela conjunção “mas”, em “Tempo sobra-me, mas tu sabes que é ainda pouco 
para mim mesmo”, classifica-se como oração subordinada adverbial, o que justifica o emprego da 
vírgula logo após “sobra-me”.

Certo (   )                            Errado (   ) 

12� No trecho “tu sabes que é ainda pouco para mim mesmo, para o meu criado José, e para ti”, as 
vírgulas foram empregadas para separar elementos de uma enumeração que exercem, a função 
de complemento verbal no período.

Certo (   )                            Errado (   ) 

13� No primeiro período do texto, o emprego das vírgulas que isolam o trecho “amigo papel” deve-se 
à repetição do termo “papel”.

Certo (   )                            Errado (   ) 

14� A forma pronominal “la”, em “Quero estudá-la se tiver ocasião”, refere-se a “certa feição de espírito”.

Certo (   )                            Errado (   ) 

15� O elemento “que” recebe a mesma classificação em “não recolhas tudo o que escrever esta pena 
vadia” e em “podem cuidar que te confio cuidados de amor”.

Certo (   )                            Errado (   )  

16� Em “Papel, amigo papel, não recolhas tudo o que escrever esta pena vadia”, a expressão “esta 
pena vadia” exerce a função de complemento da forma verbal “escrever”.

Certo (   )                            Errado (   ) 

17� O pronome “te” exerce a mesma função sintática em ambas as ocorrências, em “sem tempo de te 
reduzir a cinzas” e em “A janela aberta te mostrará um pouco de telhado”.

Certo (   )                            Errado (   ) 

As experiências perdidas constituem uma rede de lembranças legítimas. Pode até ser que o vivido 
mesmo, pão pão, queijo queijo, ocupe uma parte bem reduzida de nossas memórias. Penso que existe 
um acervo de saudades lotado de imagens do que se viveu só através de relatos alheios, da literatura e da 
imaginação. É possível ter saudades, por exemplo, da infância da sua avó, se ela te contou episódios com 
graça, imaginação e alguma nostalgia. Algumas cenas contadas por ela passam a te pertencer também. 

As saudades do que eu queria ter feito e não fiz se constroem de trás pra frente. É depois, só depois, 
que você se dá conta de que prestou atenção ao que acontecia à sua direita e não percebeu algo muito 
mais interessante que se passava à esquerda. Ou vice-versa. Claro, existem também as escolhas.
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Nesse caso penso que se eu quisesse mesmo, mesmo, fazer x em vez de y, teria feito. Essa coleção 
de vacilos escreve uma história. No horizonte virtual das possibilidades que foram deixadas pra traz, 
deve haver um duplo meu, vivendo a vida que foi dos outros.

Não recebi o impacto dos primeiros filmes de Glauber Rocha, nem do Godard dos anos 60. Mas não 
me entrego não — em matéria de filmes e livros, tudo se recupera. Viva os livros e filmes que não li nem 
vi. Por conta deles, estou salva do tédio até morrer. 

A lista das coisas perdidas não tem fim. Só as canções eu não deixei passar. As canções me 
salvaram de ficar fora do mundo. Estavam todas no ar, trazidas pelo vento diretamente para 
minha memória musical. Respirei canções, sonhei canções, entendi o Brasil desde o primeiro 
samba, porque existem as canções. Vivi sempre a condição dessa cidadania dupla, uma vida no 
chão, outra no plano das canções que recobrem o mundo ou, pelo menos, o país em que nasci. As 
canções ampliaram o meu tempo, transcenderam o presente e, numa gambiarra genial, juntaram 
um monte de pontas soltas desde antes de eu nascer. 

As canções: já que não virei cantora — opa: eis aí um arrependimento sincero! —, espero um dia 
escrever alguma coisa à altura delas.

Maria Rita Khel. In: Internet: <www.mariaritakehl.psc.br> (com adaptações).

Em relação à interpretação do texto e às estruturas linguísticas usadas, julgue os itens a seguir.

18� A oração “já que não virei cantora” expressa uma condição relativa à ideia expressa pela oração 
“espero um dia escrever alguma coisa à altura delas”.

Certo (   )                            Errado (   ) 

19� Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho “As canções (...) nascer” fosse reescrito 
da seguinte forma: Numa gambiarra genial, as canções juntaram um monte de pontas soltas desde 
antes de eu nascer, além de terem ampliado o meu tempo e de terem transcendido o presente.

Certo (   )                            Errado (   ) 

20� Seriam preservados o sentido original do texto e sua correção gramatical caso o trecho “Penso que 
existe (...) da literatura e da imaginação” fosse reescrito da seguinte forma: Só através de relatos 
de outros, da literatura e da imaginação, penso haver uma coleção de saudades lotada de imagens 
do que foi vivido.

Certo (   )                            Errado (   ) 

21� A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso fosse empregado sinal indicativo 
de crase no “a” que introduz o vocábulo “condição” em “Vivi sempre a condição dessa cidadania”.

Certo (   )                            Errado (   ) 
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Considere o trecho a seguir para julgar os itens que se seguem.

“As saudades do que eu queria ter feito e não fiz se constroem de trás pra frente”.
22� O pronome “que” exerce a função de complemento da forma verbal “queria”.

Certo (   )                            Errado (   ) 

23� Sem prejuízo de seu sentido original, o período poderia ser corretamente reescrito da seguinte 
forma: As saudades do que eu queria ter feito, mas não fiz, são construídas de trás pra frente.

Certo (   )                            Errado (   ) 

24� O referido período poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: Se constrói as saudades 
do que eu queria ter feito e não fiz de trás pra frente.

Certo (   )                            Errado (   ) 

25� A forma verbal “constroem” está flexionada no plural para concordar com “saudades”.

Certo (   )                            Errado (   ) 

26� A partícula “se” classifica-se como índice de indeterminação do sujeito.

Certo (   )                            Errado (   ) 

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático
Para a apresentação de uma peça de teatro (na sexta e no sábado à noite) foram vendidos 500 

ingressos e a arrecadação total foi de R$ 5.310,00. O preço do ingresso na sexta era de R$ 12,00 e no 
sábado era de R$ 9,00. Com base nessa situação, julgue o item seguinte.
27� A diferença do número de ingressos vendidos na sexta para o número de ingressos vendidos no 

sábado, nessa ordem, foi superior a 40.

Certo (   )                            Errado (   ) 

Um programa de proteção e preservação de tartarugas marinhas, observando dois tipos de con-
taminação dos animais, constatou em um de seus postos de pesquisa, que: 88 tartarugas apresen-
tavam sinais de contaminação por óleo mineral, 35 não apresentavam sinais de contaminação por 
radioatividade, 77 apresentavam sinais de contaminação tanto por óleo mineral como por radioa-
tividade e 43 apresentavam sinais de apenas um dos dois tipos de contaminação. Com base nessa 
situação, julgue os itens seguintes.
28� O número de tartarugas marinhas observadas foi inferior a 150.

Certo (   )                            Errado (   ) 
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29� O número de tartarugas marinhas que não apresentavam sinais de contaminação por radioativi-
dade e nem por óleo mineral foi igual a 24.

Certo (   )                            Errado (   ) 

Em uma pesquisa sobre hábitos alimentares realizada com empregados de uma Agência da Previ-
dência Social, verificou-se que todos se alimentam ao menos uma vez ao dia, e que os únicos momentos 
de alimentação são: manhã, almoço e jantar.
Alguns dados tabelados dessa pesquisa são:

• 5 se alimentam apenas pela manhã;

• 12 se alimentam apenas no jantar;

• 53 se alimentam no almoço;

• 30 se alimentam pela manhã e no almoço;

• 28 se alimentam pela manhã e no jantar;

• 26 se alimentam no almoço e no jantar; e

• 18 se alimentam pela manhã, no almoço e no jantar.
Com base nessa situação, julgue o item seguinte.

30� Dos funcionários pesquisados, o número daqueles que só se alimentam no almoço é o triplo dos 
que se alimentam apenas pela manhã.

Certo (   )                            Errado (   ) 

Há 40 anos nos Estados Unidos da América (EUA), os gaúchos Cláudio e Lourdes aposentaram-se pelo 
sistema de previdência norte-americano e recebem do governo o chamado seguro social. Cláudio recebe 
US$ 900 por mês e Lourdes, US$ 450, benefícios que garantem as necessidades básicas. Assim como o 
casal de brasileiros, 44 milhões de aposentados recebem um seguro social nos EUA. Para se aposentar, 
trabalhadores dos setores público e privado seguem basicamente as mesmas regras. O benefício é cal-
culado de acordo com a contribuição do trabalhador ao longo da vida ativa. É preciso contribuir durante 
35 anos, com 6,2% do salário. A maioria dos trabalhadores se aposenta aos 62 anos. O valor médio do 
benefício mensal é de US$ 750. Mas o que garante uma aposentadoria tranquila não é apenas o seguro 
social, explica um especialista em previdência. O norte-americano tem que ter suas próprias economias 
ou um fundo de pensão complementar. Já na Inglaterra, se fosse uma trabalhadora qualquer, a rainha Eli-
zabeth II, de 76 anos de idade, poderia estar aposentada há 16 anos. Em um país onde os chefes de Estado 
costumam permanecer no trono até a morte, as súditas têm o direito de se aposentar com 60 anos de vida. 
Os súditos, com 65 anos. Funcionários públicos e trabalhadores comuns recebem 350 libras de pensão por 
mês, metade do salário-mínimo na Inglaterra. Para ter direito a esse benefício, os britânicos descontam em 
média 10% do que recebem. Além disso, todos são obrigados a pagar um plano de aposentadoria particu-
lar, para complementar a pensão que o Estado garante. O desconto médio é de 8% sobre os vencimentos. 
Assim fica assegurado um rendimento de metade do salário da ativa. As vantagens da modernização do 


