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SIMULADO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1) (FUVEST) Assinale a ÚNICA  frase em que a ordem de colocação das palavras NÃO produz 
ambiguidade. 
 
(A) Rossi pede ao STF processo por calúnia contra Motta 
(B) É só colocar as moedas, girar a manivela e ter a escova já com pasta embalada nas mãos 
(C) Casal procura filho sequestrado via Internet. 
(D) Câmara torna crime porte ilegal de armas 
(E) Regressou a Brasília depois de uma cirurgia cardíaca com cerimonial de chefe de Estado. 
 
2) FCC) A frase em que não  há ambiguidade de sentido é: 
 
(A) Esse é o tipo de técnico de um time que ninguém deseja que se torne campeão. 
(B) Ele é o autor do romance que faz enorme sucesso junto ao público feminino. 
(C) A razão que ela me deu para ingressar em sua associação só me fez desconfiar ainda mais dela. 
(D) Gostaria que você consultasse sua mãe, antes de ceder sua chácara por ocasião da nossa formatura. 
(E) Quando ela me entregou a carta, percebi logo que as notícias não deviam ser as mais alvissareiras. 
 
3) Enem 
TEXTO 
 
Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse: 
 
Não vá perder o seu tempo. Estude, que não se arrepende. 
 
Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem feito e uma alma 
mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio, de Raul Pompéia, entrava no internato de cabelos grandes 
e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não: era sabendo de tudo, era adiantado nos anos, que 
ia atravessar as portas do meu colégio. 
 
Menino perdido, menino de engenho. 
 
José Lins do Rego – Menino de Engenho, Ed. Moderna Ltda., São Paulo, 1983. 
 
No texto, o verbo cheirar tem significado de: 
 
a) agradar. 
 
b) parecer. 
 
c) enfeitiçar. 
 
d) indagar. 
 
e) bisbilhotar. 
 
4) (PUC-MG) Em todas as alternativas, a mudança proposta para o período em destaque alterou o seu 
sentido, EXCETO em: 
 
a)) Ele levantou lentamente os olhos para ver o céu. | Ele levantou os olhos para ver o céu lentamente. 
 
b) Devo encontrá-lo apenas no shopping. | Devo apenas encontrá-lo no shopping. 
 
c) O meu pedido foi só que ele estivesse aqui no horário marcado. | O meu pedido foi que ele estivesse aqui 
só no horário marcado. 
 
d) Ele disse que necessariamente conseguiria resultados para a pesquisa. | Ele disse que conseguiria 
necessariamente resultados para a pesquisa. 



 
e) Carmen gosta de pensar muito antes de agir. | Carmen gosta muito de pensar antes de agir. 
 
5)Enem 
 Canção do vento e da minha vida  
  
O vento varria as folhas,  
O vento varria os frutos,  
O vento varria as flores...  
 E a minha vida ficava  
 Cada vez mais cheia  
 De frutos, de flores, de folhas.  
[...]  
O vento varria os sonhos  
E varria as amizades...  
O vento varria as mulheres...  
 E a minha vida ficava  
 Cada vez mais cheia  
 De afetos e de mulheres.  
  
O vento varria os meses  
E varria os teus sorrisos...  
O vento varria tudo!  
 E a minha vida ficava  
 Cada vez mais cheia  
 De tudo.  
 
BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967. 
Na estruturação do texto, destaca-se 
 
a)a construção de oposições semânticas. 
 
b) a apresentação de ideias de forma objetiva. 
 
c)o emprego recorrente de figuras de linguagem, como o eufemismo. 
 
d)a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. 
 
e)a inversão da ordem sintática das palavras. 
 
6) Marque o item cuja lacuna se preenche com  1º elemento entre os parênteses: 
a) Para não permanecer com o erro, o funcionário ______________.(retificou-o / ratificou-o) 
b) O prefeito não _______________ o requerimento. (diferiu / deferiu) 
c) Ele ficará preso para ______________ sua culpa. (espiar / expiar) 
d) Por sua conduta, ele sempre revelou um bom __________. (censo / senso) 
e) As autoridades tentam combater o ______ ________ de tóxico. (tráfego / tráfico) 
 


