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GABARITO COMENTADO - SIMULADO 24/02/2018 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Adriana Guimarães 

 

01.  

a) CERTO. O autor afirma realmente que contém muita informação na internet "l.5 A internet é um enorme 

banquete de informações" e que as pessoas não leem todo o texto "l.5 Ler um texto até o final é uma arte 

perdida".  

b) ERRADA; O autor não diz que o aluno é péssimo por não possuir conhecimento de mundo e sim porque 

não era estudioso e não aprendeu que é no final da redação que é o melhor lugar para pôr o hino do clube. " 

l.10 e 11 - Se fosse mais estudioso, teria aprendido que o fim da redação é o melhor lugar para escrever 

impunemente uma frase de um hino de futebol." 

c) ERRADA; Extrapola o texto. 

d) ERRADA; Ele não acharia péssimo, apenas faria de outra forma " l.26 Trocaria o inexplicável mal-

entendido da realidade por uma ficção em que um autor maquiavélico consegue enganar uma multidão de 

leitores desatentos." 

 

02. 

a) Convencer o leitor de que as pessoas só desenvolvem o câncer devido à má alimentação. ERRADA. 1° 

parágrafo. Entre as linhas 1 a 2 Nos últimos anos, diversas pesquisas mostraram que uma alimentação 

equilibrada influencia na qualidade de vida. Alguns desses estudos focam, sobretudo, nos benefícios de 

determinados alimentos para a prevenção contra o câncer. 

b) Expor que há pessoas que apresentam maior risco de desenvolver o câncer. ERRADA. Pois o texto fala 

sobre as vantagens dos alimentos que podem ser consumidos contra o combate do câncer.  
c) Expor que há algumas substâncias que podem contribuir com o desenvolvimento do câncer. ERRADA. 

em momento algum diz sobre alguma substancia que pode aumentar o câncer e sim sobre os 

alimentos que são benéficos, porém, com uma exceção sobre o chá-verde que não é indicado para 

gravidas, pessoas com epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves. 4° 

parágrafo. Entre as linhas 14 a 16. O chá verde. A bebida é um potente antioxidante, mecanismo 

associado ao câncer. No entanto, ela é contraindicada para grávidas e pessoas com problemas de epilepsia, 

úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves. 

d) Apresentar o livro “A Dieta Anticâncer – Prevenir é o melhor Remédio”, expondo que há algumas 

substâncias que auxiliam na prevenção do câncer. CERTO.  2° parágrafo. Entre as linhas 6 a 8. O 

recém-lançado livro A Dieta Anticâncer – Prevenir é o melhor Remédio (tradução Téo Lorent; Escrituras 

Médicas, 200 páginas, 34,90 reais), escrito pela farmacêutica espanhola María Tránsito López, funciona 

como um guia de saúde, apresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção 

contra o câncer.  

 

03.  

Gabarito Letra C  

[5. Chá verde] 

Mas atenção: o chá verde é contraindicado para grávidas e pessoas com problemas de epilepsia, úlcera 

gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves. 

 

04.  

a) ERRADA 2° Parágrafo entre as linhas 8 a 9. Todos os alimentos podem ser facilmente introduzidos ao 

cardápio diário. 

b) ERRADA 3° Parágrafo linha 10 O livro também orienta sobre o preparo dos alimentos e a quantidade 

consumida. 

c) ERRADA 3° Parágrafo entre as linhas 10 a 11 Estima-se, por exemplo, que pessoas com 13 quilos a 

mais passam a ter mais predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero. 

d) CERTO. 1° Parágrafo 1° linha. Nos últimos anos, diversas pesquisas mostraram que uma alimentação 

equilibrada influencia na qualidade de vida.  
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05. 

Gabarito LETRA A 

 

06. 

Faz anos é a forma correta de escrita desta expressão. A expressão: fazem anos está errada. O verbo fazer 

se apresenta como verbo impessoal, sem sujeito; 

Alguns e diversos indicam quantidade incerta de anos. 

O pronome relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. O gênero e o número 

são de acordo com o substantivo substituído. 

 

07. 

a) CERTO. Note que o 'que' funciona como pronome fazendo referência a um termo já citado (Bill). 

Poderíamos substituir perfeitamente 'que' por Bill e ainda manteria o sentido e a gramática. 

b) ERRADO. Veja os verbos: 

Ter - quem tem, tem algo. VTD.  

Lutar - luta. VI 

Redigir - quem redige, redige algo. VTD 

c) ERRADO. Atuam como adjuntos e não complementos verbais. 

ter - complemento verbal: 20 anos 

redigir - complemento verbal: a carta. 

d) ERRADO. Quem lutava e redigia? Ele (Bill). 

 

08. 

ERRADO. O Blog dos Correios, antes de esclarecer o seu objetivo, dá as boas-vindas a qualquer pessoa que 

tenha acesso à plataforma.  

Antes de pronomes indefinidos = Crase proibida. 
b) ERRADO. A criação do Blog do Correios reflete sobre a situação importante de modernização a qual 

atravessa a empresa.  

Diante de Pronomes Relativos: A crase ocorrerá apenas quando for utilizado o pronome "a qual"/ "as quais" 

e o verbo exigir a preposição "a" em sua regência. (ATRAVESSA= VTD = Não exige preposição) 

Ex: As roupas às quais me refiro estão na varanda. (Verbo VTI = Quem se refere se refere a algo ou alguém)  

c) ERRADO. O Blog dos Correios disponibiliza à sociedade brasileira um canal de acesso à empresa. 

Faltou a crase. O verbo é VTDI. 

Na ordem direta p/ facilitar: O Blog dos Correios disponibiliza um canal à sociedade. 

d) CERTO. O Blog do Correios trata de temas relativos às questões institucionais das diversas áreas dos 

Correios e dá às pessoas que o acessam a oportunidade de comentar os posts publicados.  
Regência nominal correta = O que é relativo é relativo a alguma coisa. 

Regência verbal também correta = Quem dá, dá algo a alguém = VTDI. 

 

09. 

a) ERRADO. Pronome reflexivo 

b) ERRADO. Índice de indeterminação do sujeito, pois o verbo é intransitivo. 

c) CERTO 

Classificação Sintática: objeto indireto 

Manuel sempre se pergunta isso 

(objeto indireto) 

(VTDI) 

(objeto direto) 

Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Manuel pergunta isso a ele mesmo. 

Classificação Morfológica: pronome reflexivo, pois a ação do sujeito recai nele mesmo. 

d) ERRADO. Pronome recíproco, subgênero do pronome reflexivo  
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10.  

a) ERRADO. Certamente, imagem não é sonho porque requer muito trabalho da nossa imaginação. (Não é 

nosso gabarito! Retirando a vírgula não muda o sentido nem acarreta erro [vírgula facultativa]) 

b) CERTO. As imagens mais ricas do passado estão nos artistas, que são mais imaginosos. (Esse é nosso 

gabarito, pessoal! Se retirarmos a vírgula, muda completamente o sentido! Deixa de ser explicativa, 

passando a ser restritiva.) 
c) ERRADO. Quando alguém se põe a recordar, os fatos presentes adulteram o passado. (Não é nosso 

gabarito! Em nada altera o sentido da alternativa. Caso ocorra a retirada da vírgula, apenas acarretaria erro 

de pontuação por se tratar de oração subordinada adverbial deslocada) 

d) ERRADO. Num tempo difícil como o nosso, muitas imagens do passado são ainda mais gratas. Termo 

deslocado 

 

11.  

a) ERRADO. (e) Conjunção Aditiva 

b) ERRADO. (por isso) Conjunção Conclusiva 

c) CERTO. (embora) Conjunção Concessiva / CONcessão = CONtraste 

d) ERRADO. (além disso) Conjunção Aditiva 

e) ERRADO. (por essa razão) Conjunção Conclusiva 

 

12.  

Gabarito LETRA B 

(ERRADO) Sendo todos um pronome de terceira pessoa, as formas perdemos e temos evidenciam a 

concordância com esse pronome. "TODOS" é pronome INDEFINIDO.  "perdemos" e "temos" possuem sujeito 

desinencial (nós).  

(CERTO) A imagem representa visualmente alguns dos transportes alternativos mencionados na frase 

imperativa. 

(ERRADO) A frase Use transportes alternativos! é dirigida a um interlocutor tratado como segunda pessoa do 

singular. "USE" está na 3ª pessoa do singular (ele/ela) - use você 

 

13.  

a) O emprego da vírgula após o vocábulo “industrialização” (l.4) indica que a crítica se restringe à 

industrialização nociva à cultura, e não à totalidade do processo de industrialização.  INCORRETA! Ela 

tem caráter explicativo. 

b) Na oração “que a todos afeta” (l.5), a supressão da preposição que introduz o complemento não acarretaria 

prejuízo para a correção gramatical. CORRETA! "que a todos afeta" ou "que todos afeta" não acarreta 

prejuízo para a correção gramatical, uma vez que o verbo "afetar" é V.T.D. e pode ser também V.T.I. (o que 

afeta, afeta algo ou alguma coisa ou alguém; ou também afeta a alguém). Afeta quem? = todos / ou afeta a 

quem? = a todos.  

c) No trecho “e os fazem interagir” (l.8), estaria igualmente correta a colocação do pronome depois do verbo, 

da seguinte forma: “fazem-os interagir”. INCORRETA! "{...}, que aproximam os gaúchos dos caboclos 

amazônicos e os fazem interagir {...}". O pronome relativo "que" é fator de próclise e mesmo que pudesse 

ser ênclise, teríamos que trocar o pronome átono "os", por "nos", pois é verbo de terminação nasal = "fazem-

nos". 

d) O segundo parágrafo é iniciado por um pronome que retoma o que foi expresso na última oração do parágrafo 

anterior. INCORRETA! Os pronomes demonstrativos ESSE, ISSO têm também como função retomar sim 

o que foi expresso anteriormente. Geralmente para indicar anáfora, ou seja, para referir-se ao que já foi 

mencionado no texto. Porém, aqui, a alternativa afirma que o pronome "Isso" retoma somente a última 

oração do parágrafo anterior ("{...} e os fazem interagir com os centros dinâmicos do processo de 

industrialização."), o que a torna incorreta, porque o "isso" retoma o parágrafo anterior por completo.  
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14.  

Gabarito LETRA A 

(V) o vocábulo “que” em “que ardiam” (3º parágrafo) é um pronome relativo na função de sujeito.   OBS. É um 

pronome relativo, que se comporta com o sujeito. 

(V) o vocábulo “o” em “colocando-o” de volta no meio do fogo (4º parágrafo) é um pronome em função de 

objeto direto. OBS. O(S) e A(S) será Objeto Direto. 

(V) os vocábulos “frio” e “inútil” em “manipulou novamente o carvão frio e inútil” (4º parágrafo) são adjetivos em função 

de adjunto adnominal. OBS. O Carvão é um substantivo, logo está modificando-o, pois isso que será um adjetivo. 

(F) o vocábulo “líder” em “o homem deu as boas-vindas ao líder” (3º parágrafo) é um substantivo em função de 

complemento nominal.   OBS. O verbo DAR é VTDI. Quem dar, dar algo A alguém.  "AO líder" é o objeto indireto 

 

“HORÓSCOPO. É possível que você esteja inclinado a agir com tolerância e paciência, movido pela vontade de 

proporcionar o bem-estar. É tempo de se colocar no lugar do outro e compreender suas necessidades.” (O 

GLOBO, 02 de abril de 2016) 

 

15.  

Gabarito LETRA D 

É possível que você esteja inclinado a agir com tolerância e paciência   ~> ADJUNTO ADVERBIAL 

Movido pela vontade de proporcionar o bem-estar. ~> AGENTE DA PASSIVA 

 

16.  

Gabarito LETRA C 

Colocando na ordem direta e evidenciando os termos ocultos:" Eu considerei a sua proposta indecorosa." 

 

17.  

a) ERRADA. Não vamos discorrer sobre a pré-história da aviação, sonho dos antigos egípcios e gregos, que 

representavam alguns de seus deuses por figuras aladas, nem sobre o vulto de estudiosos do problema, como 

Leonardo da Vinci, que no século XV construiu um modelo de avião em forma de pássaro.  “O emprego 

da vírgula depois de “Vinci” justifica-se por isolar uma oração de natureza EXPLICATIVA. “ 
b) ERRADA. Pode-se localizar o início da aviação nas experiências de alguns pioneiros que ... “Em "Pode-se" 

(l. 6) a partícula "se" partícula apassivadora. 

c) ERRADA. desde os últimos anos do século XIX, tentaram o voo de aparelhos ENTÃO (NAQUELA 

ÉPOCA) denominados mais pesados do que o ar ... A troca de “então “por “naquela época “mantém o 

sentido original do texto. 
d) CORRETA. Ao contrário dos balões, que se sustentavam na atmosfera por causa da menor densidade do 

gás em seu interior, os aviões precisavam de um meio mecânico de sustentação para que se elevassem por 

seus próprios recursos.  Em "se sustentavam" (l. 12) e "se elevassem" (l. 15) o pronome "se" indica voz 

reflexiva. Isto é, quando um verbo indicada uma ação praticada e sofrida pelo próprio sujeito, ou seja, o 

sujeito é o agente e o alvo da ação, ao mesmo tempo – a ação reflete em se si mesmo. Como os verbos são 

sempre VTD ou VTDI o pronome reflexivo terá função de objeto direto e indireto. 

 

18.  

Gabarito Letra D 

Ele pode ser  verbo bitransitivo, verbo pronominal, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e 

indireto. No texto ele funciona como   VERBO TRANSITIVO DIRETO. 

 

19.  

a) o vocábulo “constante” (L.8) foi empregado para qualificar o termo “aspecto” (L.6). INCORRETA. A 

palavra "constante" qualifica o termo "relação": que essa relação não é nem homogênea nem constante. 

b) a expressão “sobre a”, nas linhas 13 e 15, tem o sentido de a respeito da. INCORRETA. A expressão tem 

sentido de "acima de":  a fala tem precedência sobre a escrita 

c) o trecho “Quando nos referimos” (L.1) tem o mesmo sentido de Caso nos refiramos. INCORRETA. O 

advérbio "quando", na frase em análise, indica noção temporal, enquanto "caso" tem 

noção condicional.  Frase original: Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre 

outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. 

d) o vocábulo “logo” (L2) tem o sentido adverbial de imediatamente. CORRETA. Sim, essa palavra está 

empregada com sentido adverbial de "imediatamente", vejamos no texto: Quando nos referimos à 

supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade... 
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20. 

Gabarito LETRA C 

Gira + Sol = Composição por justaposição é quando não ocorre a alteração fonética; 

Máquin + ista = Derivação por sufixação.  Sufixo é o elemento mórfico que vem depois do radical. 

Quilograma = Redução  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Rodrigo Borges 

 

21.  

Gabarito LETRA A 
Acrescenta 6 palitos para construir a figura do próximo termo. 

Fig I = 10 => Fig II = 16 => Fig. III = 22 => Fig. IV = 28 => Fig V = 34 

 

22.  

Gabarito LETRA D 

MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

SALDO DE DIAS 

PARA UMA 

SEMANA 

3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 

SOMA DOS 

SALDOS 
3 3 3 8 11 13 13 19 21    

 

Deve-se somar os dias de saldos dos meses até encontrar um múltiplo de 7. 

Ciclo semanal => 7 dias 

 

23.  

Gabarito LETRA C 
   21 – 12 = 9  42 – 24 = 18  63 – 36 = 27  84 – 48 = 36 

 

24.  

Gabarito LETRA D 
MMC (3, 4) = 12 

11 h 30 min + 12 h = 23 h 30 min 

 

25.  

Gabarito LETRA B 
15p = 9m (divide tudo por 3)   => 5p = 3m 

25a = 15m (divide tudo por 5) => 5a = 3m  logo, 5a = 5p => a = p 

16l = 12a (divide tudo por 4)    => 4l = 3a   se a = p => 3a = 3p 

 

3p = 4l (multiplica tudo por 3) => 9p = 12l  Daí 12 laranjas é a resposta. 

 

26.  

Gabarito LETRA A 
Área maior: 72 unidades 

Área média: 48 unidades 

Área menor: 24 unidades 

 

Relação: 24/72 = 1/3 

 

27.  

Gabarito LETRA D 
24 quadrados de lado 1 + 15 quadrados de lado 2 + 8 quadrados de lado 3 + 3 quadrados de lado 4 

Total de 50 quadrados na figura. 
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28.  

Gabarito LETRA D 
p: comer sanduíche. 

q: comer salada. 

r: tomar sorvete. 
 

Enunciado: 

p → (~q Ʌ r)    ou  (p → ~q) Ʌ r 
 

Negação: 

 ~[p → (~q Ʌ r)]    ~[(p → ~q) Ʌ r] 
 

Decorre: 

p Ʌ ~(~q Ʌ r)     ~(p → ~q) V ~r 

      p Ʌ ~(~q) V ~r 
 

Conclusão: 

p Ʌ q V ~r     p Ʌ q V ~r 

 

29.  

Gabarito LETRA D 
9 simetrias verticais: T, V, A, H, M, O, U, X, W 

6 simetrias horizontais: C, D, E, H, O, X 

3 simetrias verticais e horizontais: H, O, X 

5 não simetrias: J, R, F, G, P 

 

30.  

Gabarito LETRA C 
p: penso. 

q: existo. 
 

Enunciado: 

p → q 
 

Negação: 

~(p → q) 
 

Decorre: 

p Ʌ ~q 
 

Negação: 

~(p Ʌ ~q) 
 

Conclusão: 

~p V q 

 

31.  

Gabarito LETRA D 
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32.  

Gabarito LETRA C 

 
33.  

Gabarito LETRA B 

V André inocente V Beto inocente F 

F Beto inocente → Caio inocente F 

V Caio inocente ↔ Dênis culpado V 

V Dênis culpado    

 

Conclusão: André inocente e Caio inocente. 

 

34.  

Gabarito LETRA C 

 

 CITADOS PELAS FALAS RESULTADOS POSSÍVEIS 

Marcos Mário Manuel Mara Maria Marcos Mário Manuel Mara Maria 

F
A

L
A

N
T

E
S

 Marcos não  não   M V M V V 

Mário   sim  sim M M V M V 

Manuel    sim  M M M V M 

Mara  mente    V V V V V 

Maria sim   sim  V M M V M 

O único candidato(a) que contempla o enunciado é a Mara. 

 

35.  

Gabarito LETRA D 

 Consultor Coordenador Técnico Moradia Alimentação Formação 

Alan S4 N3 N2 S1 N1 N1 

Bárbara N3 S3 N2 N1 N3 S3 

Carlos N2 N2 S2 N1 S3 N4 

Moradia S N N    

Alimentação N N S    

Formação N S N    

 

Alan   => Consultor   => Moradia 

Bárbara  => Coordenador  => Formação 

Carlos   => Técnico   => Alimentação 

 

36.  

Gabarito LETRA B 
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37.  

Gabarito LETRA C 

A cumprimenta B, C, D e E  4 apertos de mãos 

B cumprimenta C, D e E  3 apertos de mãos 

C cumprimenta D e E   2 apertos de mãos 

D cumprimenta E   1 apertos de mãos 

 

Total: 10 apertos de mãos 

 

Processo prático: 

 

5 x 4 = 20 : 2 = 10 

 

38.  

Gabarito LETRA B 

M M M F M M 

M M F F M F  

M F M  F F M 

M F F  F F F  

 

2 chances em 8 possibilidades 

Outro processo: 

n(U) = 23 = 8 

n(A) = 2 

p(A) = n(U)/n(A) = 2/8 = ¼ = 0,25 = 25% 

 

39.  

Gabarito LETRA B 

Cada termo representa o dobro do número de letras de cada posição do termo. 

 

40.  

Gabarito LETRA B 

Faltou a figura completa. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Eudson Justiniano 

41. 

a) ERRADA. Caso seja criado um território federal ele elegerá 4 deputados; 

b) ERRADA. Não são "em todos os projetos". Como regra é algo contrário: O senado que é a casa revisora dos 

projetos de lei, já que, em regra, a Câmara que é a casa iniciadora. Porém nada impede de existir um projeto 

de lei que começe no Senado e a Câmara que faça o papel de casa revisora. 

c) ERRADA. Nas eleições de 2018 serão eleitos 2/3 dos senadores 

d) CORRETA. 
 

42.  

Gabarito LETRA C. 

CF, art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o 

especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: 

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões 

de curso forçado; 

CF, art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 

delegação legislativa; 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
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43. 

a) ERRADA. Art. 84, VI – dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração 

federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 

b) CERTA.  Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: XII - conceder indulto e comutar 

penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; 

c) ERRADA. 

d) ERRADA. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VIII - celebrar tratados, 

convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Patrícia Kopke 

 

44.  

a) FALSO. Art.79, inc. I da Lei 8.666/93 

b) FALSO. Art.80, inc. I da Lei 8.666/93 

c) VERDADEIRO. O contrato administrativo é um contrato de adesão 

d) FALSO. Art. 58, §1º da Lei 8.666/93 

 

45.  

a) FALSO. Art. 37, IX, CF/88 

b) FALSO. É expresso/explícito. Art. 37, caput CF/88 

c) VERDADEIRO. Art. 37, VI CF/88 

d) FALSO. Art. 37, VII CF/88 

 

46. 

a) FALSO. Trata-se de descentralização 

b) FALSO. Os órgãos não possuem personalidade jurídica/ Nem todas as entidades da Administração Indireta 

são de direito público. 

c) FALSO. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e os consórcios definirão 

qual a sua natureza jurídica. 

d) VERDADEIRA. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Eudson Justiniano 

47.  

a) ERRADA. art. 110, par.4 

b) ERRADA. art. 110, par. 5 

c) ERRADA. art.  106, par. 6 

d) CORRETA. art. 107, par. 7 
 

48.  

a) ERRADA. art. 109 caput 

b) ERRADA. art. 109, par. Único 

c) ERRADA. art. 110, par. 1 

d) CORRETA. 110, par. 2 e 3 
 

49.  

a) CORRETA. art. 104, par.1 

b) ERRADA. art. 104, par. 2 

c) ERRADA. art. 104, par. 3 

d) ERRADA. art. 105 
 

50. 

a) ERRADA. art. 95, caput 

b) ERRADA. art. 95, par. 1 

c) CORRETA. art. 95, par. 2 e incisos 

d) ERRADA. art. 95, par. 3 


