
 

 

 

 

 

SIMULADO PROSA 
Caro (a) aluno (a), essa atividade é um simulado de uma avaliação que você fará assim que retomarmos à rotina de aulas. Por 
favor, leia com atenção para respondê-la.  
• Só há uma alternativa correta para cada questão;   

• Em caso de dúvida quanto à alternativa certa, use a dica da eliminação, ou seja, exclua aquelas que não podem ser, releia a questão e as 

alternativas que restaram, buscando sentido entre o enunciado e o texto;  

• Bom trabalho, OLGA   

GABARITO 

 
 

 

 

 

 

 

Leia o texto abaixo e responda à questão 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Leia o texto abaixo e responda à questão 2: 
Mônica Torres achará todo mundo “gentinha” em novela 
 

A atriz Mônica Torres começa nos próximos dias a preparação para a nova novela da Record, Ribeirão do Tempo. Ela será uma ex-modelo 

e proprietária da butique mais luxuosa da cidadezinha que empresta seu nome à trama. A Célia vai morar em Ribeirão do Tempo contrariada. 

Ela está acostumada com o glamour das grandes cidades. Vai contrariada por conta do marido e vai achar todo mundo ‘gentinha’.   
                                                                                                                                                                             http://entretenimento.r7.com/ 
2. O uso do diminutivo na palavra ‘gentinha’ no texto significa que 

(A) a personagem dará às pessoas um tratamento carinhoso.                            (B) as pessoas da novela vivem em uma cidade pequena. 
(C) a atriz compara as pessoas da cidade à sua butique luxuosa.                        (D) a personagem desconsidera as pessoas da cidadezinha 

Leia o texto abaixo e responda à questão 3: 

    
Disponível em: <http://www.burigotto.com.br/site/manuais/burigotto/tucanor.pdf>. Acesso em 09/10/08. 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 4: 
Dicas para prevenir dores nas costas 

Para não agredir a coluna, é preciso evitar movimentos bruscos, ao se levantar pela manhã. Espreguiçar e usar os braços para 

suspender o tronco, enquanto apoia os pés no chão, são atividades indicadas.  
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1. De acordo com o texto, o detergente 

X8 
(A) protege a pele das crianças. 
(B) é benéfico para os olhos. 
(C) é saudável quando ingerido. 
(D) tem embalagem inadequada para 

outros fins. 
 

3. Em “1. Puxe pelo cabo para abrir a 

armação”, a forma verbal puxe indica 
(A) um convite.                             

(B) uma ordem. 
(C) uma opinião.                      

(D) uma resposta. 
 

Leia as instruções. 

→ Precauções para o uso do detergente X8: 

Mantenha longe do alcance das crianças e dos animais domésticos. 

→ Evite contato com os olhos, mas se isso acontecer lave com muita água.  

→ Em caso de ingestão acidental, encaminhe imediatamente a pessoa a um 

hospital ou centro de saúde.  

→ Não utilize a embalagem para outros fins.  

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.salvador.ba.gov.br/PublishingImages/logo_prefeitura.gif&imgrefurl=http://www.pms.ba.gov.br/&h=110&w=200&sz=7&tbnid=ia0_aKqvVMFJqM:&tbnh=66&tbnw=120&prev=/search?q=novo+slogan+da+prefeitura+de+salvador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=novo+slogan+da+prefeitura+de+salvador&usg=__kOaMTX5oCREtjwyxX98Wkkl9gEI=&docid=Gbhf5c-VetvyEM&hl=pt-BR&sa=X&ei=in88UYBQwuLRAcGHgfAB&sqi=2&ved=0CEsQ9QEwBA&dur=1219


4. Essa “dica” aconselha o leitor a evitar:  
(A) Andar de tamancos ou chinelos.                                                               (B) Engordar demais.  
(C) Levantar-se da cama repentinamente.                                                     (D) Usar colchões muito duros ou macios demais.  
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 5: 

 
http://4.bp.blogspot.com/_RQYZBIZTqvA/S_AOGGSJCjI/AAAAAAAAAko/3rTSXeHbA6U/s400/Professor.jpg (último acesso em23/11/2011) 

 

Leia o texto abaixo e responda à questão 6: 
“No Brasil, há uma campanha antipirataria cujo mote é: ‘Você não roubaria um carro. Por que roubar um filme?’. Existe diferença entre 

esses dois atos?” 
(Superinteressante – ed. 214, pág. 28).  

6. O lema da campanha antipirataria sugere que  
(A) a pirataria é um crime menor.                                                  (B) a pirataria também é um crime.  
(C) a pirataria é um crime violento.                                                (D) a pirataria não é crime.  
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 7: 
Receitas da vovó 

Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é parte importante da 

cultura brasileira. É verdade. Os cadernos de receita são registros culturais. Primeiro, porque resgatam antigas tradições, sejam familiares 

ou étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava em determinada região. E ainda servem como passagens de tempo, chaves para 

alcançarmos memórias emocionais que a gente nem sabia que tinha (se você se lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você sabe 

do que eu estou falando).  
 

7. A tese defendida pelo autor do texto é de que as receitas culinárias:  
(A) Fazem com que lembremos a nossa infância.                                 (B) Resgatam nossas tradições familiares ou étnicas.  
(C) São as que só nossas mães ou avós conhecem.                             (D) São uma parte importante da cultura brasileira.  
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 8: 

O que é ser adotado 

Os alunos do primeiro ano, da professora Débora, discutiam a fotografia de uma família. Um menino na foto tinha os cabelos de cor diferente 

dos outros membros da família. 

Um aluno sugeriu que ele talvez fosse adotado e uma garotinha disse: 

– Sei tudo de filhos adotados porque sou adotada. 

– O que é ser adotado? – outra criança perguntou. 

– Quer dizer que você cresce no coração da mãe, em vez de crescer na barriga. 
DOLAN, George. Você Não Está Só. Ediouro 

8. O aluno sugeriu que a criança da foto tinha sido adotada porque: 

(A) os cabelos dela eram diferentes.                                                        (B) estava na foto da família. 

(C) pertencia a uma família.                                                                      (D) cresceu na barriga da mãe. 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 9: 

 

 

5. Na imagem pode ser concluído que as salas de aula hoje 

em dia é 
(A) superlotada, devido à má frequência de alunos. 
(B) superlotada, devido à má frequência de professores. 
(C) superlotada, devido a lotação de alunos por sala. 
(D) superlotada, devido a lotação de professores por sala. 
 

9. Esse texto serve para 
(A) dar uma notícia.                          (B) deixar um recado. 
(C) fazer um convite.                        (D) vender um produto.     
 

http://4.bp.blogspot.com/_RQYZBIZTqvA/S_AOGGSJCjI/AAAAAAAA


Leia o texto abaixo e responda à questão 10: 

O REFORMADOR DO MUNDO 

Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia asneiras. 

– Asneiras, Américo? 

– Pois então?!... Aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme sustendo frutas pequeninas, e lá 

adiante vejo colossal abóbora presa ao caule duma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o 

contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboreira e as 

abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? 
LOBATO, Monteiro. O reformador do mundo. In: Obra Infantil - Completa. São Paulo: Brasiliense, s.d. 

10. Quando falou sobre a reforma da natureza, Américo estava 

(A) num pomar.                                (B) num rio.                                     (C) numa floresta.                                 (D) numa praça. 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 11: 

A função da arte  
 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar.  Viajaram para o Sul.  

Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando.  

Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus o lhos. E foi 

tanta a imensidão do mar, e tanto fulgor, que o menino ficou mudo de beleza.  

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai:  

– Me ajuda a olhar! 
Galeano, Eduardo. O livro dos abraços. Trad. Eric Neponuceno 5ª ed. Porto Alegre: Editora L & PM, 1997 

11. O menino ficou tremendo, gaguejando porque  

(A) a viagem foi longa.                                                              (B) as dunas eram muito altas.  

(C) o mar era imenso e belo.                                                    (D) o pai não o ajudou a ver o mar.  
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 12: 

Mente quieta, corpo saudável  
 

A meditação ajuda a controlar a ansiedade e a aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas os cientistas encontraram 

as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a clínica de redução do 

estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, aids, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos 

descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco da sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ans iedade e 

diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos.  

Revista Superinteressante, outubro de 2003 

12. O texto tem por finalidade  

(A) criticar.                                          (B) conscientizar.                               (C) denunciar.                                  (D) informar.  
                    
Leia o texto abaixo e responda à questão 13:  
 

 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 14:  

No mundo dos sinais 
 

Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, 

sem folhas, sem flores, sem frutos.  

13. Identifica-se termo da linguagem informal em  

(A) “Leio os roteiros de viagem enquanto rola o 

comercial.” (v. 9)  

(B) “Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal!” 

(v. 10)  

(C) “Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal.” 

(v. 11)  

(D) “Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa mas 

nada tanto assim.” (v. 12)  



Sinais de seca brava, terrível! 
Clareia o dia. O boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado.  
Toque de saída. Toque de estrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem.  

TV Cultura, Jornal do Telecurso. 
14. A opinião do autor em relação ao fato comentado está em  
(A) “os mandacarus se erguem”                                                          (B) “aroeiras expõem seus galhos”  
(C) “Sinais de seca brava, terrível!!”                                                   (D) “Toque de saída. Toque de entrada”.  
 

          Leia o texto abaixo e responda à questão 15:  
 

Acho uma boa ideia abrir as escolas no fim de semana, mas os alunos devem ser supervisionados por alguém responsável pelos 

jogos ou qualquer opção de lazer que se ofereça no dia. A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. Poderiam 
ser feitas gincanas, festas e até churrascos dentro da escola.                       (Juliana Araújo e Souza) 

       (Correio Braziliense, 10/02/2003, Gabarito. p. 2.) 

15. Em “A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes.” (ℓ. 5-6), a palavra destacada indica: 

(A) alternância.                              (B) oposição.                                        (C) adição.                                     (D) explicação. 
           

Leia o texto abaixo e responda à questão 16:  

Juquinha, o terrível 
Sabendo que o filho não era chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha ao ver Juquinha ajoelhado no quarto, de mãos postas . 
– O que está fazendo, meu filho? 
– Rezando para que o Rio Amazonas vá para a Bahia – responde o menino. 
– Mas por quê? 
– Porque foi isso que eu escrevi na prova de Geografia. 

Almanaque Brasil, maio 2001.  
16. O que torna esse texto engraçado é a 
(A) curiosidade da mãe sobre o filho.                                                          (B) mãe estranhar a atitude do filho. 
(C) primeira resposta do filho.                                                                    (D) segunda resposta do filho. 
 

    

Faça suas atividades sempre no mesmo horário, se possível! Estude e se cuide!  Olga   

Leia o texto abaixo e responda à questão 17:  

Essa Velhinha 

- Desculpe entrar assim sem pedir licença... 

- Doença! 

- Não,... quem está doente? 

- Mas quem está doente? 

- Não – Sorriu o homem -, a senhora entendeu errado. 

- Resfriado? 

- Ora... quer dizer... bem, eu estava lá fora e ... 

- Xi! Catapora? 

- Senhora, por favor não confunda... 

- Caxumba!!! Cuidado, menino, isso é perigoso... Sabe, 

sei fazer um chazinho muito bom pra caxumba. 

 

17. Os pontos de exclamação em Caxumba!!!, 

exprimem: 

(A) Entusiasmo.                           (B) Dor. 

(C) Espanto.                                 (D) Tristeza. 

                        

 
 

Leia o texto abaixo e responda à questão 18:  

 
In: O GLOBO. Rio de Janeiro. 22 de fevereiro de 1990 

 

A expressão “sambe mas não dance” significa 
(A) Divirta-se sem se expor ao perigo. 
(B) Brinque muito no carnaval. 
(C) É perigoso dirigir fantasiado. 
(D) É preciso beber para usar fantasia. 
 


