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Olá, amante do vernáculo! 

Já concluiu a leitura de “O Alienista”, de Machado de Assis? Em 5/6, faremos 

as considerações sobre essa magnífica obra.  

Conforme nosso cronograma de atividades, neste sábado você terá de resolver 

mais um simulado. No domingo, você receberá todas as respostas comentadas por 

mim.  

Estudar a língua é bom demais!  

Forte abraço! 

Professor Fernando Moura  

 

 

 

TEXTO I 

Leia o texto seguinte para responder às questões de 1 a 4.  

 

A origem da polícia no Brasil 

 

Polícia é um vocábulo de origem grega (politeia) que passou para o latim 

(politia) com o mesmo sentido: governo de uma cidade, administração, forma de 

governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, 

passando a representar a ação do governo, que, no exercício de sua missão de tutela da 

ordem jurídica, busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra 

violações e malefícios.  

No Brasil, a ideia de polícia surgiu nos anos 1500, quando o rei de Portugal 

resolveu adotar um sistema de capitanias hereditárias e outorgou uma carta régia a 

Martim Afonso de Souza para estabelecer a administração, promover a justiça e 

organizar o serviço de ordem pública, como melhor entendesse, em todas as terras que 

ele conquistasse. Registros históricos mostram que, em 20 de novembro de 1530, a 

polícia brasileira iniciou suas atividades, promovendo justiça e organizando os serviços 

de ordem pública.  
Internet (com adaptações).  
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QUESTÃO 1 – Com base nas ideias do texto, assinale a opção incorreta.  

 

(A) O primeiro período do texto apresenta a função metalinguística da linguagem.  

 

(B) Sem prejuízo da coerência textual, a palavra “tutela” (L.4) poderia ser substituída 

por proteção.  

 

(C) Não haveria prejuízo das informações veiculadas no texto, caso se substituísse “No 

entanto” (L.3) por Entretanto.  

 

(D) Os referentes dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais “assumiu” 

(L.3) e “busca assegurar” (L.5) são distintos.  

 

(E) Infere-se do texto que, na atualidade, o termo polícia tem significado análogo ao 

que apresentava em sua origem.  

 

 

QUESTÃO 2 - Em “No Brasil, a ideia de polícia surgiu nos anos 1500, quando o rei de 

Portugal resolveu adotar um sistema de capitanias hereditárias e outorgou uma carta 

régia a Martim Afonso de Souza para estabelecer a administração, promover a justiça e 

organizar o serviço de ordem pública, como melhor entendesse, em todas as terras que 

ele conquistasse”, o termo destacado é, sintaticamente,  

 

(A) sujeito. 

(B) complemento verbal indireto. 

(C) agente da passiva 

(D) aposto 

(E) complemento verbal direto. 

 

QUESTÃO 3 - “Polícia é um vocábulo de origem grega (politeia)”. O vocábulo 

acentuado pela mesma razão do destacado nesse período é 

(A) perceptível 

(B) régia 

(C) barítono 

(D) incrível 

(E) veículos 

 

QUESTÃO 4 - Em “Registros históricos mostram que, em 20 de novembro de 1530, a 

polícia brasileira iniciou suas atividades”, as vírgulas: 

(A) indicam deslocamento de oração adverbial causal. 

(B) são opcionais. 

(C) indicam deslocamento de oração adverbial temporal.  

(D) indicam interrupção sintática de adjunto adverbial de tempo. 

(E) traduzem termo com caráter explicativo.  

 



 

TEXTO II  

Leia o texto seguinte para responder às questões de 5 a 7.  

 

• Em sua residência, ao atender a um chamado, certifique-se de quem se trata, antes 

mesmo de atender a ele. Em caso de suspeita, chame a Polícia.  

• À noite, ao chegar em casa, observe se há pessoas suspeitas próximas à residência. 

Caso haja suspeita, não estacione; ligue para a polícia e aguarde a sua chegada.  

• Não mantenha muito dinheiro em casa nem armas e joias de muito valor.  

• Quando for tirar cópias de suas chaves, escolha chaveiros que trabalhem longe de sua 

casa. Dê preferência a profissionais estabelecidos e que tenham seus telefones no 

catálogo telefônico.  

• Evite deixar seus filhos em casa de colegas e amigos sem a presença de um adulto 

responsável.  

• Cuidado com pessoas estranhas que podem usar crianças e empregadas para obter 

informações sobre sua rotina diária.  

• Cheque sempre as referências de empregados domésticos (saiba o endereço de sua 

residência).  

• Utilize trancas e fechaduras de qualidade para evitar acesso inoportuno. O uso de 

fechaduras auxiliares dificulta o trabalho dos ladrões.  

• Não deixe luzes acesas durante o dia. Isso significa que não há ninguém em casa. 
Adaptado de https:. Acesso em: 30/jan./2019. 

 

 

QUESTÃO 5 - Quanto à tipologia, o texto acima classifica-se, predominantemente, 

como:  

(A) instrucional ou injuntivo.  

(B) dissertativo-expositivo. 

(C) narrativo-descritivo. 

(D) dissertativo-subjetivo. 

(E) preditivo. 

 

QUESTÃO 6 -  Em “Não deixe luzes acesas durante o dia”, a palavra destacada é, 

morfologicamente, 

(A) pronome relativo. 

(B) preposição acidental. 

(C) conjunção temporal. 

(D) advérbio de tempo. 

(E) conjunção subordinativa.  

 

QUESTÃO 7 – Em “Isso significa que não há ninguém em casa”, a oração destacada 

classifica-se em: 

(A)  subordinada substantiva subjetiva. 

(B)  subordinada adjetiva restritiva. 

(C)  subordinada substantiva objetiva direta. 

(D)  subordinada adverbial consecutiva. 

(E)  subordinada substantiva apositiva.  



 

TEXTO III 

Leia o texto seguinte para responder às questões de 8 a 10.  

 

 

Um governo, ou uma sociedade, nos tempos modernos, está vinculado a um 

pressuposto que se apresenta como novo em face da Idade Antiga e Média, a saber: a  

própria ideia de democracia. Para ser democrático, deve contar, a partir das relações de 

poder estendidas a todos os indivíduos, com um espaço político demarcado por regras  e 

procedimentos claros, que, efetivamente, assegurem o atendimento às demandas 

públicas da maior parte da população, elegidas pela própria sociedade, por meio de suas  

formas de participação/representação.  

Para que isso ocorra, contudo, impõe-se a existência e a eficácia de instrumentos 

de reflexão e o debate público  das questões sociais vinculadas à gestão de interesses 

coletivos — e, muitas vezes, conflitantes, como os direitos liberais de liberdade, de 

opinião, de reunião, de associação  etc. —, tendo como pressupostos informativos um 

núcleo de direitos invioláveis, conquistados, principalmente, desde o início da Idade 

Moderna, e ampliados pelo  Constitucionalismo Social do século XX até os dias de 

hoje. Fala-se, por certo, dos Direitos Humanos e Fundamentais de todas as gerações ou 

ciclos possíveis.  
Rogério Gesta Leal. Poder político, estado e sociedade. Internet: (com adaptações).  

- 

QUESTÃO 8 - No que se refere à organização das ideias e a aspectos gramaticais do 

texto acima, assinale a opção incorreta.  

(A) O segundo parágrafo do texto evidencia a condição de o debate e a reflexão sobre 

os direitos humanos vinculados aos interesses coletivos estarem na base da ideia de 

democracia.  

(B) O desenvolvimento das ideias revela que, na linha 4, a flexão de singular em “deve” 

estabelece relações de coesão e de concordância gramatical com o termo 

“democracia”.  

(C) Associa-se a conquista dos “direitos invioláveis” a um processo gradativo e 

contínuo, conforme evidencia o emprego das preposições “desde” e “até”.  

(D) Em “Fala-se, por certo, dos Direitos Humanos e Fundamentais de todas as gerações 

ou ciclos possíveis”, a palavra “se” indetermina ou generaliza o sujeito. 

(E) O sujeito sintático da forma verbal “apresenta” (linha 2) é o termo “que”.  

QUESTÃO 9 – O vocábulo “vinculado” (linha 1) não admite, por traduzir prejuízo 

para o sentido original, a substituição por  

 

(A) enleado. 

(B) ligado. 

(C) cingido. 

(D) associado. 

(E) transfegado. 

 

 



QUESTÃO 10 -  O acento indicativo de crase em “Para ser democrático, deve contar, a 

partir das relações de poder estendidas a todos os indivíduos, com um espaço político 

demarcado por regras  e procedimentos claros, que, efetivamente, assegurem o 

atendimento às demandas públicas da maior parte da população” é: 

(A) decorrente das relações de regência nominal e obrigatório. 

(B) opcional, em virtude da dupla regência do verbo. 

(C) decorrente das relações de regência verbal e opcional. 

(D) decorrente das relações de regência nominal e opcional. 

(E) obrigatório, decorrente da existência de locução adverbial com núcleo feminino. 

 

Rumo ao sucesso!  

Forte abraço! 

Professor Fernando Moura  
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RESPOSTAS COMENTADAS 

 

QUESTÃO 1 – Letra E. (A) Correta. O primeiro período do texto apresenta a função 

metalinguística da linguagem, por meio da  qual se expõe a significação de “Polícia”. 

(B). Correta. Sem prejuízo da coerência textual, a palavra “tutela” (L.4) poderia ser 

substituída por proteção (sinônimos). (C) Correta. Não haveria prejuízo das 

informações veiculadas no texto, caso se substituísse “No entanto” (L.3) por 

Entretanto (conectivos adversativos). (D) Correta. Os referentes dos sujeitos das 

orações expressas pelas formas verbais “assumiu” (ela = Polícia) e “busca assegurar” 

(que = o governo) são distintos. (E) Incorreta. Conclui-se do texto que, atualmente, o 

termo polícia não tem significado equivalente ao que apresentava em sua origem: “No 

entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular (diferente)”.  

 

QUESTÃO 2 - Letra E. Observe: “... em todas as terras que (= as quais) ele 

conquistasse. Como o pronome relativo “que” substitui o antecedente “todas as terras”, 

obter-se-á, na ordem direta: “... ele (sujeito) conquistasse (verbo transitivo direto) todas 

as terras (= complemento verbal direto).  

 

QUESTÃO 3 - Letra B. Trata-se de paroxítonos terminados em ditongo crescente: 

“Polícia” e “régia”.  

 

QUESTÃO 4 - Letra D. Trata-se de interrupção sintática (entre a conjunção integrante 

e o sujeito da oração subordinada) de adjunto adverbial de tempo (o termo  “em 20 de 

novembro de 1530” não é oração apresenta caráter explicativo).  

 

QUESTÃO 5 - Letra A. Trata-se de texto instrucional ou injuntivo, pois apresenta 

ordens, orientações. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo. 

Outros exemplos: receitas culinárias, manuais, leis, convenções, regras.  

 

QUESTÃO 6 -  Letra B. O vocábulo “durante” é, morfologicamente, preposição 

acidental que introduz a locução adverbial de tempo “durante o dia”. Lembre-se de que 

as locuções adverbiais são iniciadas por preposição.  

http://www.proffernandomoura.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_imperativo


QUESTÃO 7 – Letra C. Observe: “Isso (sujeito) significa (verbo transitivo direto) que 

(conjunção integrante) não há ninguém em casa (oração subordinada substantiva 

objetiva direta).  

QUESTÃO 8 - Letra B. (A) Correta. O segundo parágrafo, em conexão com o primeiro 

parágrafo, do texto estabelece a condição de o debate e a reflexão sobre os direitos 

humanos vinculados aos interesses coletivos estarem na base da ideia de democracia. 

(B) Incorreta. O desenvolvimento das ideias demonstra que, na linha 4, a flexão de 

singular em “deve” estabelece relações de coesão e de concordância gramatical com o 

termo “governo”: “Para (um governo) ser democrático, (ele) deve contar, a partir das 

relações de poder estendidas a todos os indivíduos, com um espaço político demarcado 

por regras  e procedimentos claros”. (C) Correta. A conquista dos “direitos invioláveis” 

está associada a um processo gradativo e contínuo, como evidencia o emprego das 

preposições “desde” e “até”. (D) Correta. Em “Fala (verbo intransitivo) –se (índice de 

indeterminação do sujeito), por certo, dos Direitos Humanos e Fundamentais de todas as 

gerações ou ciclos possíveis (adjunto adverbial de assunto)”, a palavra “se” indetermina 

ou generaliza o sujeito. (E) Correta. O sujeito sintático da forma verbal “apresenta” 

(linha 2) é o termo “que”: “... está vinculado a um pressuposto que (= o qual = um 

pressuposto) se apresenta como novo em face da Idade Antiga e Média”.  Percebeu? O 

pronome relativo “que” (que substitui “um pressuposto”) é o sujeito sintático de “se 

apresenta”.  

 

QUESTÃO 9 – Letra E. Todas as opções trazem sinônimos de “vincular”, exceto a 

opção “E”. pois “transfegar” significa “transferir, extravasar, transbordar”. 

QUESTÃO 10 -  Letra A. O substantivo “atendimento” (derivado do verbo “atender”) 

exige a preposição “a”, que se funde obrigatoriamente ao artigo “as”, exigido pelo 

substantivo feminino plural “demandas”. Como o substantivo “atendimento” exigiu a 

preposição, trata-se de relação decorrente de regência nominal. 

 

Aprender é o mais importante! 

Muitas vitórias estão programadas para você!  
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