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Simulado sobre Termos integrantes da oração 
Concurso Professor de Português  

 
01.(Ano: 2018/Banca: FUNDATEC)  Texto associado 
Para responder à questão, considere o seguinte fragmento retirado do texto. 
A partir das cinzas da Guerra Civil, o sindicalismo americano se reuniu para pleitear um dia                
de oito horas. 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o fragmento dado. 
a) o sindicalismo americano é sujeito. 
b) A partir das cinzas da Guerra Civil é adjunto adverbial de tempo. 
c) o verbo reuniu é intransitivo. 
d) um dia de oito horas é complemento verbal. 
e) de oito horas é complemento nominal. 
 
02. (Ano: 2017/Banca: CCV-UFC)   Texto associado 

 
Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo grifado em “a              
ocorrência de diversos problemas psicológicos” (linhas 05-06).  
a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Complemento nominal. 
e) Predicativo do objeto. 
 
03. (Ano: 2017/Banca: INSTITUTO AOCP)  Texto associado 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-portuges/  

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-portuges/


 
 

http://simuladosquestoes.com.br/  
 

 
Assinale a alternativa correta em relação ao Texto 2. 
a) No excerto “Tenho que fazer minha lição de casa!”, o termo em destaque é um objeto                 
indireto.  
b) A palavra “guerra” possui 6 letras, 4 fonemas e dois dígrafos. 
c) No segundo quadrinho do Texto 2, a palavra “então” pode ser substituída por              
“conquanto”. 
d)No excerto “Tenho que fazer uma entrega!”, a função morfológica do termo em destaque              
é de pronome relativo.  
 
04. (Ano: 2017/Banca: INSTITUTO AOCP)   Texto associado 
                                             Oh! Minas Gerais 
                        O irresistível sotaque dos mineiros me encanta. 
 

Sei que deveria ir mais a Minas Gerais do que vou, umas duas, três vezes ao ano. Pra                   
rever meus parentes, meus amigos, pra não perder o sotaque. 

Sotaque que, acho eu, fui perdendo ao longo dos anos, desde aquele 1973, quando               
abandonei Belo Horizonte pra ir morar a mais de dez mil quilômetros de lá. 

Senti isso quando, outro dia, pousei no aeroporto de Uberlândia e fui direto na               
lanchonete comer um pão de queijo que, fora de brincadeira, é mesmo o mais gostoso do                
mundo. 
      - Cê qué qui eu isquento um tiquinho procê? 

Foi assim que a mocinha me recebeu, quase de braços abertos, como se fosse uma                
amiga íntima de longo tempo. 

Sei não, mas eu acho que o sotaque mineiro aumentou – e muito – desde que parti.                  
Quando peguei o primeiro avião com destino à felicidade, todos chamavam o centro de Belo               
Horizonte de cidade. O trólebus subia a Rua da Bahia, as pessoas tomavam Guarapan,              
andavam de Opala, ouviam Fagner cantando Manera Fru Fru, Manera, chamavam acidente            
de trombada e a polícia de Radio Patrulha. 

Como pode, meu filho mais velho, que nasceu tão longe de Beagá, e, que hoje mora lá,                  
me ligar e perguntar: 
      - E ai pai, tudo jóia, tudo massa? 

A repórter Helena de Grammont, quando ainda trabalhava no Show da Vida, voltou              
encantada de lá e veio logo me perguntar se o sotaque mineiro era mesmo assim ou se                 
estavam brincando com ela. Helena estava no carro da Globo, procurando um endereço             
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perto de Belo Horizonte, quando perguntou para um guarda de trânsito se ele poderia              
ajudá-la. A resposta veio de imediato. 

- Cê ségui essa istrada toda vida e quando acabá o piche, cê quebra pra lá e continua                   
siguino toda vida! 

Já virou folclore esse negócio de mineiro engolir parte das palavras. Debaixo da cama é                
badacama, conforme for é confórfô, quilo de carne é kidicarne, muito magro é magrilin, atrás               
da porta é trádaporta, ponto de ônibus é pôndions, litro de leite é lidileiti, massa de tomate é                  
mastumati e tira isso daí é tirisdaí. 

Isso é verdade. Um garoto que mora em São Paulo foi a Minas Gerais e voltou com                  
essa: Lá deve ser muito mais fácil aprender o português porque as palavras são muito mais                
curtas. 

Mineiro quando para num sinal de trânsito, se está vermelho, ele pensa: Péra. Se pisca                
o amarelo: Prestenção. Quando vem o verde: Podií. 

Mas não é só esse sotaque delicioso que o mineiro carrega dentro dele. Carrega               
também um jeitinho de ser. 

A Gabi, amiga nossa mineira, que mora em São Paulo há anos, toda vez que vem, aqui                  
em casa, chega com um balaio de casos de Minas Gerais. 

Da última vez que foi a Minas, ela viu na mesa de café da tia Teresa uma capinha de                    
crochê, cobrindo a embalagem do adoçante. Achou aquilo uma graça e comentou com a tia               
prendada. Pra quê? Tem dias que Teresa não dorme, preocupada querendo saber qual é a               
marca do adoçante que a Gabi usa, pra ela fazer uma capinha igual, já que ela gostou                 
tanto. Chega a ligar interurbano pra São Paulo: 

- Num isquéci de mi falá a marca do seu adoçante não, preu fazê a capinha de crocrê                   
procê... 
      Coisa de mineiro. 

Bastou ela contar essa história que a Catia, outra amiga mineira – e praticante – que                 
estava aqui em casa também, contar a história de um doce de banana divino que comeu na                 
casa da mãe, dona Ita, a última vez que foi lá. Depois de todos elogiarem aquele doce que                  
merecia ser comido de joelhos, ela revelou o segredo: 

- Cês criditam que eu vi um cacho de banana madurin, bonzin ainda, no lixo do vizinho,                  
e pensei: Genti, num podêmo dispidiçá não! 

Mais de quarenta anos depois de ter deixado minha terra querida, o jeito mineiro de ser                 
me encanta e cada vez mais. 

Quer saber o que é ser mineiro? No final dos anos 80, quando o meu primeiro                 
casamento se acabou, minha mãe, que era uma mineira cem por cento, queria saber se eu                
já “tinha outra”, como se diz lá em Minas Gerais. Um dia, cedo ainda, ela me telefonou e, ao                   
invés de perguntar assim, na lata, se eu já tinha um novo amor, usou seu modo bem                 
mineiro de ser: 

- Eu tava pensâno em comprá um jogo de cama procê, mas tô aqui sem sabê. Sua                  
cama nova é di casal ou di soltero? 
ADAPTADO. VILLAS, Alberto. Oh! Minas Gerais. In: Carta Capital. Publicado em 10 fev.             
2017. Disponível em https://www.cartacapital.com. br/cultura/oh-minas-gerais.  
Em “Depois de todos elogiarem aquele doce que merecia ser comido de joelhos, [...]”. a               
expressão destacada desempenha a função semântica de  
a) substituir. 
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b) modificar. 
c) quantificar. 
d) qualificar. 
e) conectar. 
 
05. (Ano: 2017/Banca: LEGALLE Concursos) Na frase “Desconfiei da conversa do           
vendedor e não concordei com a proposta”, o termo em destaque exerce função sintática              
de:  
a) Objeto direto.  
b) Objeto indireto. 
c) Agente da passiva. 
d) Complemento nominal.  
e) Adjunto adnominal.  
 
06. (Ano: 2017/Banca: Big Advice) Em: “Fizemos um excelente trabalho”, a expressão em             
destaque, sintaticamente é:  
a) Sujeito simples. 
b) Predicativo do Sujeito. 
c)  Objeto direto. 
d) Objeto indireto. 
e)  Complemento Nominal. 
 
07. (Ano: 2017/Banca: INSTITUTO AOCP)  Texto associado 
A BELEZA E A ARTE NÃO CONSTITUEM NENHUMA GARANTIA MORAL 
Contardo Calligaris 

Gostei muito de “Francofonia”, de Aleksandr Sokurov. Um jeito de resumir o filme é este:                
nossa civilização é um navio cargueiro avançando num mar hostil, levando contêineres            
repletos dos objetos expostos nos grandes museus do mundo. Será que o esplendor do              
passado facilita nossa navegação pela tempestade de cada dia? Será que, carregados de             
tantas coisas que nos parecem belas, seremos capazes de produzir menos feiura? Ou, ao              
contrário, os restos do passado tornam nosso navio menos estável, de forma que se              
precisará jogar algo ao mar para evitar o naufrágio? 

Essa discussão já aconteceu. Na França de 1792, em plena Revolução, a Assembleia              
emitiu um decreto pelo qual não era admissível expor o povo francês à visão de               
“monumentos elevados ao orgulho, ao preconceito e à tirania” – melhor seria destruí-los.             
Nascia assim o dito vandalismo revolucionário – que continua. 

Os guardas vermelhos da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos da            
China. O Talibã destruiu os Budas de Bamiyan (séculos 4 e 5). Em Palmira, Síria, o Estado                 
Islâmico destruiu os restos do templo de Bel (de quase 2.000 anos atrás). A ideia é a                 
seguinte: se preservarmos os monumentos das antigas ideias, nunca teremos a força de             
nos inventarmos de maneira radicalmente livre. 

Na mesma Assembleia francesa de 1792, também surgiu a ideia de que não era preciso                
destruir as obras, elas podiam ser conservadas como patrimônio “artístico” ou “cultural” – ou              
seja, esquecendo sua significação religiosa, política e ideológica. 
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Sentado no escuro do cinema, penso que nós não somos o navio, somos os contêineres                
que ele carrega: um emaranhado de esperanças, saberes, intuições, dúvidas, lamentos,           
heranças, obrigações e gostos. Tudo dito belamente: talvez o belo artístico surja quando             
alguém consegue sintetizar a nossa complexidade num enigma, como o sorriso de “Mona             
Lisa”. 

Os vândalos dirão que a arte não tem o poder de redimir ou apagar a ignomínia moral.                  
Eles têm razão: a estátua de um deus sanguinário pode ser bela sem ser verdadeira nem                
boa. Será que é possível apreciá-la sem riscos morais? 

Não sei bem o que é o belo e o que é arte. Mas, certamente, nenhum dos dois garante                    
nada. 
Por exemplo, gosto muito de um quadro de Arnold Böcklin, “A Ilha dos Mortos”, obra                

imensamente popular entre o século 19 e 20, que me evoca o cemitério de Veneza, que é,                 
justamente, uma ilha, San Michele. Agora, Hitler tinha, em sua coleção particular, a terceira              
versão de “A Ilha dos Mortos”, a melhor entre as cinco que Böcklin pintou. Essa proximidade                
com Hitler só não me atormenta porque “A Ilha dos Mortos” era também um dos quadros                
preferidos de Freud (que chegou a sonhar com ele). 

Outro exemplo: Hitler pintava, sobretudo aquarelas, que retratam edifícios austeros e            
solitários, e que não são ruins; talvez comprasse uma, se me fosse oferecida por um jovem                
artista pelas ruas de Viena. Para mim, as aquarelas de Hitler são melhores do que as de                 
Churchill. Pela pior razão: há, nelas, uma espécie de pressentimento trágico de que o              
mundo se dirigia para um banho de sangue. 

É uma pena a arte não ser um critério moral. Seria fácil se as pessoas que desprezamos                  
tivessem gostos estéticos opostos aos nossos. Mas, nada feito. 

Os nazistas queimavam a “arte degenerada”, mas só da boca para fora. Na privacidade de                
suas casas, eles penduraram milhares de obras “degeneradas” que tinham pretensamente           
destruído. Em Auschwitz, nas festinhas clandestinas só para SS, os nazistas pediam que a              
banda dos presos tocasse suingue e jazz – oficialmente proibidos. 

Para Sokurov, o museu dos museus é o Louvre. Para mim, sempre foi a Accademia, em                 
Veneza. A cada vez que volto para lá, desde a infância, medito na frente de três quadros,                 
um dos quais é “A Tempestade”, do Giorgione. Com o tempo, o maior enigma do quadro se                 
tornou, para mim, a paisagem de fundo, deserta e inquietante. Pintado em 1508, “A              
Tempestade” inaugura dois séculos que produziram mais beleza do que qualquer outro            
período de nossa história. Mas aquele fundo, mais tétrico que uma aquarela de Hitler,              
lembra-me que os dois séculos da beleza também foram um triunfo de guerra, peste e               
morte – Europa afora. 
  É isto mesmo: infelizmente, a arte não salva. 
Texto adaptado de:   
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2016/08/1806530-a-beleza-e-a-arte-
nao-constituem-nenhuma-garantia-moral.shtml 
Assinale a alternativa correta acerca dos excertos retirados do texto e comentados a seguir 
a)Em relação ao trecho “Sentado no escuro do cinema, penso que nós não somos o navio,                
somos os contêineres que ele carrega [...]”, os verbos destacados estão conjugados na             
primeira pessoa do plural e são complementados por objetos diretos, respectivamente, o            
navio e os contêineres. 
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b)Em relação ao trecho “Os nazistas queimavam a ‘arte degenerada’, mas só da boca para               
fora.” o verbo destacado está no plural, pois concorda com um sujeito composto e o mas                
trata-se de uma conjunção adversativa. 
c) Em relação ao trecho “Para Sokurov, o museu dos museus é o Louvre. Para mim, sempre                 
foi a Accademia, em Veneza.”, ambos os termos destacados tratam-se de conjunções que             
introduzem uma noção de finalidade. 
d)Em relação ao trecho “[...] há, nelas, uma espécie de pressentimento trágico de que o               
mundo se dirigia para um banho de sangue.”, o verbo destacado não possui sujeito e nelas                
tratase de uma contração entre a preposição em e o pronome pessoal elas e indica uma                
noção de posição. 
e) Em relação ao trecho “Pintado em 1508, ‘A Tempestade’ inaugura dois séculos que              
produziram mais beleza do que qualquer outro período de nossa história.”, o verbo             
destacado deveria estar conjugado no plural para concordar com a expressão “dois            
séculos”, fato que pode ser comprovado pela transformação para a voz passiva, assim,             
“dois séculos são inaugurados por ‘A Tempestade’”. 
 
08. (Ano: 2017/Banca: INSTITUTO AOCP)   Texto associado 
                  A BELEZA E A ARTE NÃO CONSTITUEM NENHUMA GARANTIA MORAL 
Contardo Calligaris 

Gostei muito de “Francofonia”, de Aleksandr Sokurov. Um jeito de resumir o filme é este:                
nossa civilização é um navio cargueiro avançando num mar hostil, levando contêineres            
repletos dos objetos expostos nos grandes museus do mundo. 

Será que o esplendor do passado facilita nossa navegação pela tempestade de cada dia?               
Será que, carregados de tantas coisas que nos parecem belas, seremos capazes de             
produzir menos feiura? Ou, ao contrário, os restos do passado tornam nosso navio menos              
estável, de forma que se precisará jogar algo ao mar para evitar o naufrágio? 

Essa discussão já aconteceu. Na França de 1792, em plena Revolução, a Assembleia              
emitiu um decreto pelo qual não era admissível expor o povo francês à visão de               
“monumentos elevados ao orgulho, ao preconceito e à tirania” – melhor seria destruí-los.             
Nascia assim o dito vandalismo revolucionário – que continua. 

Os guardas vermelhos da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos da            
China. O Talibã destruiu os Budas de Bamiyan (séculos 4 e 5). Em Palmira, Síria, o Estado                 
Islâmico destruiu os restos do templo de Bel (de quase 2.000 anos atrás). A ideia é a                 
seguinte: se preservarmos os monumentos das antigas ideias, nunca teremos a força de             
nos inventarmos de maneira radicalmente livre. 

Na mesma Assembleia francesa de 1792, também surgiu a ideia de que não era preciso                
destruir as obras, elas podiam ser conservadas como patrimônio “artístico” ou “cultural” – ou              
seja, esquecendo sua significação religiosa, política e ideológica. 

Sentado no escuro do cinema, penso que nós não somos o navio, somos os contêineres                
que ele carrega: um emaranhado de esperanças, saberes, intuições, dúvidas, lamentos,           
heranças, obrigações e gostos. Tudo dito belamente: talvez o belo artístico surja quando             
alguém consegue sintetizar a nossa complexidade num enigma, como o sorriso de “Mona             
Lisa”. 
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Os vândalos dirão que a arte não tem o poder de redimir ou apagar a ignomínia moral.                  
Eles têm razão: a estátua de um deus sanguinário pode ser bela sem ser verdadeira nem                
boa. Será que é possível apreciá-la sem riscos morais? 

Não sei bem o que é o belo e o que é arte. Mas, certamente, nenhum dos dois garante                    
nada. 
Por exemplo, gosto muito de um quadro de Arnold Böcklin, “A Ilha dos Mortos”, obra                

imensamente popular entre o século 19 e 20, que me evoca o cemitério de Veneza, que é,                 
justamente, uma ilha, San Michele. Agora, Hitler tinha, em sua coleção particular, a terceira              
versão de “A Ilha dos Mortos”, a melhor entre as cinco que Böcklin pintou. Essa proximidade                
com Hitler só não me atormenta porque “A Ilha dos Mortos” era também um dos quadros                
preferidos de Freud (que chegou a sonhar com ele). 

Outro exemplo: Hitler pintava, sobretudo aquarelas, que retratam edifícios austeros e            
solitários, e que não são ruins; talvez comprasse uma, se me fosse oferecida por um jovem                
artista pelas ruas de Viena. Para mim, as aquarelas de Hitler são melhores do que as de                 
Churchill. Pela pior razão: há, nelas, uma espécie de pressentimento trágico de que o              
mundo se dirigia para um banho de sangue. 

É uma pena a arte não ser um critério moral. Seria fácil se as pessoas que desprezamos                  
tivessem gostos estéticos opostos aos nossos. Mas, nada feito. 

Os nazistas queimavam a “arte degenerada”, mas só da boca para fora. Na privacidade de                
suas casas, eles penduraram milhares de obras “degeneradas” que tinham pretensamente           
destruído. Em Auschwitz, nas festinhas clandestinas só para SS, os nazistas pediam que a              
banda dos presos tocasse suingue e jazz – oficialmente proibidos. 

Para Sokurov, o museu dos museus é o Louvre. Para mim, sempre foi a Accademia, em                 
Veneza. A cada vez que volto para lá, desde a infância, medito na frente de três quadros,                 
um dos quais é “A Tempestade”, do Giorgione. Com o tempo, o maior enigma do quadro se                 
tornou, para mim, a paisagem de fundo, deserta e inquietante. Pintado em 1508, “A              
Tempestade” inaugura dois séculos que produziram mais beleza do que qualquer outro            
período de nossa história. Mas aquele fundo, mais tétrico que uma aquarela de Hitler,              
lembra-me que os dois séculos da beleza também foram um triunfo de guerra, peste e               
morte – Europa afora. 
   É isto mesmo: infelizmente, a arte não salva. 
Texto adaptado de:   
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2016/08/1806530-a-beleza-e-a-arte-
nao-constituem-nenhuma-garantia-moral.shtml 
Em relação às afirmações a seguir, assinale a alternativa correta. 
a) Em “[...] se preservarmos os monumentos das antigas ideias, nunca teremos a força de               
nos inventarmos de maneira radicalmente livre.”, o pronome destacado evidencia um sujeito            
indeterminado. 
b)Em “Os guardas vermelhos da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos           
da China.”, o verbo destacado é transitivo direto e indireto, por isso recebe tanto              
complemento de objeto direto quanto de objeto indireto. 
c)Em “Os vândalos dirão que a arte não tem o poder de redimir ou apagar a ignomínia                 
moral.”, os termos destacados são, respectivamente, verbo bitransitivo e pronome relativo. 
d)Em “É uma pena a arte não ser um critério moral.”, as expressões destacadas são,               
respectivamente, complemento de objeto direto e predicativo do sujeito. 
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e) Em “A beleza e a arte não constituem nenhuma garantia moral”, há um sujeito composto                
que justifica o verbo transitivo direto, em destaque, estar no plural. 
 
09. (Ano: 2017/Banca: Big Advice) “Tudo depende do meu esforço”. O termo em destaque              
é:  
a)  Sujeito. 
b) Predicado.  
c) Objeto direto. 
d) Objeto indireto. 
e) Predicativo do sujeito 
 
10. (Ano: 2016/Banca: Jota Consultoria) “Aos pobres, nega-lhes tudo.” 
O objeto indireto pleonástico é: 
a) Aos. 
b) pobres. 
c) nega-lhes. 
d) lhes. 
e) tudo. 
 
 
GABARITO 

01. e 
02. d 
03. b 
04. b 
05. b 
06. c 
07. d 
08. e 
09. d 
10. d 
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