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Curso: Operações Imobiliárias 

A letra do samba “Feijoada completa”, de Chico Buarque, abaixo, refere-se às questões 1, 2 e 3: 

Mulher, você vai gostar tô levando uns amigos para conversar eles vão com uma fome que nem me contem 

eles vão com uma sede de anteontem salta cerveja estupidamente gelada prum batalhão e vamos botar água 

no feijão. Mulher, não vá se afobar não tem que pôr a mesa e nem dar lugar ponha os pratos no chão e o 

chão tá posto e prepare as linguiças pro tira gosto uca, açúcar, cumbuca de gelo limão e vamos botar água 

no feijão. Mulher você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar arroz branco, farofa e a 

malagueta a laranja bahia ou da seleta joga o paio, carne seca, toucinho no caldeirão e vamos botar água 

no feijão. Mulher, depois de salgar faça um bom refogado que é pra engrossar aproveite a gordura da 

frigideira prá melhor temperar a couve mineira diz que tá dura, pendura fartura pro nosso irmão e vamos 

botar água no feijão.  

 

1. Podemos considerar que a letra da música:  

a) É uma verdadeira receita de feijoada, dispensando ler a receita desse prato.  

b) Precisa ser cantada no preparo, para que não nos esqueçamos de nenhum item desse prato: laranja, couve, 

torresmo etc.  

c) Remete à feijoada e acompanhamentos, lembrando muitos de seus componentes como: arroz branco, 

linguiça, pimenta malagueta etc.  

d) Cita todos os ingredientes da feijoada, esse prato tipicamente brasileiro.  

 

2. A música de Chico Buarque:  

a) Sugere que a mulher do locutor compre fiado os ingredientes para a feijoada. 

 b) Mostra que o locutor / marido nada entende de cozinha.  

c) Pede que a mulher sirva água aos amigos, pois se encontram com “uma sede de anteontem”, sendo, além 

disso, a feijoada um prato bem salgado.  

d) Deixa claro que a mulher não precisa de preocupar, pois os amigos estão chegando apenas para conversar.  

 

3. O conteúdo da letra: 

a) Mostra que o correto é ser machista, pois o marido trata a mulher como se fosse uma serviçal.  

b) Retrata uma atitude de boa parcela dos homens brasileiros, sem a intenção de ditar comportamentos.  

c) É neutro, pois foi escrito para uma propaganda de empresa alimentícia.  

d) Tenta mostrar como vivem todos os brasileiros.  

 

4. “A fome pode matar cerca de 750 mil pessoas, sobretudo crianças e adolescentes, nos próximos 

quatro meses, na Somália, indica um relatório do Centro de Análise para Segurança Alimentar das 

Nações Unidas, divulgado segunda-feira, 05-00-11, em Nairóbi, no Quênia”. O texto que possui mais 

pontos de contato com a notícia acima é:  

a) “Vi ontem um bicho Na imundície do pátio Catando comida entre os detritos. Quando achava alguma 

coisa, Não examinava nem cheirava: Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, Não era um gato, 

Não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem”. (Manuel Bandeira)  

b) “A coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida 

está todo de trás pra frente. Nós deveríamos morrer primeiro, nos livrar logo disso”. (...) (Charles Chaplin)  

c) “O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso 

existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.” (Fernando Pessoa)  

d) “É claro que a vida é boa E a alegria, a única indizível emoção É claro que te acho linda Em ti bendigo o 

amor das coisas simples É claro que te amo E tenho tudo para ser feliz Mas acontece que eu sou triste... 

“(Vinícius de Morais).  

 

 

 



 

 

 

5. Analise as afirmações acerca das conjugações verbais:  

I. Ela preveu o meu futuro. 

 II. Nós mantivemos o valor da venda da casa.  

III. Se nós viéssemos para a praia todos os finais de semana, eu estaria bronzeada.  

a) Apenas III está correta. 

b) Apenas I e III estão corretas.  

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas.  

 

6. Após aquela atitude, teve ódio de si mesmo.O termo em destaque se classifica sintaticamente como:  

a) Adjunto adverbial.  

b) Adjunto adnominal. 

c) Agente da passiva.  

d) Complemento nominal.  

 

7. Indique a alternativa em que há erro ortográfico:  

a) Para minha mãe, esta imagem é sacratíssima.  

b) Mesmo com tanto dinheiro, ele é humílimo.  

c) As questões de matemática são facérrimas.  

d) Os filhos da minha prima são terribilíssimos.  

 

8. Analise as afirmações abaixo quanto à regência dos verbos:  

I. Prefiro passar fome do que ser uma pessoa corrupta. 

II. Esqueci-me do salário dele.  

III. Ela respondeu à juíza as questões.  

a) I, II e III estão corretas. 

b) Apenas I e II estão corretas.  

c) Apenas II e III estão corretas.  

d) Apenas III está correta.  

 

9. Choveu incessantemente na serra gaúcha. Sobre o sujeito da oração, assinale a alternativa correta:  

a) Não há sujeito.  

b) Há sujeito indeterminado.  

c) O sujeito é “na serra gaúcha”. 

d) O sujeito é oculto.  

 

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com a norma culta da 

língua:  

a) Enxurrada – mexerico – gorjeta. 

 b) Extravassar – obsecado - abolição.  

c) Rechaçar – suscinta - despesa.  

d) Receoso – pretencioso - espontâneo. 

 

 11. O empréstimo deixou-me aliviado. A devida classificação do termo em destaque é:  

a) Predicativo do sujeito.  

b) Predicativo do objeto.  

c) Objeto direto. 

d) Objeto indireto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Analise as afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

 I. Um alimento insípido é um alimento sem cheiro. 

 II. Uma reunião discente é uma reunião de professores.  

a) Apenas I está correta.  

b) Apenas II está correta.  

c) I e II estão corretas.  

d) I e II estão incorretas.  

 

 

13. Assinale a alternativa incorreta:  

a) Eu estou descontente com meu relacionamento.  

b) A minha casa se localiza na Rua dos Andradas.  

c) Esta é a amiga a que meu filho se referiu.  

d) Eu não lhe apresentei aos acionistas.  

 

14. Eu vou ao cinema, embora tenha que estudar. A conjunção subordinativa traz à frase a ideia de: 

a) Causa.  

b) Comparação.  

c) Concessão.  

d) Conformidade.  

 

15. A separação silábica está incorreta:  

a) Zo-o-ló-gi-co. 

 b) Mag-nó-lia. 

c) Tran-sa-tlân-ti-co.  

d) Di-sen-te-ria.  

 

16. Analise a utilização do acento indicador de crase:  

I. Você não deve preencher o gabarito à lápis.  

II. Consegui fazê-lo beber todo o remédio, gota à gota.  

a) Apenas I está correta.  

b) Apenas II está correta.  

c) I e II estão corretas. 

d) I e II estão incorretas.  

 

17. Os moradores chamaram o porteiro de indolente, ou seja: 

 a) Ele é considerado pelos moradores muito eficiente. 

 b) Ele é considerado pelos moradores preguiçoso.  

c) Ele é considerado pelos moradores extrovertido.  

d) Ele é considerado pelos moradores educado. 

 

18. Assinale a alternativa incorreta acerca do plural dos substantivos compostos: 

a) Fizemos três abaixos-assinados contra a professora, mas nenhum deu resultado.  

b) O jardim está cheio de lindos pássaros, entretanto meus preferidos são os quero-queros. 

c) Ocorreram dois curtos-circuitos seguidos.  

d) Leve um pedaço desse bolo para os guardas-noturnos. 
 

 


