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(A) Caso chova amanhã, cancelaremos a festa de despedida.
(B) Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar a conta.
(C) Embora estivesse cansada, conseguiu concluir a tarefa
(D) Todos os familiares comemoraram quando o navio chegou
(E) Ele está muito feliz porque foi aprovado no concurso.

1) Em que opção a oração sublinhada exprime uma conclusão?

2} Em que opção a frase está de acordo com a norma padrão?

(A) As provas e os processos vão anexo,
{B) As provas e os processos vão anexa,
{C) As provas e os processos vão em anexo.
(D) As provas e os processos vão em anexas.
(E) As provas e os processos vão em anexa.

3) Tendo em vista a norma padrão, assinale a opção em que a 
concordância verbal está correta.

(A) Existiram uma espécie rara de animal marinho.
(B) Existiu grandes heróis no passado.
(C) Existe algumas pessoas esperando no cais.
(D) Existia várias outras formas de punição.
(E) Existem bons exemplos de comportamento.

4) Assinale a opção em que a palavra destacada está grafada 
corretamente.

(A) A aza do avião está sendo reparada.
(B) 0 pasarinho fez ninho naquela árvore.
(C) 0 vendedor não sabia o presso da mercadoria.
(D) A beleza da modelo era admirada por todos.
(E) Coloque o fogão novo na cosinha, por favor.
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5) Com relação à pontuação, assinale a opção correta, de acordo
com a norma padrão,

(A) Nos navios de guerra, a popa é a parte do navio mais 
respeitada.

(B) A popa é, a parte do navio, mais respeitada nos navios 
de guerra.

(C) A popa, é a parte do navio mais respeitada nos navios de 
guerra.

(D) A popa, é a parte, do navio, mais respeitada, nos navios 
de guerra.

(E) Nos navios, de guerra, a popa, é a parte mais 
respeitada.

6) Leia a oração a seguir.
"Ao amigo a diretora ofereceu, durante a visita, uma valiosa 
ajuda."
Assinale a opção que apresenta o sujeito da oração acima.

(A) Ao amigo 
{B) a diretora
(C) ofereceu
(D) durante a visita
(E) uma valiosa ajuda

7) Assinale a opção que sintetiza a ideia central do dito 
popular "Quem espera sempre alcança."♦

(A) Aparência.
(B) Egoísmo.
(C) Paciência.
(D) Sociabilidade.
(E) Dissimulação.

8) Assinale a opção em que o vocábulo sublinhado deve receber o 
acento grave, indicativo de crase.

(A) Os inimigos ficaram frente a frente.
(B) Professor, posso escrever a lápis?
(C) Estavam dispostos a colaborar na campanha.
(D) O vendedor já entregou o livro a você?
(E) As amigas foram a praia ontem de manhã.
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9) Qual o valor semântico da preposição destacada na frase 
"Muita gente morre de fome no país."?

(A) Meio.
(B) Causa.
(C) Companhia,
{D) Instrumento.
(E) Modo.

10) Tendo em vista a norma padrão, assinale a opção em que a 
forma verbal destacada está correta.

(A) Desejo que ele fassa tudo certo.
(B) O menino pegou a bola mais cara.
(C) Se ela vi ao baile, ficarei surpreso.
(D) O governador nomeiou o novo secretário.
(E) Espero que eles viaje confortavelmente.

11) Em que opção o verbo está corretamente grafado, de acordo 
com o significado indicado?

(A) Caçar = anular.
(B) Arrear = levantar.
(C) Ratificar = correr,
(D) Proscrever = recomendar.
(E) Imergir = mergulhar.

12) Assinale a opção em que a expressão "por quem" completa 
corretamente a lacuna, de acordo com a norma padrão.

(A) Visitou o lugar brincava quando menino.
(B) Encontrou o rapaz estava apaixonada.
(C) Este é o militar me referi na reunião.
(D) A professora lhe comprara o livro saiu.
(E) A revista nome foi decidido por todos f
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(A) Ruim.
(B) Juiz.
(C) Rúbrica.
(D) Ônix.
(E) Mofo.

13) Em que opção a palavra está corretamente grafada?

14} Em que opção o termo destacado foi empregado adequadamente?

(A) Não entendo porque os livros não estão nas prateleiras.
(B) Pot que você não lhe enviou uma resposta?
(C) A estrada estava escura porquê já era noite.
(D) Porque você não compareceu ao evento sábado passado?
(E) Todos choraram por que a situação se revelou trágica.

15) Em qual opção a frase está de acordo com a norma padrão?

(A) Não há desconfianças entre eu e ti.
(B) A gente, às vezes, brigamos muito.
{C) Meu irmão e mim tivemos muita sorte.
(D) Tu e meus primos comprou as camisas.
(E) Para mim, o assunto está encerrado.

16) Assinale a opção em que há erro na acentuação gráfica.

(A) Amável.
(B) Revólver.
(C) Residência.
(D) Lampâda.
(E) Cômodo.

17) Em qual opção a expressão "em que" completa corretamente a 
lacuna, de acordo com a norma padrão?

(A) Esta é a cidade ________  nascera e fora criada.
(B) Vi o chefe __________  nome não me recordo.
{C) A diretora __________  filho também trabalha aqui saiu.
(D) O filme __________  assisti é imperdível.
<E) 0 marinheiro _________  falou comigo embarca hoje.
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18) Que opção sintetiza a ideia central do dito popular "Quem 
não tem cão caça com gato."?

(A) Adaptação.
(B) Cumplicidade.
(C) Cooperação.
(D) Ambição.
{E) Indiferença.

19) Assinale a opção em que há um exemplo de pleonasmo vicioso, 
ou seja, uma repetição que deve ser evitada.

(A) Após muito sofrimento, deu o último suspiro.
(B) A jovem gosta muito de ler Machado de Assis.
(C) Pedro é do Rio de Janeiro; Maria, de São Paulo.
(D) Quando a reunião terminou, o chefe saiu para fora.
(E) Aquele rapaz gastou rios de dinheiro na nova galeria.

20) Assinale a opção que apresenta a palavra cujo processo de 
formação é o mesmo de "paraquedas".

(A) Boquiaberto.
(B) Releitura.
(C) Mandachuva.
(D) Tristeza.
(E) Desalmado.

21) Tendo em vista a norma padrão, assinale a opção em que a 
forma verbal destacada está correta.

(A) Os marinheiros sempre vens cedo.
(B) Meus avós veiem muito mal, mesmo com óculos.
(C) Como você mantiveram sempre a boa forma?
(D) Quantos livros essas caixas contenho?
(E) O pintor tem muito trabalho hoje.
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22) Assinale a opção em que os nomes estão colocados em ordem 
alfabética corretamente,

(A) Juliana ~ Gabriel - Viviane - Maria - Pedro
(B) Gabriel - Maria - Pedro - Juliana - Viviane
(C) Viviane - Gabriel - Juliana - Pedro - Maria
(D) Juliana - Maria - Gabriel — Viviane - Pedro
(E) Gabriel - Juliana - Maria - Pedro - Viviane

23) Assinale a opção em que a separação silábica está correta.

(A) Opção = o - pção.
(B) Saúde = saú - de.
(C) Filhote - fi - lho - te.
(D) Prorrogar = pro - rro - gar.
(E) Coordenar = coor - de - nar.

24) Tendo em vista a norma padrão, assinale a opção em que o 
plural do substantivo está corretamente grafado.

(A) Álbum - Álbums.
(B) Cidadão - Cidadãos.
(C) Degrau - Degrais.
(D) Irmã - Irmães.
(E) Papel - Papéus,

25) Assinale a opção em que o significado da palavra está 
corretamente indicado.

(A) Anônimo = nome desconhecido.
(B) Homônimo = palavra oposta.
(C) Parônimo = substantivo igual.
(D) Pseudônimo = nome esquecido.
(E) Antropônimo = substantivo ambíguo.

26) Em 9 de janeiro de 1822, D . Pedro declarou que permaneceria 
no Brasil, apesar da determinação das Cortes para que 
retornasse a Lisboa. Como esse dia ficou conhecido?

(A) Dia da Independência.
(B) Dia do Fico.
{C) Dia do Brasil.
(D) Dia de D . Pedro.
{E) Dia de Portugal.
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27) De acordo com o EMA-137 - Doutrina de Liderança da Marinha,
quando é indicada a liderança transformacional?

(A) No cotidiano, para poder resolver problemas simples com 
mais rapidez.

(B) Em todas as situações, exceto em submarinos.
(C) Quando existe a necessidade de transformação sem a ação 

do lider.
(D) Para situações de pressão, crise e mudança, que requerem 

elevados níveis de envolvimento e comprometimento dos 
subordinados.

(E) Nas Organizações Militares de paises que não estão em 
guerra.

28) Assinale a opção que apresenta a composição correta dos 
blocos militares formados antes da Primeira Guerra Mundial.

(A) Tríplice Aliança (Espanha, Itália e Alemanha) e Tríplice 
Entente (Estados Unidos, França e Japão).

(B) Tríplice Aliança (Rússia, Alemanha e Itália) e Tríplice 
Entente (Japão, Alemanha e Grã-Bretanha).

(C) Tríplice Aliança (França, Alemanha e Rússia) e Tríplice 
Entente (Portugal, França e Estados Unidos).

(D) Tríplice Aliança (Itália, Império Austro-Húngaro e 
Alemanha) e Tríplice Entente (Rússia, Inglaterra e 
França).

(E) Tríplice Aliança (Brasil, Itália e Alemanha) e Tríplice 
Entente (Rússia, França e Espanha).

29) De acordo com o Estatuto dos Militares, os militares da 
ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço 
militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida são 
classificados como

(A) militares da reserva remunerada.
(B) militares da reserva não remunerada.
(C) militares reformados.
(D) militares de carreira.
(E) inativos e pensionistas.
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30) Na Segunda Guerra Mundial, o bloco militar conhecido como 
Eixo era composto por quais paises?

(A) Inglaterra, Estados Unidos e Japão.
(B) Itália, Estados Unidos e Rússia.
(C) França, Inglaterra e Estados Unidos.
(D) Brasil, Inglaterra e Itália.
(E) Alemanha, Itália e Japão.

31) Que documento regula a situação, a obrigação, os deveres, os 
direitos e as prerrogativas dos membros das Forças Armadas?

(A) Código Penal Militar.
(B) Constituição Federal.
(C) Código Penal.
(D) Código de Processo Penal.
(E) Estatuto dos Militares.

32) De acordo com a Constituição Federal, a que se destinam as 
Forças Armadas?

(A) À garantia da lei, da ordem e do progresso.
(B) Única e exclusivamente à defesa da Pátria.
(C) À defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucio

nais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 
ordem.

(D) Ao ataque aos inimigos da nação.
(E) À defesa exclusiva das instituições do poder executivo.

33) Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas 
especificarão e classificarão:

(A) o treinamento físico.
(B) as contravenções ou transgressões disciplinares.
(C) as normas de etiqueta.
(D) os Postos e Graduações.
(E) os uniformes.

34) Qual é o parâmetro fundamental para o exercício da liderança 
no âmbito militar?

(A) Ética.
(B) Atitude.
(C) Saúde.
(D) Força.
(E) Serenidade.
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35) Qual foi o fato que deu início à Primeira Guerra Mundial?

(A) A invasão da Polônia pelo exército alemão.
(B) A formação do bloco militar composto por Alemanha, 

Itália e França.
(C) O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono 

austríaco.
(D) A disputa por território no continente americano, 

principalmente entre Alemanha e Itália.
(E) A disputa pelo território brasileiro.

36) Um movimento importante de D . João na política externa foi a 
ocupação da Banda Oriental. Qual país da América do Sul se 
originou dessa ocupação?

(A) Estados Unidos da América.
(B) México.
(C) Brasil.
(D) Uruguai.
(E) Canadá.

37) De acordo com o EMA-137 - Doutrina de Liderança da Marinha, 
o líder autocrático baseia sua atuação numa

(A) disciplina rígida,
(B) conversa informal.
(C) troca de favores.
(D) recompensa.
(E) promessa de promoção.

38) A capacidade de influenciar é um componente indispensável ao

(A) secretário.
(B) subordinado.
(C) líder.
(D) monitor.
(E) porta-voz.
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39) Qual foi a missão da Marinha do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial?

(A) Invadir a Alemanha Junto com os Estados Unidos.
(B) Destruir os navios mercantes alemães.
(C) Patrulhar o Pacifico e proteger os comboios de navios 

mercantes que trafegavam entre o Mar do Caribe e o nosso 
litoral norte contra a ação dos submarinos e navios 
corsários germânicos e italianos.

(D) Invadir a Itália junto com os Estados Unidos.
(E) Patrulhar o Atlântico Sul e proteger os comboios de 

navios mercantes que trafegavam entre o Mar do Caribe e 
o nosso litoral sul contra a ação dos submarinos e 
navios corsários germânicos e italianos Voga Larga.

40) De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, assinale a opção que apresenta uma 
instituição nacional permanente e regular.

(A) Marinha.
(B) Petrobrás.
(C) Eletrobrás.
(D) Eletronuclear.
(E) Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí- 

ve is .

41) De acordo com o EMA-137 - Doutrina de Liderança da Marinha, 
a especialização em tarefas é uma das principais
responsabilidades do líder, na medida em que possui a 
necessária qualificação profissional para o exercício da 
função. Sendo assim, assinale a opção que apresenta o estilo 
de liderança em que o líder focaliza o desempenho de tarefas 
e a realização de objetivos.

(A) Autocrática.
(B) Democrática.
(C) Progressista.
(D) Altruísta.
(E) Orientada para Tarefa.
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42) A pressão pela restauração do pacto colonial, com o 
consequente esvaziamento das atribuições de regente, levou 
D. Pedro a defender a autonomia brasileira perante a 
restauração da condição de colônia pretendida pelas Cortes. 
Com isso, como ficou conhecido o dia 7 de setembro de 1822?

(A) Dia do Fico.
(B) Dia da Independência do Brasil.
(C) Dia do Brasil e Portugal.
(D) Dia de D . Pedro.
{E) Dia de Portugal.

43) De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, a segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(A) Marinha, Exército e Aeronáutica.
(B) Polícias e Exército.
(C) Polícias militares e corpo de bombeiros militares.
(D) Polícia federal, rodoviária federal e ferroviária 

federal, polícias civis e militares e corpo de bombeiros 
militares.

(E) Força Nacional de Segurança Pública e Exército.

44) De acordo com o EMA-137 - Doutrina de Liderança da Marinha, 
qual é o nível de liderança que ocorre em organizações onde 
os subordinados estão acostumados a ver seus chefes 
frequentemente?

45

(A) Passiva.
(B) Ativa.
(C) Direta.
(D) Articulada.
(E) Local.

De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são 
instituições baseadas na

(A) honra e no respeito.
(B) ética e nos valores.
(C) hierarquia e na disciplina.
(D) ordem e no progresso.
(E) força e no moral.
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46) De acordo com o Estatuto dos Militares, o grau hierárquico 
da praça, conferido por autoridade competente, é 
denominado:

(A) posto.
(B) graduação. 
{C) patente.
(D) grau.
(E) círculo.

47) De acordo com o EMA-137 ~ Doutrina de Liderança da Marinha, 
qual é o processo essencial à liderança, que consiste na 
troca de ordens, informações e ideias, e que só ocorre 
quando a mensagem é recebida e compreendida?

(A) Exposição.
(B) Comunicação.
(C) Apresentação.
(D) Retificação.
(E) Ratificação.

48) A Marinha, o Exército e a Aeronáutica constituem as Forças:

(A) Auxiliares
(B) Militares.
(C) Públicas.
(D) Policiais.
(E) Armadas.

49) Em qual Guerra o império brasileiro, que se opunha 
frontalmente à anexação do Uruguai ao território da 
Argentina, apoiou o governo constituído do Uruguai, exercido 
pelo Partido Colorado?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Guerra contra Oribe e Rosas. 
Guerra da Cisplatina.
Guerra do Uruguai.
Guerra dos Farrapos.
Guerra Sabinada.
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50) De acordo com o EMA-137 ~ Doutrina de Liderança da Marinha, 
qual é o nível de liderança em que os líderes expedem suas 
políticas e diretivas e incentivam seus liderados por meio 
de seu staff e comandantes subordinados?

(A) Simples,
(B) Alienada.
(C) Rude.
(D) Política.
(E) Organizacional.
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a fofha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário á marcação das respostas na folha de respostas, e não será
prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;

5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de apficação de provas é de 30 minutos.
9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao loca! de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.

10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em tetra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova,

11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim deslas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É  proibida a utilização de qualquer 
outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE CO R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

49 5026 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


