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A frase "Vi com meus próprios olhos.", apresenta qual 
figura de linguagem?

(A) Zeugma.
(B) Prosopopeia.
(C) Pleonasmo.
(D) Elipse.
(E) Barbarismo.

QUESTÃO 2

Assinale a opção na qual a crase foi empregada 
correta mente.

(A) O homem cumprimentou à todos.
(B) Fui à festa ontem.
(C) Expliquei à ele a questão.
(D) Maria não se dispunha à colaborar.
(E) Iria à Curitiba.

QUESTÃO 3

Analise as frases a seguir.

I- Os candidatos se apressaram e não chegaram a tempo.
II- Se quiserem melhorar de vida, será preciso estudar.
IN- Todos estudaram porque queriam ser aprovados.
IV- Os candidatos estavam preparados, mas 
consideravam a prova difícil.

QUESTÃO 1

Apresentam o mesmo valor semântico os trechos 
sublinhados:

(A) apenas nas frases I e II.
(B) apenas nas frases II e III.
(C) apenas nas frases IV e li.
(D) apenas nas frases I e IV.
(E) apenas nas frases III e IV.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o termo destacado foi 
empregado adequadamente.

(A) Tentamos explicar o motivo porque a prova foi 
adiada.

(B) Porque você não estudou para o concurso?
(C) Todos os candidatos se atrasaram por ouê o ônibus 

demorou.
(D) O candidato foi ignorado por que se dedicou.
(E) O candidato não entendeu o porquê da reprovação.

Assinale a opção que NÃO apresenta caráter nominal.

(A) Gentil.
(B) Abraçar.
(C) Amável.
(D) Colher.
(E) Mulher.

QUESTÃO 6

Assinale a opção em que a frase está de acordo com a 
norma padrão.

(A) Eu não pude vim ao concurso.
(B) Ele não deve vim ao concurso.
(C) Ninguém deve vir ao concurso.
(D) Ninguém deve vím ao concurso.
(E) Ninguém devem vir ao concurso.

QUESTÃO 7

No enunciado: “As pessoas boas morrem 
inesperadamente”, o verbo destacado:

(A) Requer complemento preposicionado.
(B) Requer complemento sem preposição.
(C) É um verbo de ligação.
(D) Não admite complemento.
(E) Requer dois complementos.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta o sujeito da seguinte 
oração: “Ao aluno a professora ofereceu, durante a 
orientação, uma excelente dica.”

(A) A professora.
(B) Durante a orientação.
(C) Uma excelente dica.
(D) Ao aluno.
(E) Ofereceu.

QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta a ordem alfabética 
correta,

(A) Kaíque - Vanessa - Wallace - Yuri
(B) Wesley - Keila - Yoná - Geraldo
(C) Marivaldo - Orides - Ariclenes - Pablo
(D) Wandelira - Joventina - Cacilda - Maria
(E) Flora - Laura - Maria - João

QUESTÃO 5
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Escolha a opção que apresenta, respectivamente, a 
classificação de gêneros correta dos seguintes vocábulos: 
açúcar, alface, dilema,libido.

(A) Masculino,feminino,masculino, feminino.
(B) Feminino, feminino, masculino, masculino.
(C) Masculino,feminino, masculino, masculino.
(D) Masculino, masculino, feminino, feminino.
(E) Masculino, masculino, masculino, feminino.

QUESTÃO 11

Assinale a opção em que a frase está de acordo com a 
norma padrão.

(A) Comi meia maçã.
(B) Minha roupa está meia amassada.
(C) As candidatas estão meia cansadas.
(D) Cheguei meia atrasada.
(E) A aluna chegou meia arrumada.

QUESTÃO 12

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

(A) O país está em rescessão.
(B) As previsões para o país tornaram-se uma orofesia.
(C) . Talvez seie importante que o Governo tome medidas

mais rígidas.
(D) Espera-se que as medidas adotadas pelo Governo 

surtam o efeito esperado.
(E) O número de desempregados aumentou d erre pente. 

QUESTÃO 13

Assinale a opção que apresenta o valor semântico da 
preposição destacada na frase: "Ao amanhecer, percebi 
que precisava mudar meus hábitos.”

(A) Espaço.
(B) Meio.
(C) Direção.
(D) Noção.
(E) Tempo.

QUESTÃO 14

Com relação â separação silábica, assinale a opção 
correta.

(A) Coor-de-na-dor.
(B) Es-crí-va-ni-nha.
(C) A-da-pta-ção.
(D) Ca-rre-i-ra.
(E) Ré-gu-a.

QUESTÃO 10
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da sentença abaixo.

Viam-se muitas_____junto aos_____ do jardim.

QUESTÃO 15

(A) fiorezinhas / meios-fios.
(B) floresinhas t meios-fio.
(C) florsinhas / meio-fios.
(D) florinhas / meio-fios.
(E) floreinhas / meios-fios.

QUESTÃO 16

Assinale a opção em que a frase está de acordo com a 
norma padrão.

(A) Haviam muitos candidatos preparados para o
concurso.

(B) Havia muito candidatos preparados para o concurso.
(C) Haviam muitos candidatos preparado para o

concurso.
(D) Havia muitos candidatos preparados para o concurso.
(E) Havia muito candidato preparados para o concurso.

QUESTÃO 17

Em que opção a palavra está corretamente grafada?

(A) Froucho.
(B) Foice.
(C) Ousso.
(D) Molesa.
(E) Guaxe.

QUESTÃO 18

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
das sentenças abaixo

I- Chegou o d ia_______os candidatos esperavam.
II- _______eles irão após a prova.
III- _____ de dois anos, estamos estudando,

(A) por que / aonde / há cerca
(B) porque / onde / acerca
(C) por que / onde / a cerca
(D) porque / onde / há cerca
(E) porque / aonde / a cerca
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Assinale a opção em que a frase está de acordo com a 
norma padrão,

(A) A gente foi ao cinema ontem.
(B) Agente foi ao cinema ontem.
(C) A gente fomos no cinema ontem.
(D) Agente foi no cinema ontem.
(E) Agente fomos ao cinema ontem.

QUESTÃO 20

Assinale a opção que apresenta uma palavra com sentido 
figurado ou conotativo.

(A) Meus sonhos escaparam pelo ralo,
(B) Preciso escovar os dentes todos os dias.
(C) A prática de atividade física colabora com a saúde,
(D) O tabagismo contribui para o aparecimento do 

câncer.
(E) A história da humanidade já dura muitos séculos. 

QUESTÃO 21

O plural do substantivo está corretamente grafado em:

(A) cidadões.
(B) pãos.
(C) troféis.
(D) capitães.
(E) degrais.

QUESTÃO 22

Analise as frases a seguir,

Í-Os candidatos que a documentação foi entregue já foram 
liberados.
II- Os candidatos cuias redações foram corrigidas foram 
aprovados.
III- Voltei à cidade onde passei toda minha infância.

De acordo com a norma padrão, os elementos destacados 
foram corretamente empregados:

QUESTÃO 19

(A) Apenas na frase I.
(B) Apenas na frase II.
(C) Apenas na frase líl.
(D) Apenas nas frases I e II.
(E) Apenas nas frases II e III.

Assinale a opção em que a pontuação foi empregada 
correta mente.

QUESTÃO 23

(A) Na rotina 
sucedido.

escolar, aquele, que estuda, será berri

(B) Na rotina 
sucedido.

escolar aquele, que estuda, será bem

(C) Na rotina 
sucedido.

escolar, aquele que estuda será bem

(D) Na rotina, 
sucedido.

escolar aquele que estuda, será bem

(E) Na rotina 
sucedido.

escolar, aquele, que estuda será bem

QUESTÃO 24

Assinale a opção em que há erro na acentuação gráfica.

(A) Latéx.
(B) Juiz.
(C) Panela.
(D) Pólen.
(E) Bailéu.

QUESTÃO 25

Assinale a opção em que as relações de concordância 
foram estabelecidas de acordo com a norma padrão.

(A) Existem muitas mulheres inteligentes.
(B) Existe muitas mulheres inteligentes.
(C) Existem muitas mulher inteligente.
(D) Existem muita mulheres inteligentes.
(E) Existe muita mulheres inteligentes.

QUESTÃO 26

Segundo o Estatuto dos Militares, o Guarda-Marinha, o 
Aspirante a Oficial e as praças com estabilidade 
assegurada, presumivelmente incapazes de 
permanecerem como militares da ativa, serão submetidos 
a Conselho de

(A) Justiça.
(B) Defesa.
(C) Disciplina.
(D) Justificação,
(E) Almirantes.
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QUESTÃO 27 QUESTÃO 30
Na Segunda Guerra Mundial, quem era responsável pela
defesa, proteção e controle que abrangia a área entre os
Estados de Sergipe, Bahia e Espírito Santo, com sede em
Salvador?

(A) Comando Naval do Nordeste.
(B) Comando Naval do Centro.
(C) Comando Naval do Leste.
(D) Comando Naval do Norte
(E) Comando Naval do Sul.

QUESTÃO 28

Assinale a opção INCORRETA com relação ao Estatuto
dos Militares.

(A) Posto é o grau hierárquico do oficiai, conferido por ato 
do Presidente da República ou do Ministro de Força 
Singular e confirmado em Carta Patente.

(B) Os postos de Almirante, Marechal e Marechal-do-Ar 
somente serão providos em tempo de guerra.

(C) Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido 
pela autoridade militar competente.

(D) Os Guardas-Marinha, os Aspirantes a Oficial e os 
alunos de órgãos específicos de formação de 
militares são denominados praças especiais.

(E) As carreiras de oficiais das Forças Armadas são 
facultadas a brasileiros naturalizados.

QUESTÃO 29

Quais são os aspectos fundamentais da liderança?

(A) Liderança, liderados e ordens.
(B) Filosóficos, psicológicos e sociológicos.
(C) Controle, físico e mental.
(D) Mando, obediência e atenção.
(E) Comando, comandados e ordens.

Qual foi a participação da Marinha na primeira Guerra 
Mundial?

(A) Patrulhar a costa brasileira em conjunto com a 
Marinha Francesa.

(B) Patrulhar o Atlântico Sul e proteger os comboios de 
navios mercantes que trafegavam entre o Mar do. 
Caribe e o nosso litoral.

(C) Como medida de caráter orgânico,foram instalados 
Comandos Navais, criados pelo Decreto no 10.359, 
de 31 de agosto de 1942, com o propósito de prover 
uma defesa mais eficaz da nossa fronteira marítima.

(D) O envio de uma Divisão Naval em Operações de 
Guerra (DNOG), que tinha como missão patrulhar 
uma área marítima contra os submarinos alemães, 
compreendida entre Dakar no Senegal e Gibraltar.

(E) Organizar uma defesa ativa, atuando em pontos 
focais da costa, com a finalidade de repelir qualquer 
ataque aéreo ou navai inimigo.

QUESTÃO 31

Qual a base institucional das Forças Armadas?

(A) A autoridade e a obediência.
(B) A lei e os regulamentos internos.
(C) A liderança e a obediência.
(D) A hierarquia e a disciplina.
(E) O direito e o dever.

QUESTÃO 32

Que revolta ocorrida na Província de Pernambuco, 
colocou em perigo a integridade territorial do Império, que 
congregou também, em seu seu ápice, as províncias da 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará em 1824?

(A) Revolta dos alfaiates.
(B) Revolta da Armada.
(C) Balaíada.
(D) Revolta nativista.
(E) Confederação do equador.

QUESTÃO 33

Quem foi o autor do Programa de reaparelhamento da 
Marinha em 1904?

(A) Almirante Pedro Max Fernando de Frontin.
(B) Almirante Francisco Manoel Barroso da Silva.
(C) Almirante Júlio de Noronha,
(D) Almirante Alexandrino Faria de Alencar.
(E) Almirante Joaquim José Ignácio.
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Qual era a embarcação de alto-bordo, que possuía dois ou 
três mastros envergando velas redondas e gurupés com 
velas de proa, empregada no transporte de ouro e prata 
da América para a Espanha e Portugal nos séculos XVI, 
XVII e XVIII e que era armada com numerosos canhões?

(A) Fragata.
(B) Galeão.
(C) Monitor.
(D) Galera.
(E) Encouraçado.

QUESTÃO 35

Qual a principal característica do Pacto Colonial no 
tocante ao comércio?

(A) Liberava as colônias para o comércio entre si.
(B) Proibia o comércio das colônias com a Inglaterra.
(C) Liberava o comércio das colônias somente com a 

Inglaterra.
(D) Só poderia ser realizado entre as colônias e a 

metrópole.
(E) Liberava as colônias para o comércio com outros 

países.

QUESTÃO 36

Segundo o Estatuto dos Militares, o oficial 
presumivelmente incapaz de permanecer como militar da 
ativa será, na forma da legislação específica, submetido a 
Conselho de

(A) Disciplina.
(B) Justificação.
(C) Almirantes.
(D) Defesa.
(E) Justiça,

QUESTÃO 37

No Brasil, várias revoltas; foram deflagradas em diversas 
províncias e abafadas pelo Governo Regencial com a 
utilização da Marinha e do Exército. Dentre essas revoltas, 
pode-se citar:

(A) Cabanagem, no Pára.
(B) Revolta Praielra, no Ceará.
(C) Balaiada, no Rio Grande do Sul.
(D) Guerra dos Farrapos, no Maranhão e Piauí.
(E) Sabinada, em São Paulo.

QUESTÃO 34
Em que guerra o Brasil recém-independente envolveu-se, 
entre 1825 e 1828, com as Províncias Unidas do Rio da 
Prata, atual Argentina, pela posse de uma Província 
brasileira que havia sido anexada por D. João VI, em 
1821, que é atualmente a atual República Oriental do 
Uruguai?

(A) Guerra dos Farrapos.
(B) Guerra da Lagosta.
(C) Guerra contra Manuel Oribe e Rosas.
(D) Guerra Cisplatina.
(E) Guerra do Paraguai.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

Segundo o Estatuto dos Militares, NÃO são considerados 
reserva das Forças Armadas:

(A) militares da reserva remunerada.
(B) demais cidadãos em condições de convocação ou de 

mobilização para a ativa.
(C) agentes de segurança privada.
(D) Policiais Militares.
(E) Corpos de Bombeiros Militares.

QUESTÃO 40

Qual é o estilo de liderança em que o líder baseia sua 
atuação numa disciplina rígida, impondo obediência e 
mantendo-se afastado de relacionamentos menos formais 
com seus subordinados, controlando o grupo por meio de 
inspeções de verificação do cumprimento de normas e 
padrões de eficiência e exercendo pressão contínua?

(A) Transformacional.
(B) Orientada para tarefas.
(C) Democrática.
(D) Autocrática.
(E) Delegativa.

QUESTÃO 41

As penas disciplinares de impedimento, detenção ou 
prisão NÃO podem ultrapassar

(A) 10 dias.
<B) 15 dias.
(C) 20 dias.
(D) 25 dias.
(E) 30 dias.
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Qual é o nível de liderança que é exercido por meio do 
relacionamento face a face entre o líder e seus liderados e 
que é mais presente nos escalões inferiores, quando o 
contato pessoal é constante?

(A) Autocrático.
(B) Estratégico.
(C) Organizacional.
(D) Situacional.
(E) Direto.

QUESTÃO 43

Segundo o Estatuto dos Militares, ao militar da ativa é 
vedado:

(A) acatar as autoridades civis.
(B) comerciar ou tomar parte na administração ou 

gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, 
exceto como acionista ou quotista, em sociedade 
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.

(C) exercer, diretamente, a gestão de seus bens.
(D) observar as normas da boa educação.
(E) praticar a camaradagem e desenvolver,

permanentemente, o espírito de cooperação.

QUESTÃO 44 i

Quem foi designado como Comandante das Forças 
Navais Brasileiras em Operação na Guerra do Paraguai?

(A) General Manoel Marques de Souza.
(B) Almirante Barroso,
(C) Almirante Joaquim Marques Lisboa.
(D) Marquês de Caxias.
(E) Capitão de Mar e Guerra Delfim Carlos de Carvalho. 

QUESTÃO 45

Quais eram òs países que compunham a Tríplice Aliança?

(A) Brasil, Paraguai e Uruguai,
(B) Brasil, Argentina e Uruguai.
(C) Argentina, Paraguai e Uruguai.
(D) Brasil, Chile e Bolívia.
(E) Chile, Bolívia e Uruguai.

QUESTÃO 42
Quais foram as duas principais ações de D. João no 
tocante à política externa do Brasil?

(A) Expulsão dos franceses e consolidação do território 
brasileiro.

(B) Conquista de Caiena e ocupação da Banda Oriental.
(C) Construção da ponte da amizade e estudos 

topográficos no Sul do país.
(D) Abertura dos portos e construção da hidrovia do 

Madeira.
(E) Reestruturação das forças de defesa nacional e 

criação da alfândega do,Sul do país.

QUESTÃO 47

Quais foram os países que, durante a Primeira Guerra 
Mundial, formavam a Tríplice Entente?

(A) Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha.
(B) França, Inglaterra e Rússia.
(C) Estados Unidos, França e Inglaterra.
(D) Rússia, Alemanha e França.
(E) Alemanha, Portugal e França.

QUESTÃO 48

Qual é o estilo de liderança em que o líder abre mão de 
parte da autoridade formal em prol de uma esperada 
participação dos subordinados e aproveitamento de suas 
ideias?

(A) Delegativa.
(B) Autocrática.
(C) Democrática.
(D) Transformacionai.
(E) Transacionai.

QUESTÃO 49

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
da sentença abaixo.
“Caracterizados esses dois atributos do comandante, o de 
chefe e o de líder, pode-se afirmar que comandar é
exercer a ___________  e a ___________, a fim de
conduzir eficazmente a organização no cumprimento da 
missão".

(A) chefia / liderança
(B) ordenança / produtividade
(C) chefia / especialidade
(D) oratória / defesa
(E) profissão / chefia

QUESTÃO 46
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O que provocou o retorno de D. João VI a Portugal?

(A) O estado revolucionário em que se encontrava 
Portugal.

(B) A declaração da Independência do Brasil.
(C) A derrota de Napoleão.
(D) A intensificação do comércio com a Inglaterra.
(E) O Congresso de Viena.

QUESTÃO 50
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