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Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 5. 

Debater não é brigar

Debater é ter o direito de expor livremente nossas idéias e 
o dever de ouvir e respeitar as idéias alheias, mesmo que 
diferentes das nossas.
Quando debatemos, desejamos convencer nosso 
interlocutor de que temos razão. Por esse motivo, 
devemos nos esforçar para escolher argumentos 
persuasivos, isto é, capazes de modificar o ponto de vista 
do interlocutor. Mas o contrário também pode ocorrer: 
sermos convencidos peios argumentos do interlocutor ao 
vermos outros ângulos da questão, independentemente do 
resultado do debate, porém, a troca de argumentos é uma 
experiência enriquecedora tanto para quem deie participa 
diretamente quanto para quem o presencia.
Debater é modificar o outro e modificar a nós mesmos. É 
crescer com o outro e ajudá-lo a também crescer a partir 
de nossa experiência e de nossa visão de mundo. O 
debate é um exercício de cidadania.

Fonte: Cereja, William Roberto; Magalhães, Thereza 
Cochar. Texto e interação. São Paulo: Atual, 2 ed., 2005,
p. 112.

QUESTÃO 1
Em "Debater é ter o direito de expor livremente nossas 
idéias [...]", o termo sublinhado possui qual processo de 
formação de palavras?

(A) Derivação parassintética.
(B) Derivação regressiva.
(C) Derivação prefixai.
(D) Derivação sufixai.
(E) Derivação imprópria.

QUESTÃO 2
Em "Independentemente do resultado do debate, porém, a 
troca de argumentos é uma experiência enriquecedora 
[...]”, a conjunção "porém" pode ser substituída, sem que 
haja prejuízo ao sentido original do texto por

(A) portanto.
(B) todavia.
(C) porque.
(D) porquanto.
(E) visto que.

Em “É crescer com o outro e ajudá-lo a também crescer 
[...]", a palavra sublinhada faz referência a

(A) crescer.
(B) argumentos.
(C) debate.
(D) idéias.
(E) outro.

QUESTÃO 4
De acordo com o texto, debater

(A) é convencer o nosso interlocutor de que apenas 
nossa ideia é a correta.

(B) é ter o dever de apresentar as idéias alheias e o 
direito de o outro ouvir e respeitar as nossas idéias.

(C) é o direito de expressar nossas idéias e o dever de 
receber com deferência a opinião do outro.

(D) é apenas modificar a nós mesmos por meio de 
argumentos do outro.

(E) não é uma experiência enriquecedora, pois apenas 
aquele que tem argumentos persuasivos é o que tem 
razão.

QUESTÃO 5
Em "O debate é um exercício de cidadania.", identifica-se 
um sujeito

(A) simples.
(B) oculto.
<C) indeterminado.
(D) composto.
(E) inexistente.

QUESTÃO 6
De acordo com a norma-padrão, assinale a opção em que 
a colocação pronominal está empregada corretamente.

(A) Não procure-me nunca mais.
(B) Que Deus abençoe-o!
(C) Sempre recebia-me bem em sua casa.
(D) Jamais diga-me que sou ingrata.
(E) Nunca me privarei de comer chocolate para 

emagrecer.

QUESTÃO  3

Prova: Rosa
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QUESTÃO  7 QUESTÃO  12

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o 
coletivo dos seguintes substantivos: estrela, ilha e 
montanha.

(A) Constelação, cordoalha e atilho.
(B) Constelação, arquipélago e cordilheira.
(C) Cordilheira, coleção e alcateia.
(D) Cordoalha, atilho e fauna.
(E) Cordilheira, arquipélago e fauna.

QUESTÃO 8
De acordo com a norma-padrão, assinale a opção em que 
a regência verbal NÃO está correta.

(A) Chamei o menino para a festa.
(B) Felipe aspirou ao ar lentamente.
(C) Eu gosto de flores brancas.
(D) Obedeço aos meus pais.
(E) Ensinei tabuada aos meus alunos.

QUESTÃO 9
Assinale a opção correta quanto à concordância nominal.

(A) Seguem anexas as notas.
(B) Ela tem tido menas alegrias.
(C) Elas mesmos pintaram o quadro.
(D) Vai incluso os documentos.
(E) Ando meia esquecida.

QUESTÃO 10
Assinale a opção em que há uma palavra primitiva.

(A) Marinha.
(B) Livraria.
(C) Pedreiro.
(D) Belo.
(E) Renovar.

QUESTÃO 11
Na frase “Ele duvidava da riqueza.”, o trecho sublinhado 
exerce a função sintática de

(A) complemento nominal.
(B) objeto direto.
(C) adjunto adnominal.
(D) objeto indireto.
(E) sujeito.

Prova: Rosa
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval - Nível
Fundamental

Na frase “Desde o mês passado não se fálam.”, qual o 
valor semântico da preposição sublinhada?

(A) Modo.
(B) Espaço.
(C) Companhia.
(D) Instrumento.
(E) Tempo.

QUESTÃO 13
Em qual opção o plural do substantivo está corretamente 
grafado?

(A) Fóssil - fóssis
(B) Narigão - narigões.
(C) Tabelião - tabeliãos
(D) Funil-funiles.
(E) Facão - facãos.

QUESTÃO 14
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas
da sentença a seguir: "____ ainda não fizeram a análise
que____ solicitamos."

(A) Eu / vós.
(B) Nós / eles.
(C) Eles / nós.
(D) Elas / vós.
(E) Vós / nós.

QUESTÃO 15
Assinale a opção em que a palavra sublinhada NÃO foi 
classificada corretamente.

(A) Arrepio-me só com a sua voz. (Pronome)
(B) Muitas crianças viram os pássaros. (Substantivo)
(C) Ela não trabalha aos sábados. (Advérbio)
(D) O chefe dará oportunidades aos jovens. (Artigo)
(E) Júlio parece feliz com o colégio. (Adjetivo)

QUESTÃO 16
Assinale a opção em que todas as palavras têm a mesma 
regra de acentuação de dócil e público, respectivamente.

(A) Músico e saída.
(B) Fóssil e amável.
(C) Metrô e plástico.
(D) Pá e português.
(E) Réptil e lâmpada.
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QUESTÃO  22

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

(A) A  mulher agradeceu à todos da igreja as flores.
(B) Meu pai referiu-se àquela moça do salão.
(C) Vou à feira fazer compras com a minha mãe.
(D) Às vezes eu penso em você.
(E) Fui à festa com minha prima no último sábado.

QUESTÃO 18
Assinale a opção que apresenta um adjetivo pátrio.

(A) O vidro era fosco.
(B) Sofre o destino cruel.
(C) O exercício é fácil.
(D) O céu cinzento indicava chuva.
(E) Um candidato paulista passou na prova.

QUESTÃO 19
Assinale a opção em que a oração está na voz passiva.

(A) A  menina comprou os livros.
(B) Os impostos consomem nossos salários.
(C) Aumentaram o preço da gasolina.
(D) Joana tem provocado confusão.
(E) A  carta foi escrita por um amigo.

QUESTÃO 20
A  frase "Meu pai é um herói" apresenta qual figura de 
linguagem?

(A) Eufemismo.
(B) Catacrese.
(C) Metáfora.
(D) Metonímia.
(E) Pleonasmo.

QUESTÃO 21
Assinale a opção em que a concordância verbal está 
correta.

(A) Existe vários problemas aqui.
(B) Não a vejo fazem dez meses.
(C) O relógio deram três horas.
(D) Não havia alunos suficientes na escola.
(E) Houveram pelo menos dois acidentes.

Q U ESTÃO  17

Com relação à separação silábica, assinale a opção 
correta.

(A) Pne-u-má-ti-co.
(B) Rees-cre-ver.
(C) Sub-ju-gar.
(D) E-xce-der.
(E) Ca-de-i-ra.

QUESTÃO 23
Em que opção a palavra está corretamente grafada?

(A) Exceço.
(B) Ferrujem.
(C) Xácara.
(D) Cuscuz.
(E) Anallzar.

QUESTÃO 24
De acordo com a norma-padrão, assinale a opção correta 
quanto ao uso do hífen.

(A) Extra-escolar.
(B) Supra-mencionado.
(C) Super-hornem.
(D) Auto-didata.
(E) Micro-câmera.

QUESTÃO 25
Assinale a opção em que a pontuação foi empregada 
correta mente.

(A) No lado esquerdo da sala, há uma lareira e alguns' 
quadros pendurados.

(B) No lado esquerdo, da sala há uma lareira e, alguns 
quadros pendurados.

(C) No lado esquerdo da sala, há uma lareira, e alguns 
quadros, pendurados.

(D) No lado esquerdo da sala há uma, lareira e alguns 
quadros pendurados.

(E) No lado esquerdo da sala há: uma lareira e alguns, 
quadros pendurados.

Prova: Rosa
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QUESTÃO  26 QUESTÃO  30

De acordo com o Estatudo dos militares, marque a opção 
que apresenta a base institucional das Forças Armadas.

(A) Hierarquia e Disciplina.
(B) Posto e Graduação.
(C) Autoridade e Responsabilidade.
(D) Círculos hierárquicos e Escala hierárquica.
(E) Respeito e Honestidade.

QUESTÃO 27
De acordo com Bittencourt (2006), em 1940, obedecendo 
ao novo Programa Naval então aprovado, decidiu-se pela 
construção, no Brasil, de uma série de navios mineiros 
varredores, todos pertencentes à classe:

(A) Carioca.
(B) Mineira.
(C) Paulista.
(D) Gaúcha.
(E) Potiguar.

QUESTÃO 28
Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças 
Armadas mediante incorporação, matrícula ou nomeação, 
prestará compromisso de honra. De acordo com o 
Estatuto do Militares; esse compromisso terá caráter 
solene e será sempre prestado sob a forma de:

(A) assinatura de um termo que, posteriormente, será 
lavrado em cartório.

(B) juramento perante o Comandante e o Imediato.
(C) assinatura de compromisso que ficará arquivado no 

Serviço de Documentação da Marinha.
(D) juramento à Bandeira na presença de tropa ou 

guarnição formada.
(E) juramento de fidelidade, diante do busto do Patrono 

da Força.

QUESTÃO 29
De acordo com o EMA-137- Doutrina de Liderança da 
Marinha, qual processo social tem o mérito inicial de 
estimular a atividade dos indivíduos e dos grupos, 
aumentando-lhes a produtividade?

(A) Cooperação.
(B) Acomodação.
(C) Conflito.
(D) Assimilação.
(E) Competição.

Prova: Rosa
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval - Nível
Fundamental

De acordo com o Estatuto dos Militares, as penas 
disciplinares de impedimento, detenção ou prisão NÂO 
podem ultrapassar:

(A) 10 dias.
(B) 15 dias.
(C) 20 dias.
(D) 25 dias.
(E) 30 dias.

QUESTÃO 31
De acordo com o EMA-137- Doutrina de Liderança da 
Marinha, quais são os fatores da liderança?

(A) Atributo, Competência e Influência.
(B) Controle físico e mental.
(C) Líder, Liderados, Situação e Comunicação.
(D) Chefia e Liderança.
(E) Comando, Comandados e Ordens.

QUESTÃO 32
De acordo com o Estatuto dos Militares, como é 
denominado o grau hierárquico da praça, conferido pela 
autoridade militar competente?

(A) Patente.
(B) Hierarquia.
(C) Graduação.
(D) Nível.
(E) Posto.

QUESTÃO 33
Em qual papel funcional do mais antigo prevalece a 
autoridade advinda da responsabilidade atribuída à 
função, associada com aquela decorrente de seu posto ou 
graduação?

(A) Líder.
(B) Chefe.
(C) Condutor de homens.
(D) Encarregado.
(E) Superior.

QUESTÃO 34
O nascimento da Marinha Imperial se deu em regime de 
urgência, aproveitando os navios que tinham sido 
deixados pelos portugueses. Esses navios foram 
reparados em um intenso trabalho do Arsenal de Marinha:

(A) do Rio de Janeiro.
(B) do Maranhão.
(C) do Rio grande do Sul.
(D) do Piauí.
(E) da Bahia.
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QUESTÃO  35 QUESTÃO  39

De acordo com Bittencourt (2006), a Força Naval brasileira 
ultrapassou, sob os disparos dos canhões das tropas de 
Juan Manuel de Rosas, o ponto fortificado adversário no 
Rio Paraná, utilizando pela primeira vez em um conflito 
armado navios:

(A) com hélice.
(B) com turbina.
(C) a vapor.
(D) com canhão.
(E) com motor.

QUESTÃO 36
De acordo com Bittencourt (2006), embora todos os navios 
da esquadra paraguaia fossem adequados para navegar 
nos rios, somente um era verdade ira mente navio de 
guerra; os outros, apesar de convertidos, não foram 
projetados para tal. Como esse navio era denominado?

(A) Marajó.
(B) Guajará.
(C) Taquary.
(D) Macaé.
(E) Tupi.

QUESTÃO 37
De acordo com o EMA-137- Doutrina de Liderança da 
Marinha, qual estilo de liderança é indicado para assuntos 
de natureza técnica, no qual o líder atribui a assessores a 
tomada de decisões especializadas, deixando-os agir por 
si só ?

(A) Delegativo.
(B) Transacional.
(C) Participativo.
(D) Transformacional.
(E) Autocrático.

QUESTÃO 38
Marque a opção que, segundo Bittencourt (2006), 
apresenta os tipos de Persuasão Naval, específicos do 
emprego do Poder Naval em tempo de paz, classificados 
quanto aos modos em que os efeitos políticos se 
manifestam.

(A) Flexibilização, Mobilização e Atuação.
(B) Mobilização, Dissuasão e Ação.
(C) Sustentação, Atuação e Mobilização.
(D) Coerção, Flexibilização e Moderação.
(E) Sustentação, Dissuasão e Coerção.

Prova: Rosa
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval - Nível
Fundamental

De acordo com o Estatuto dos Militares, qual documento 
relaciona e classifica os crimes militares e dispõe sobre a 
aplicação aos militares das penas correspondentes aos 
crimes por eles cometidos?

(A) Livro Registro de Contravenções.
(B) Regulamento Disciplinar para a Marinha.
(C) Código de Processo Militar.
(D) Normas de Justiça e Disciplina.
(E) Código Penal Militar.

QUESTÃO 40
De acordo com Bittencourt (2006), durante as operações 
contra o Governo do Paraguai ao longo da Guerra da 
Tríplice Aliança, o Vice-Almirante Joaquim Inácio 
comandou, em 15 de agosto de 1857, um enfrentamento 
contra o fogo das baterias de terra dos inimigos e contra 
os obstáculos no rio, sucedendo com êxito a passagem de 
dez navios encouraçados. E sse  fato ficou conhecido como 
Passagem Heróica de:

(A) Humaitá.
(B) Corrientes.
(C) Curuzu.
(D) Riachuelo.
(E) Curupaiti.

QUESTÃO 41
De acordo com o EMA-137- Doutrina de Liderança da 
Marinha, qual é o nível de liderança exercido por meio do 
relacionamento face a face entre o iíder e seus liderados e 
que é mais presente nos escalões inferiores, quando o 
contato pessoal é constante?

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

QUESTÃO 42
De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, as Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 
nacionais:

(A) semipermanentes e temporárias.
(B) permanentes e regulares.
(C) semipermanentes e irregulares.
(D) auxiliares e regulares.
(E) bélicas e auxiliares.

PS-SMV-PR/2018
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De acordo com o EMA-137- Doutrina de Liderança da 
Marinha, os especialistas concordam que coexistem e, até 
mesmo, sobrepõem-se; na maioria das sociedades, os 
seguintes processos sociais:

(A) Cooperação e Competição.
(B) Acomodação e Conflito.
(C) Competição e Conflito.
(D) Assimilação e Competição.
(E) Conflito e Cooperação.

QUESTÃO 44
De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, quem exerce a autoridade suprema sobre 
as Forças Armadas?

(A) Gabinete Militar da Presidência da República.
(B) Ministro da Defesa.
(C) Supremo Tribunal Militar.
(D) Presidente da República.
(E) Autoridades Militares.

QUESTÃO 45
De acordo com o Estatuto dos Militares, NÃO são 
considerados vagos os cargos militares cujos ocupantes 
tenham:

(A) falecido.
(B) sido considerados faltosos.
(C) sido considerados extraviados.
(D) sido feitos prisioneiros.
(E) sido considerados desertores.

QUESTÃO 46
Em 1917, o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial, 
quando a campanha submarina alemã atingiu seus navios 
mercantes, afundados em razão do bloqueio alemão a 
Grã-Bretanha. De acordo com Bittencourt (2006), o Brasil 
enviou, em 1918, uma Divisão Naval para operar com a 
Marinha Britânica entre:

(A) Senegal e Marrocos.
(B) Gibraitar e Marrocos.
(C) Senegal e Dakar.
(D) Dakar e Gibraitar.
(E) Gibraitar e Senegal.

QUESTÃO  43

Para simplificar a apresentação e o emprego de uma 
gama de estilos de liderança consagrados e relevantes 
para o contexto militar-naval, foram considerados alguns 
estilos selecionados em três grandes eixos: grau de 
centralização de poder; tipo de incentivo; e foco do líder. 
De acordo com o EM A  137- Doutrina de Liderança da 
Marinha^quais são os estilos pertencentes ao eixo "foco do 
líder"?

(A) Liderança Transformacionai e Liderança 
Transacional.

(B) Liderança Orientada para Tarefa e Liderança 
Orientada para Relacionamento.

(C) Liderança Direta, Liderança Organizacional e 
Liderança Estratégica.

(D) Liderança Autocrática, Liderança Participativa e 
Liderança Delegativa.

(E) Liderança Positiva e Liderança Negativa.

QUESTÃO 48
De acordo com o EMA-137- Doutrina de Liderança da 
Marinha, qual estilo de liderança, pertencente ao eixo tipo 
de incentivo, é especialmente indicado para situações de 
pressão, crise e mudança?

(A) Orientado para relacionamento.
(B) Transacional.
(C) Participativo.
(D) Transform acionai.
(E) Delegativo.

QUESTÃO 49
A  missão da Marinha do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial foi patrulhar o Atlântico Sul e proteger, os 
comboios de navios mercantes que trafegavam entre o 
Mar do Caribe e o nosso litoral sul. Segundo Bittencourt 
(2006), contra que ameaça eram realizadas essas 
patrulhas?

(A) A  ação dos submarinos japoneses e chineses.
(B) A  ação dos submarinos e navios corsários 

germânicos e italianos.
(C) O bombardeio das esquadras alemã e austríaca.
(D) A  ação dos submarinos italianos e holandeses.
(E) A  investida das forças navais da Itália e Japão.

QUESTÃO  47

Prova: Rosa
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval - Nível
Fundamental
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QUESTÃO  50

O primeiro estabelecimento de ensino superior no país, 
que acompanhou a Família Real e teve sua instalação nas 
dependências do mosteiro de São Bento, foi a Academia 
Real de:

(A) Oficiais.
(B) Combatentes.
(C) Militares.
(D) Guardas-Marinha.
(E) Marinheiros.

Prova: Rosa
Língua Portuguesa e Formação Militar Naval - Nível
Fundamental
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IN STRU ÇÕ ES G ER A IS  AQ  CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha 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 digito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à 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 peia 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 aplicação de provas é de 90 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; 
ej cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local 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 letra de forma no tocai 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:

D ire to r ia  d e  
E n s in o  d a  M arin h a

Nome:

Assinatura:

R O B E R T O  S  I L \ M

Roberto S i l v a

* Nfto ra su ra  e s ta  folha,
* Ní q  ra b isq u e  n a s  á r e a s  d e  re sp o s ta s ,
■ F aça  m arc as  só lid as  n o s  círculos,
■ Náo use  canetas que borram o papel,
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12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. 0  candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer 
outro tipo de papel para anotação do gabarito.

AN O T E  SEU  G ABAR ITO  PRO VA  DE COR
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