
SERVIÇOS JURÍDICOS 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

EXAME DE ADMISSÃO   
Estágio de Adaptação de Oficiais de                                     

Apoio da Aeronáutica do Ano de 2022 
 

 
Versão 

A 

     Comando da Aeronáutica 



PÁGINA EM BRANCO



3
EAOAp 2022 - Serviços Jurídicos (SJU) - Versão A 

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda
Cláudia Costin*

1§ Uma polêmica apareceu nos últimos dias, nas redes sociais, a partir de um comentário do youtuber Felipe 
Neto, sobre a atitude de escolas que tornam as obras de Machado de Assis obrigatórias. Segundo ele, o que 
estas deveriam promover seria a leitura por prazer, de forma a constituir, nas jovens mentes, o hábito de ler como 
uma atividade para toda a vida.

2§ Devo me confessar uma grande admiradora de Machado de Assis, um de nossos maiores escritores, um 
homem à frente de sua época, crítico de valores associados a aparências e à superficialidade humana na busca 
de status e do bacharelismo vigente. Mas entendi que nem sempre a linguagem do século 19 pode ser fácil para 
os adolescentes deste tempo de informações imediatas e superficiais.

3§ Num contexto em que adultos letrados leem muito pouco e não são vistos lendo livros por seus filhos, é 
compreensível que os jovens não percam tempo lendo outra coisa que não o que a escola lhes exige. A última 
edição da pesquisa Retratos da Leitura coloca-nos claramente como um país de não leitores. A média de livros 
lidos entre os entrevistados por ano é de 4,95 e só 2,55 deles lidos por inteiro.

4§ Cabe sim à escola fomentar a leitura por prazer, oferecendo livros que atraiam o interesse das novas 
gerações. Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem sendo 
substituído por algoritmos, formar pensadores independentes, com um repertório cultural variado, aptos a 
entender a cultura de seu tempo e sua gênese, torna-se uma prioridade.

5§ E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram feitas 
sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma introdução 
à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e 
os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.

* Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial.
Folha de S. Paulo, Opinião, 29 jan. 2021, p. A2. Adaptado.

01)  Quanto à estrutura composicional, é correto afirmar que o texto se organiza, fundamentalmente, como

a)   descrição opinativa ambígua.
b)   integração injuntivo-narrativa.
c)   exposição argumentativa de ideias.
d)   simples relato de um acontecimento.

02) Em relação ao comentário do youtuber Felipe Neto sobre a atitude de escolas que tornam as obras de 
Machado de Assis obrigatórias, é correto afirmar que a autora, no seu texto,

a)   minimiza a relevância da discussão.
b)   desconsidera, em parte, o que ele diz.
c)   busca compreender, mas se posiciona.
d)   mostra-se preocupada com a repercussão.

03)  É correto afirmar que o texto apresenta uma voz predominantemente 

a)   incisiva.
b)   invectiva.
c)   inquisitiva.
d)   imprecativa.

04)  Com a frase “Em tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades mentais, vem 
sendo substituído por algoritmos...” (4§) é correto inferir que, figurativamente, o mundo contemporâneo 
submete o ser humano a um comportamento mais

a)   racional do que laudatório.
b)   ético do que perfeccionista.
c)   voluntarioso do que volitivo.
d)   calculista do que intelectual.
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05)  A palavra destacada no período “E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises 
que, a cada época, eram feitas sobre a organização da sociedade” pode ser substituída corretamente, sem 
ser alterado o sentido original do texto, por

a)   transcorridos.
b)   transmutados.
c)   transgredidos.
d)   transfigurados.

06) Observe o cartaz a seguir. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YSB24kjvF_g>. Acesso em: 26 fev. 2021.

A respeito do processo de elaboração do texto verbal e não verbal do cartaz, e considerando, ainda, sua relação 
com o artigo “O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda”, avalie o que se afirma a seguir.

I. O verbo “cancelar” foi empregado com uma nova acepção.
II. O texto está em dissintonia com uma das discussões propostas no artigo.
III. O fato que deu origem ao cartaz refere-se a um acontecimento midiático.
IV. O diálogo com o texto de Cláudia Costin se realiza, mas sem fornecer pistas.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e III.
c)   II e IV.
d)   III e IV.

07)  “Denomina-se referenciação as diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes. 
Quando tais referentes são retomados mais adiante ou servem de base para a introdução de novos referentes, 
tem-se o que se denomina progressão referencial.”

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 123.

O referente do item em destaque está corretamente indicado entre parênteses em

a)   “...lendo outra coisa não o que a escola lhes exige.” (3§) (lhes = jovens).
b)   “...feita por bons professores, que orientem os alunos...” (5§) (que = fatos).
c)   “...inclusive o que demanda habilidades mentais...” (4§) (o = repertório cultural).
d)   “...o que estas deveriam promover...” (1§) (estas = obras de Machado de Assis).

08) Leia os textos a seguir. 
TEXTO I

“Palavra invariável que liga um termo dependente a um outro termo principal, estabelecendo uma relação 
entre ambos.”
                                    CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companha Editora 

Nacional, 2010, p. 268.

TEXTO II
“Machado, nesse sentido, é fundamental e merece uma introdução à altura, instigante e engajadora, feita 
por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras e os ajudem a nelas navegar com 
profundidade e prazer estético.” (5§)

É correto afirmar que o termo em destaque no Texto II ao qual se aplica o conceito apresentado no Texto I é  
a)   os.
b)   uma.
c)   com.
d)   suas.
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09)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A preposição a e o artigo a se fundem em um único a, dando origem ao fenômeno chamado crase.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 361.

TEXTO II

                                  Disponível em: https://www.cors.com.br/noticias-e-dicas-medicas/coronavirus-previna-se-e-ajude-a-salvar-vidas/. 
Acesso em 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado no Texto I, a ausência do sinal indicativo de crase no Texto II ocorre pelo 
mesmo motivo que em

a)   “...valores associados a aparências...” (2§).
b)   “...é fundamental e merece, dia a dia...” (5§).
c)   “...análises que, a cada época, eram feitas...” (5§).
d)   “...de forma a constituir, nas jovens mentes...” (1§).

10) Considere a passagem transcrita do texto. 

“E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram 
feitas sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece, dia a dia, uma 
introdução à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de 
suas obras e os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.” (5§).

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre os aspectos morfossintáticos.

(  ) O primeiro período do fragmento transcrito é composto por coordenação e por subordinação.
(  ) Os itens lexicais “só”, “uma” e “bons”, de acordo com o número de sílabas, são monossílabos.
(  ) As palavras “prazer”, “obras” e “fundamental”, quanto à posição da sílaba tônica, são oxítonas.
(  ) O pronome “os” em “e os ajudem a nelas navegar...” exerce a função sintática de objeto direto.
(  ) O termo “engajadora”, segundo o Novo Acordo Ortográfico, também admite a grafia “enganjadora”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)   (V); (F); (V); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F); (F).
c)   (V); (F); (F); (V); (F).
d)   (F); (V); (F); (V); (V).
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Instruções: As questões de 11 a 20 se referem ao texto a seguir.

Adolescer: o luto pelo fim da infância e o medo da vida adulta
Bebel Soares*

1§ Aprendi a reconhecer meus sentimentos. A entender cada um deles. A controlar a fúria, a raiva. Aprendi 
a acolher a tristeza, a frustração. Aprendi a deixar transbordar a alegria, a euforia. Depois de muito tempo, 
amadureci.

2§ Hoje sou brisa, mas já fui vendaval. Hoje sou montanha, mas já fui vulcão. Adolescer é uma tempestade. 
O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta. Os conflitos internos. As emoções transbordando, às vezes 
incontroláveis. 

3§ Ser adolescente é um desafio para quem é e para os responsáveis por esse ser em transformação. Hoje 
sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.

4§ Adolescentes precisam é confiar no amor incondicional dos pais. Saber que estaremos por perto, mesmo 
ouvindo desaforos. Saber que estamos fazendo o certo, mesmo quando eles acham que está tudo errado. Que 
não vamos desistir deles. Que vamos insistir para que estudem. Que vamos repetir a mesma coisa mil vezes para 
ter certeza de que eles ouviram. 

5§ Adolescente não é adulto, e não é mais criança, e a gente se lembra tanto do que eles não são, que se 
esquece do que eles são. Esse é um desafio, olhar para o que eles são hoje, agora, e não o que eles deixaram 
de ser, ou o que eles não são ainda. Deixar de ver o que falta e olhar para as potências, as capacidades.

6§ Difícil é aceitar que eles estão crescendo e que está chegando a hora de deixarmos que voem sozinhos.
* Fundadora da Rede Materna Padecendo no Paraíso.                                                                                                                                  

Estado de Minas, Bem Viver, 21 fev. 2021, p. 6. Adaptado.

11)  É correto afirmar que o título do texto contém uma

a)   frase com função explicativa.
b)   estrutura oracional incoerente.
c)   oração de sentido imprecativo.
d)   forma verbal no imperativo singular.

12)  Nesse texto em que o gênero “crônica” se aproxima do gênero “conto”, é correto afirmar que, em certas 
passagens, a adolescência é abordada

a)   por meio de expediente expositivo, com diálogos e argumentação técnico-científica.
b)   sob a forma ficcional, mesclando dissertação e descrição e indiscutível acento agnóstico.
c)   de maneira confessional, com predominância da narração baseada em experiências concretas.
d)   com total objetividade narrativa, fiel aos acontecimentos, na perspectiva de um narrador onisciente.

13)   Com base na imagem que integra o texto de Bebel Soares, é correto afirmar que a ilustração, fundamentalmente,

a)   metaforiza uma das facetas da adolescência.
b)   distorce as discussões propostas pela autora.
c)   expressa um sentimento inadequado à temática.
d)   retrata objetivamente a ideia central apresentada.

14)  É correto afirmar que a frase “O luto pelo fim da infância, o medo da vida adulta.” (2§), no contexto em que foi 
empregada, pressupõe ser a adolescência, fundamentalmente, um período da vida humana bastante

a)   disléxico.
b)   diatópico.
c)   dilemático.
d)   dionisíaco.
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15)  Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre os aspectos estilísticos presentes no segundo 
parágrafo do texto.

(  ) A construção antitética se faz presente.
(  ) A analogia é um dos recursos empregados.
(  ) A repetição de palavras empobrece o discurso.
(  ) A denotação se sobrepõe à linguagem figurada.

A sequência correta é

a)   (V); (F); (F); (V).
b)   (F); (V); (V); (F).
c)   (F); (F); (V); (V).
d)   (V); (V); (F); (F).

16)  Leia os textos a seguir. 

TEXTO I

“A predicação verbal se refere ao tipo de relação que ocorre entre um verbo e os seus complementos na 
formação do predicado. Quando o predicado indica uma ação é formado por um verbo transitivo ou por um 
verbo intransitivo, sendo chamado de predicado verbal. Quando o predicado indica um estado, conferindo 
uma característica ao sujeito, é composto por um verbo de ligação, sendo chamado de predicado nominal. 
Assim, quanto à predicação, os verbos podem ser classificados em verbos transitivos, verbos intransitivos e 
verbos de ligação.”

Disponível em: < https://www.normaculta.com.br/predicacao-verbal/>. Acesso em: 27 fev. 2021. 

TEXTO II

“Saber que estaremos por perto, mesmo ouvindo desaforos.” (4§).

TEXTO III

Disponível em: https://guanhaes.mg.gov.br/saude-fique-em-casa/. Acesso em: 26 fev. 2021. Adaptado.

Com base no que se afirma no Texto I, a predicação do verbo em destaque no Texto II se repete no Texto III 
em

a)   “Cuide do coletivo...”
b)   “Continue em casa!”
c)   “...se não respeitar o isolamento...”
d)   “...conseguimos tratar de todos...”

17)  É correto afirmar que o último parágrafo do texto
a)   relativiza a postura saudosista adotada pela autora.
b)   corporifica uma discussão que é recorrente no texto.
c)   explicita uma postura indiferente em relação ao tema.
d)   expõe um contra-argumento para mitigar o que foi dito.
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18)  Preencha corretamente as lacunas do texto.
A função _______________ da linguagem está presente nos dois parágrafos iniciais no texto. Por meio 
desse tipo de função, é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista da autora. Uma 
das principais características dessa função é a presença de sequências em que predomina a ___________ 
pessoa do discurso, construindo a _______________ pretendida.

a)   conativa / primeira / objetividade
b)   referencial / terceira / subjetividade
c)   expressiva / primeira / subjetividade
d)   metalinguística / terceira / objetividade

19)  A colocação pronominal diz respeito à posição que os pronomes pessoais oblíquos ocupam na frase em 
relação ao verbo a que se referem.
A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. No período “Hoje sou adulta e me preparo para ser mãe de adolescente.” (3§), a próclise é opcional, ou
seja, pode-se empregar indiferentemente o pronome antes ou depois do verbo

PORQUE                   
II. conjunções coordenativas aditivas não atraem os pronomes oblíquos, razão pela qual aceita-se, 

também, a colocação do pronome posposto ao verbo, sendo correto grafar “...e preparo-me...”.

É correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é falsa e a II, verdadeira.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

20)  “Um texto, para ser um texto de verdade, não pode ser um punhado de frases soltas. Ele precisa apresentar 
conexões, tanto gramaticais quanto de ideias.”

                                         CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 41.

A esse respeito, avalie o que se afirma acerca dos elementos de coesão e das estruturas linguísticas do texto.

I. Em “Que vamos insistir para que estudem.” (4§), o conector “para que” introduz uma ideia de consecução.
II. No primeiro parágrafo há frases que se organizam com elipses que não comprometem a coerência 

textual, pois constituem unidades de sentido.
III. Na frase “...e para os responsáveis por esse ser em transformação.” (3§), o pronome demonstrativo faz 

referência a um termo mencionado anteriormente.
IV. Se houver a substituição da frase “Depois de muito tempo, amadureci.” (1§) por “A muito tempo, 

amadureci.”, mantém-se a correção gramatical do período.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e III.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   II e IV.
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Instruções: As questões de 21 a 30 se referem ao texto a seguir.

Como informar as crianças em momentos de crise?
Maria Carolina Cristianini*

1§ Enfrentar crises não é novidade para quem vive na Terra. Entre guerras, períodos de recessão e tragédias 
naturais e humanas, de tempos em tempos as crises surgem. É necessário muita sobriedade nesses momentos. 
E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme a 
possibilidade de atuação de cada um. Mas há outra questão. O mundo não é formado somente pelos maiores de 
idade.

2§ É a partir disso que convido a uma reflexão: como os adultos ao seu redor, ou você mesmo, têm explicado a 
crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, a crianças e adolescentes? 
Posso afirmar, com a segurança de uma trajetória que passa de 12 anos nesta área, que o jornalismo infantojuvenil 
é, sim, o melhor amigo de pais, mães, tios, tias, professores e professoras neste momento.

3§ Levar os fatos para os jovens, apurados com as mesmas técnicas usadas no jornalismo profissional “para 
adultos”, tem, sim, os mais diversos benefícios quando se está diante de algo que presenciamos pela primeira 
vez, como o novo coronavírus. Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, 
garantindo o seu entendimento e o contexto do que está acontecendo; acalma diante da ansiedade que algo 
desconhecido naturalmente traz; e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na 
situação como parte integrante e ativa da sociedade, sem estar à margem do noticiário.

4§ O jornalismo infantojuvenil pode transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e do 
incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.

* Editora-chefe do jornal Joca, voltado para crianças e jovens.
Folha de S. Paulo, Tendências/Debates, 21 fev. 2021, p. A3. Adaptado.

21)  De acordo com as características e o estilo adotado no texto, é correto afirmar que o/a

a)  eixo temático gira em torno de uma realidade social e cultural, tratada de forma isenta e imparcial, 
requisitos da linguagem jornalística.

b)   exposição de fatos prevalece; há uma narrativa, uma história sendo contada, em que se inserem como 
personagens centrais a criança e o jovem.

c)   articulista busca convencer o leitor e espera conseguir sua adesão ao apresentar seu ponto de vista 
sobre o assunto, usando o poder da argumentação.

d)  contexto discursivo se organiza em torno da descrição de impressões, observações, características, 
pormenores e detalhes singulares acerca da pandemia.

22)  O texto escrito é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um receptor, no caso o 
leitor. 
A esse respeito, avalie o que se afirma a respeito do processo de elaboração do texto “Como informar as 
crianças em momentos de crise?”.

I. A autora defende a tese de que os adultos desconhecem o poder de transformação do jornalismo 
infantojuvenil e, por isso, apresenta uma crítica explícita sobre isso.

II. A produtora do texto faz referências a outros locutores, citando afirmações feitas por eles, o que 
caracteriza uma estratégia de convencimento em relação à tese defendida.

III. O texto, em determinada passagem, enfoca um fato global e nasce de uma indagação para a qual se 
projeta um posicionamento conclusivo baseado em conhecimentos obtidos.

IV. A jornalista utiliza recursos da língua para dar ênfase às suas opiniões, como, por exemplo, a repetição 
do advérbio de afirmação (2§ e 3§), intercalado em algumas frases que contêm essas opiniões.

Está correto apenas o que se afirma em
a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.



EAOAp 2022 - Serviços Jurídicos (SJU) - Versão A 

10

23) Nos textos a seguir discute-se o emprego da acentuação gráfica.

TEXTO I

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la – conforme 
a possibilidade de atuação de cada um.” (1§).

TEXTO II

Disponível em: https://ricardoazevedo.blogspot.com/2019/02/hagar-o-horrivel.html. Acesso em: 26 fev. 2021.

Preencha corretamente as lacunas no texto.

Empregou-se o acento circunflexo em “resolvê-la” (Texto I) e o acento agudo em “ajudá-lo” (Texto II) porque 
acentuam-se algumas formas verbais _______________ quando conjugadas com pronomes oblíquos 
_______________ em _______________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)   oxítonas / átonos / ênclise
b)   oxítonas / tônicos / ênclise
c)   paroxítonas / átonos / próclise
d)   paroxítonas / tônicos / próclise

24)  Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na frase “...E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e 
resolvê-la...” (1§), o termo em destaque foi empregado com o sentido de “função”, “dever”, “obrigação”. 
Todavia, essa mesma palavra, em outro contexto de uso, pode ter mais de uma significação: “parte que 
cada ator ou atriz representa”; “dinheiro em notas”; “letra de câmbio”. Isso ocorre

PORQUE                   
II. na língua portuguesa, essa multiplicidade de sentidos de uma palavra caracteriza um fenômeno linguístico 

denominado sinonímia, ou seja, a relação que se estabelece entre palavras de sentidos semelhantes, 
fato que promove a diversidade vocabular, evitando a repetição de termos e, consequentemente, 
contribuindo para a manutenção da coesão textual.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

25)   “As conjunções subordinativas ligam duas orações, subordinando uma à outra. Com exceção das integrantes, 
essas conjunções iniciam orações que traduzem circunstâncias.”

                                                                                             CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 291.

Na frase “...e abre a oportunidade para que a criança ou o adolescente se sinta inserido na situação...”, o 
elemento coesivo em destaque pode ser substituído corretamente, sem alterar o sentido da frase original, por

a)   desde que.
b)   a fim de que.
c)   contanto que.
d)   por mais que.
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26)  “A pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido 
que se quer dar ao texto.”

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 314. 

A esse respeito, avalie o que se informa sobre os sinais de pontuação.

I. Os travessões, no segundo parágrafo, complementam a informação expressa anteriormente.
II. As vírgulas em “E são os adultos que, efetivamente, assumem o papel...” (1§) isolam o aposto.
III. As aspas em “para adultos” (3§) são usadas com finalidade irônica para realçar a ambiguidade.
IV. A resposta para a indagação contida no título encontra guarida no segundo parágrafo do texto.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I e IV.
c)   II e III.
d)   III e IV.

27)  “O determinante é uma palavra que determina um nome, antecedendo-o num grupo nominal. Assim, precede 
o nome, concordando com ele, em gênero e número, e ajuda à construção do seu valor referencial, dando 
indicações sobre aquilo que o nome expressa e limitando ou concretizando o seu significado.”

                                                          Disponível em: <https://observalinguaportuguesa.org/classes-de-palavras-o-determinante/>. Acesso 
em: 26 fev. 2021.

Com base no conceito apresentado, é correto afirmar que o termo grifado é determinante de nome em

a)  “Entre guerras, períodos de recessão e tragédias naturais e humanas, de tempos em tempos as crises 
     surgem” (1§).
b)  “O jornalismo infantojuvenil é capaz de transformar uma geração, a partir da informação de qualidade e 
     do incentivo...” (4§).
c)  “Alguns desses impactos positivos: usa linguagem adequada para este público, garantindo o entendimento 
     e o contexto...” (3§).
d)  “...têm explicado a crise atual – e os seus mais diversos sentidos –, causada pela pandemia de Covid 19, 
     a crianças e adolescentes?” (2§).

28) “Na língua portuguesa, para construir sentido nos enunciados que produzimos, os verbos e nomes ligam-
se a outros termos de diferentes formas. [...] Quando um termo – verbo ou nome – exige a presença de 
outro, ele se chama regente ou subordinante; os que completam a sua significação chamam-se regidos ou 
subordinados. Quando o termo regente é um verbo, ocorre regência verbal. Quando o termo regente é um 
nome – substantivo, adjetivo, advérbio –, ocorre regência nominal”.

                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 
São Paulo: Atual, 2013, p. 355-356.

Com base nesse postulado, é correto afirmar que, no período “O jornalismo infantojuvenil pode transformar 
uma geração, a partir da informação de qualidade e do incentivo ao desenvolvimento do senso crítico e à 
construção de uma cidadania ativa, em qualquer idade.” (4§), os termos “uma geração” e “de uma cidadania 
ativa” devem ser analisados, respectivamente, como

a)   predicativo / complemento verbal.
b)   objeto direto / complemento verbal.
c)   predicativo / complemento nominal.
d)   objeto direto / complemento nominal.
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29)  Leia os textos a seguir.

TEXTO I

 “Palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal.”
                                          CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva – texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 2013, p. 181.

TEXTO II

“E, então, são os adultos que, efetivamente, assumem o papel de lidar com a situação e resolvê-la...” (1§).

Preencha corretamente as lacunas.
Com base no conceito apresentado no Texto I, é correto afirmar que, no Texto II, o termo _______________ 
se classifica morfologicamente como _______________ e está empregado, na frase, com o valor semântico 
de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a)   então / adjetivo / tempo
b)   então / advérbio / afirmação
c)   efetivamente / adjetivo / tempo
d)   efetivamente / advérbio / afirmação

30)  “Concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam, nas suas 
flexões, com as palavras de que dependem.”

                                                                                              CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Companha Editora Nacional, 2010, p. 438.

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na estrutura frasal “É necessário muita sobriedade nesses momentos.” (1§), realizou-se corretamente 
a concordância nominal e ela se justifica

PORQUE                   
II. o predicativo aparece às vezes na forma do masculino singular em locuções como “é necessário”, 

embora o sujeito seja substantivo feminino.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)   as asserções I e II são falsas.
b)   as asserções I e II são verdadeiras.
c)   a asserção I é verdadeira e a II, falsa.
d)   as asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Analisando as normas sobre Licitações, considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 e a Lei  
n° 8.666/93, é correto afirmar que

a) a Lei 8.666/93 institui normas para licitações, pregões, contratos da Administração Pública, pertinentes 
a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, estabelecendo normas 
específicas para a União por ser Lei Federal.

b) a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 
de serviços, dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados 
os princípios da administração pública. 

c) compete, privativamente, aos estados legislarem sobre normas gerais de licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais dos estados, 
Distrito Federal e municípios, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, obedecidas 
as legislações específicas à cada ente ou entidade.

d) a administração pública direta e indireta, de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, obedecerá ao comando de que as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que, em qualquer caso, exigirá qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

32)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o disposto na Lei de Introdução às normas do 
Direito Brasileiro.

(  ) Todas as leis começam a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicadas.
(  ) As correções ao texto de lei, já em vigor, não são consideradas como se a lei fosse nova, não havendo 

revogação da lei corrigida, nem nova publicação da mesma.
(  ) A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 

quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
(  ) A lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, não se destinando à vigência temporária, sendo 

que a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, salvo disposição em 
contrário.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

33)  A Lei n° 8.666/93, que dispõe sobre Licitações, em seu tópico modalidades, limites e dispensa de licitações, 
designa um determinado prazo mínimo entre a publicação/disponibilização do edital ou expedição do convite 
até o recebimento de propostas ou da realização do evento de licitação. 

Qual é o prazo mínimo estipulado em lei quando a licitação se der na modalidade de concorrência, quando o 
contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor 
técnica” ou “técnica e preço”?

a) Trinta dias.
b) Quinze dias.
c) Cinco dias úteis.
d) Quarenta e cinco dias.
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34)  No que se refere aos crimes e penas apontados pela Lei n° 8.666/93, qual a exata cominação de penalidade 
para a dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei ou pela inobservância das 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade?

a) Reclusão, de 4 (quatro) anos a 6 (seis) anos.
b) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
c) Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
d) Reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

35)  Preencha corretamente as lacunas da frase, conforme expresso na Lei n° 8.666/93.

Os crimes definidos na Lei n° 8.666/93 são, conforme artigo 100 da referida legislação, de ação penal 
______________________, cabendo ao _______________________________ promovê-la, sendo que da 
sentença caberá apelação interponível no prazo de ___________ dias. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas da frase é

a)   pública incondicionada / Ministério Público / cinco
b)   privada incondicionada / Ministério Público / quinze
c)   privada condicionada / representante da Administração Pública / cinco
d)   pública condicionada / representante da Administração Pública / quinze 

36)  Concernentes às normas do Código Civil Brasileiro relativas à prescrição, preencha corretamente as lacunas 
do texto. 

Os prazos de prescrição_____________ ser alterados por acordo das partes, sendo que a prescrição 
iniciada contra uma pessoa ___________________ a correr contra o seu sucessor. Quanto à ___________ 
da prescrição, poderá ocorrer ______________ uma vez.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)   não podem / continua  / interrupção /  somente
b)   não devem / não continua / suspensão / mais de 
c)   devem / para de continuar  / interrupção / mais de 
d)   podem / não para de continuar  / suspensão / somente 

37)  Avalie o que se afirma a respeito das normas sobre a condição, o termo e o encargo referentes aos Negócios 
Jurídicos, conforme regulamenta o Código Civil Brasileiro.

I. As condições impossíveis e as de não fazer coisa impossível são tidas como inexistentes, quando 
resolutivas.

II. O titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, tem permissão para 
praticar os atos destinados a conservar tal direito.

III. O negócio jurídico vigorará, se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, podendo 
exercer-se desde a conclusão deste, o direito por ele estabelecido.

IV. A condição, cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, não se reputa 
verificada, quanto aos efeitos jurídicos, considerando-se verificada a condição maliciosamente levada a 
efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
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38)  Analisando normas sobre Provas, considerando o que dispõe o Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que

a) o fato jurídico não pode ser provado mediante presunção, salvo o negócio a que se impõe forma especial.
b) a assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, 

encerrando o ato da escritura pública, não é requisito essencial para a validade do documento.
c) a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos, cujo valor não ultrapasse o 

décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados, salvo os casos 
expressos.

d) as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 
reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas não fazem prova plena destes, pela falta de 
normativo legal.

39)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o disposto na Constituição Federal sobre os 
Militares.

(  ) Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios podem acumular cargos públicos de 
forma remunerada, com prevalência da atividade militar, sem restrições.

(  ) Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com 
base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(  ) O militar alistável é elegível, se contar menos de dez anos de serviço, devendo afastar-se da atividade 
e  se contar mais de dez anos de serviço, sendo agregado pela autoridade superior e, se eleito, 
passando automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

(  ) O ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência 
do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações 
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas 
por força de compromissos internacionais e de guerra, serão dispostos em lei federal específica. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

40)  Qual o prazo prescricional, em anos, para a propositura das ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
decorrentes de atos de improbidade administrativa, a contar do término do exercício de mandato, de cargo 
em comissão ou de função de confiança, conforme apontado na legislação específica?

a)   Dez.  
b)   Três. 
c)   Cinco
d)   Quatro.

41)  Avalie o que se afirma a respeito das normas processuais acerca da Tutela Provisória, conforme regulamenta 
o Código Processual Civil Brasileiro.

I. A tutela provisória, requerida em caráter incidental, depende do pagamento de custas.
II. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de 

suspensão do processo.
III. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada.
IV. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo a tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   II e III.
b)   I, II e IV.
c)   I, III e IV.
d)   II, III e IV.
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42)  Analisando as normas sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade, considerando o que dispõe o 
Código de Processo Civil Brasileiro, é correto afirmar que

a)   a arguição, quando for rejeitada, prosseguirá o julgamento e quando for acolhida, a questão será 
submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. 

b)  os órgãos fracionários dos tribunais submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de 
inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão. 

c)   a arguição, em controle difuso, da inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, será 
submetida pelo relator à turma ou à câmara a qual competir o conhecimento do processo, antes de ser 
ouvido o Ministério Público e as partes. 

d)   qualquer pessoa está legitimada à propositura do incidente de arguição de inconstitucionalidade, podendo 
manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo 
regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de 
documentos.

43)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre a receita Pública, conforme disposto 
na Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

(  ) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

(  ) As previsões de receita serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos cinco anos 
impreterivelmente, da projeção para os cinco seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de 
cálculo e premissas utilizadas.

(  ) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de 
receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deve iniciar sua vigência e atender apenas ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias.

(  ) A renúncia de receita compreende anistia, remissão e subsídio, crédito presumido, concessão de 
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique 
redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

44)  Avalie o que se afirma a respeito das normas relativas à operação de crédito, conforme regulamenta a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

I. As operações relativas à dívida imobiliária estadual autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de 
créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades.

II. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de 
operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta 
ou indiretamente.

III. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando 
relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às 
condições e limites estabelecidos.

IV. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise 
realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 
270 (duzentos e setenta) dias, a critério do Ministério da Fazenda.                      

Está correto apenas o que se afirma em

a)   II e III.
b)   I, II e IV.
c)   I, III e IV.
d)   II, III e IV.
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45) Analisando a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o 
funcionamento de seus Serviços Auxiliares,  considerando a composição e a competência da Corregedoria 
da Justiça Militar, é correto afirmar que a/as

a)  a Corregedoria da Justiça Militar, com jurisdição em todo o território nacional, é exercida pelo Ministro 
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.

b)   a Corregedoria da Justiça Militar, órgão de fiscalização e orientação jurídico-administrativa, compõe-se   
de 1 (um) Ministro-Corregedor, 1 (um) Juiz-Corregedor Auxiliar, 1 (um) diretor de Secretaria e auxiliares 
constantes de quadro previsto em lei.  

c)   as correições gerais independerão de calendário prévio e poderão ocorrer apenas para apurar fundada 
notícia de irregularidade, sanar problemas detectados na atividade correcional de rotina e verificar se 
foram implementadas as determinações feitas.

d)   as correições especiais compreendem o exame dos processos em andamento, dos livros e documentos 
existentes na Auditoria e a verificação das providências relativas a medidas preventivas e assecuratórias 
para o resguardo de bens da Fazenda Pública, sob a administração militar.

46)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o disposto no Decreto nº 3.555, de 8 de agosto 
de 2000, que aprova o regulamento para a modalidade de licitação, denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns.

(  ) Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns 
é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais.

(  ) A modalidade de pregão, conforme o referido decreto, é destinada à aquisição de bens e serviços comuns, 
no âmbito da União, do Estado, Distrito Federal e Municípios, qualquer que seja o valor estimado.

(  ) Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e as entidades controladas direta e indiretamente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios submetem-se ao Decreto 3.555/2000.

(  ) A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos 
da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade 
e comparação objetiva das propostas.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (F); (V). 
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

47)  Avalie o que se afirma a respeito das normas relativas à imputabilidade penal, conforme regulamenta o 
Código Penal Militar.

I. Os alunos de colégios ou outros estabelecimentos de ensino, sob direção e disciplina militares, que 
já tenham completado dezessete anos equiparam-se aos maiores de dezoito anos, ainda que não 
tenham atingido essa idade.

II. O agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se 
de acordo com êsse entendimento não é imputável.

III. O menor de dezoito anos é inimputável, salvo se, já tendo completado quinze anos, revela suficiente 
desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com este 
entendimento, caso em que a pena aplicável é diminuída de um terço até a metade.

IV. O agente que, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da 
ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento, poderá ter a pena reduzida de um a dois terços.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II. 
b)   I, II e IV.
c)   I, III e IV.
d)   II, III e IV.
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48) Concernentes às normas do Código Penal Militar relativas aos mínimos e máximos genéricos das penas 
principais, preencha corretamente as lacunas da frase.

O mínimo da pena de reclusão é de ______________ ano(s), e o máximo de_____________ anos; o mínimo 
da pena de detenção é de_______________ dias, e o máximo de____________ anos.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)   um / trinta / trinta / dez 
b)   dois / vinte / vinte / dez 
c)   um / vinte /vinte / quinze 
d)   dois /trinta / trinta / quinze 

49) Qual das hipóteses abaixo de pena aplicada por militar a oficial pode ser convertida em pena de prisão e 
cumprida, quando não cabível a suspensão condicional em recinto de estabelecimento militar?

a) Rreclusão de 1 ano. 
b) Reclusão de 3 anos.
c) Detenção de 3 anos.
d) Detenção de 2 anos e seis meses.

50) Analisando o Decreto/Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, que representa o Código Penal Militar, 
considerando o disposto sobre a suspensão condicional da pena, é correto afirmar que a/o

a)   execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) 
anos a 6 (seis) anos, em qualquer hipótese.

b)   suspensão se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função ou 
à pena acessória, e exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva.

c)  prazo da suspensão considera-se prorrogado até o julgamento definitivo, se o beneficiário estiver      
respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação.

d)  suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, por sentença recorrível, na 
Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que 
tenha sido imposta pena restritiva de liberdade.

51)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o disposto Código de Processo Penal, referente 
à apreensão como medida preventiva e assecuratória. 

(  ) Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia 
da autoridade ou de seus agentes.

(  ) A correspondência aberta ou não, destinada ao indiciado ou ao acusado, ou em seu poder, será 
apreendida se houver fundadas razões para suspeitar que pode ser útil à elucidação do fato.

(  ) Finda a diligência para a apreensão, lavrar-se-á auto genérico sobre a respectiva busca e apreensão, 
assinado por três testemunhas, sem as quais restará nulo o auto lavrado, e a apreensão desfeita.

(  ) O executor que entrar em território de jurisdição diversa deverá apresentar-se à respectiva autoridade 
civil ou militar, perante a qual se identificará sendo que a apresentação deverá, obrigatoriamente, ser 
feita antes da diligência.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (F); (V). 
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (V).
d) (F); (V); (V); (F).
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52)  Avalie o que se afirma a respeito das normas relativas aos tópico “Juiz, auxiliares e partes do processo”, 
conforme regulamenta o Código de Processo Penal Militar.

I. A suspeição entre adotante e adotado será considerada nos mesmos termos da resultante entre 
ascendente e descendente, mas não se estenderá aos respectivos parentes e cessará no caso de se 
dissolver o vínculo da adoção.    

II. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que como advogado ou defensor, órgão do 
Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado se parente afim de 
terceiro grau, salvo no caso de cessadas as causas da afinidade.

III. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se seu 
parente afim de terceiro grau sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado 
por qualquer das partes, salvo no caso de cessadas as causas da afinidade.

IV. O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei, e manterá a ordem no curso dos 
respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar, sendo a denominação “juiz” 
abrangente de quaisquer autoridades judiciárias, singulares ou colegiadas, no exercício das respectivas 
competências atributivas ou processuais.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I, II e IV.
c)   I, III e IV.
d)   II, III e IV.

53)  Analisando as normas sobre prisão provisória, prisão em flagrante e prisão preventiva constantes do Código 
de Processo Penal, é correto afirmar que

a)  os militares, bem como qualquer pessoa, deverão obrigatoriamente prender quem for insubmisso ou 
desertor, ou seja encontrado em flagrante delito, cometendo um crime, ou acabando de cometê-lo.

b)  a prisão preventiva revogada pelo magistrado no curso do processo, verificada a falta de motivos para 
que subsista, não pode ser decretada novamente até o julgamento final do processo quando será o Réu 
condenado ou absolvido.

c)  o emprego de força, quando da prisão provisória, só é permitido quando indispensável, no caso de 
desobediência, resistência ou tentativa de fuga, sendo o emprego de algemas e de armas permitido sem 
restrições em qualquer destes casos.

d)   a prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento 
do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-militar, 
em qualquer fase deste ou do processo, desde que presentes os requisitos para tanto.

54)   Avalie o que se afirma a respeito das normas relativas à citação, intimação e notificação, conforme regulamenta 
o Código de Processo Penal Militar. 

I. A citação a militar em situação de atividade ou a assemelhado far-se-á mediante requisição à 
autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de que o citando se apresente para ouvir a leitura 
do mandado e receber a contrafé.

II. A citação a funcionário que servir em repartição militar deverá, para se realizar dentro desta, ser 
precedida de licença do seu diretor ou chefe, a quem se dirigirá o oficial de justiça, antes de cumprir o 
mandado na forma determinada por lei.

III. A citação de acusado preso por ordem de outro juízo ou por motivo de outro processo, far-se-á nos 
termos da lei, requisitando-se, por ofício, a apresentação do citando ao oficial de justiça, no recinto da 
prisão, para o cumprimento do mandado.

IV. As citações, intimações ou notificações serão sempre feitas de dia e com a antecedência de vinte e 
quatro horas, pelo menos, do ato a que se referirem, devendo ser realizada de forma pessoal durante 
todo o processo referente a todos os atos processuais.

Está correto apenas o que se afirma em

a)   I e II.
b)   I, II e III.
c)   I, III e IV.
d)   II, III e IV.
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55)  Analisando as normas sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas, constantes da Lei n° 
5.821, de 10 de novembro de 1972, é correto afirmar que

a)  o acesso na hierarquia militar é estabelecido mediante promoções, de forma geral, imediata e não 
sucessiva.

b)   as formas gerais e imediatas resultarão de um planejamento para a carreira dos oficiais, organizado em 
cada Força Armada, devendo assegurar um fluxo de carreira irregular e equilibrado.

c)   a promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento, seletivo, das vagas 
pertinentes ao grau hierárquico superior, com base nos efetivos fixados em lei para diferentes Corpos, 
Quadros, Armas ou Serviços.

d)   as promoções para o preenchimento de vagas do último posto, nos Quadros em que este seja de oficial 
superior, e as promoções para o preenchimento de vagas do posto de Coronel dos Corpos, Quadros, 
Armas e Serviços do Exército poderão ser efetuadas pelo critério de discricionariedade do oficial superior 
ao cargo de promoção.

56) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o disposto na Constituição Federal do Brasil, 
referente à organização dos poderes.

(  ) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, 
em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

(  ) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, sendo cada legislatura com a duração de quatro anos.

(  ) As deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão, em qualquer hipótese, tomadas por maioria 
dos votos, presente a maioria simples de seus membros.

(  ) O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será 
estabelecido por lei ordinária, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, 
no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 
onze ou mais de sessenta Deputados.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (V); (F). 
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (V).
d) (F); (V); (F); (V).

57)  Analisando as normas sobre a organização do  Estado, no que tange à intervenção, constantes da Constituição 
Federal do Brasil, é correto afirmar que a/o

a)  União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal para assegurar a observância da autonomia 
municipal.

b)   Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 
quando não forem prestadas as contas na forma da lei.

c)  decretação da intervenção dependerá no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de 
requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral.

d)    decreto de intervenção será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa 
do Estado, no prazo de quarenta e oito horas, e cessados os motivos da intervenção, as autoridades 
afastadas de seus cargos a estes voltarão imediatamente, sem qualquer ressalva.

58)  É correto afirmar que o Registro Aeronáutico Brasileiro será público, único e centralizado, destinando-se a ter, 
em relação à aeronave, dentre as funções elencadas no Código Brasileiro da Aeronáutica, a de

a)   lavratura de escrituras públicas.
b)   promover o cadastramento geral.
c)   assegurar o sigilo, alterabilidade e conservação de documentos inscritos e arquivados.
d)   anotar os usos e as práticas aeronáuticas que contrariem a lei, a ordem pública e os bons costumes.
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59)  Avalie o que se afirma a respeito das normas relativas à celebração, acompanhamento e prestação de 
contas, conforme regulamenta o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007.

I. A vedação para o convenente de estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de 
receber recursos federais não constitui cláusula necessária em qualquer convênio ou contrato de 
repasse celebrado pela União e suas entidades.

II. A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será 
precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando à 
seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste.

III. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente 
pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do acordo, 
não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes.

IV. As entidades privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio ou contrato de repasse com 
órgãos ou entidades da administração pública federal deverão realizar cadastro no Sistema de Gestão 
de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, conforme normas do órgão central do sistema.      

Está correto apenas o que se afirma em

a)   II e III.
b)   I, II e IV.
c)   I, III e IV.
d)   II, III e IV.

60)  Avalie o que se afirma a respeito das normas relativas à Nacionalidade, Matrícula e Aeronavegabilidade, 
conforme regulamenta o Código Brasileiro da Aeronáutica.

I. As marcas de nacionalidade e matrícula serão canceladas a pedido do proprietário ou explorador 
quando tiver que  inscrevê-la em outro Estado, desde que não exista proibição legal.

II. A matrícula de aeronave, já matriculada em outro Estado, pode ser efetuada pelo novo adquirente, 
mediante a comprovação da transferência da propriedade; ou pelo explorador, mediante o expresso 
consentimento do titular do domínio.

III. O Registro Aeronáutico Brasileiro, no ato da inscrição, após a vistoria técnica, atribuirá as marcas 
de nacionalidade e matrícula, identificadoras da aeronave, sendo a aeronave considerada da 
nacionalidade do Estado em que esteja matriculada.

IV. A matrícula será definitiva ainda quando feita pelo explorador, usuário, arrendatário, promitente-
comprador ou por quem, sendo possuidor, não tenha a propriedade, mas tenha o expresso mandato 
ou consentimento do titular do domínio da aeronave.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I  e II.
b) I, II e III
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
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REDAÇÃO

TEXTO I 

Linguagem neutra pode ser considerada movimento social e parte da evolução da língua

Para Heloisa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais 
da Diferença (Numas), a demanda por uma linguagem inclusiva pode ser considerada um movimento 
social e faz parte da evolução da língua. “É interessante entendermos isso como um movimento social e 
de transformação. A sociedade está sempre em transformação. Há discursos que acham que as coisas são 
fixas, mas não é assim e nunca foi.”

                                       Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/linguagem-neutra-pode-ser-considerada-movimento-social-e-parte-
da-evolucao-da-lingua/. Acesso em: 06. Mar. 2021. Adaptado.

TEXTO II

Não existe erro de português! Mas… por que não? E a norma padrão? A língua é uma ferramenta social e 
seus principais objetivos são a comunicação e expressão. Por isso, ela também é um organismo vivo, sendo 
modificada todos os dias por seus falantes com a intenção de que ela possa atender às suas necessidades.
A norma padrão prescreve regras de como devemos falar e escrever que devem ser usadas em contextos 
formais, ou seja, no vestibular, em um artigo científico etc.; mas todos nós fugimos dessa norma nas nossas 
falas e textos diariamente, em maior ou menor nível. [...] Zombar de uma variação linguística não-padrão 
tem nome, é preconceito linguístico. Acreditar que exista pureza na língua e que ela possa ser estragada, é 
purismo gramatical.
A linguagem neutra é mais uma das mudanças recorrentes da língua, criada para preencher uma lacuna na 
língua portuguesa. Seu uso é perfeitamente aceitável.

Disponível em: https://twtext.com/article/1266028324045893632. Acesso em: 06 mar. 2021. Adaptado.

TEXTO III

Fiquem calmes, amigues!
Sérgio Rodrigues*

Nos últimos dias, a minoritária porção letrada da população brasileira – diante da gloriosa indiferença da 
maioria, é verdade – tem se dividido com paixão entre os que são contra e os que são a favor de escrever e 
falar “querides brasileires”.
Recomendo pôr a bola no terreno. Quem opta por escrever “querides amigues” tem esse direito? Óbvio que 
sim. Como teria o de escrever “kerydez amyguez”, à moda de Glauber Rocha, se lhe desse na telha.
Naturalmente, quando se provoca, muitos reagem à provocação. Acho que não faz bem à causa de ninguém 
pintar os que se incomodam ou fazem humor com isso como reacionários ou escravos da gramática normativa. 
Mesmo porque esta não vem ao caso.
Estamos falando de gramática profunda. Campanhas bem conduzidas podem estigmatizar uma palavra ou 
pôr uma nova em circulação, mas mexer em estruturas desse tipo é outra conversa. Tudo o que sei sobre 
linguagem (admito que não é muito) me diz que a novidade terá fôlego curto. Línguas mudam o tempo todo, 
mas não assim.

* Escritor e jornalista, autor de “O Drible” e “Viva a Língua Brasileira”.
                                 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2020/11/fiquem-calmes-amigues.shtml>. 

Acesso em: 21 fev. 2021. Adaptado.
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PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, elabore um texto dissertativo-argumentativo em prosa e na modalidade escrita segundo a norma 
culta da Língua Portuguesa, com no máximo 30 (trinta) linhas e letra legível, respondendo à seguinte 
indagação:

Linguagem Neutra: uma consequência da mutabilidade e da dinamicidade 
da língua ou simples modismo?

Atenção: 

- Assuma um posicionamento sobre o tema, sem se desviar do assunto. 

- Privilegie a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento.

- Utilize argumentos convincentes para fundamentar seu ponto de vista.

- Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
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RASCUNHO DA  REDAÇÃO
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                                                          Exame de Admissão 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO                              

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta); 
e uma página de rascunho para redação.

2.    Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

       ► a numeração das questões e a paginação estão corretas;

     ► todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, 
solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; 

        ► a “versão” da prova e a “especialidade” constantes deste caderno de questões correspondem aos campos 
“versão” e “especialidade” contidos em seu Cartão de Respostas; e

       ► se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação.

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Os candidatos não devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a 
mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou 
material (inclusive as de cunho religioso); gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; 
qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e 
embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas 
de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta 
de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone 
celular, smartphone ou similar; notebook, tablet; pen drive; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; 
controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/
ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas 
de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou 
de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

7. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 
ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira 
responsabilidade do candidato e também considerados incorretos.

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para não amassá-los, 
molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a 
Folha de Redação não serão substituídos.

10. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos. Recomenda-se ao candidato iniciar a 
marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão 
de Respostas e a Folha de Redação.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.


