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LÍNGUA PORTUGUESA / FORMAÇÃO MILITAR NAVAL
1) Em que opção o emprego do pronome oblíquo está correto, de acordo com a norma padrão?
(A) Ontem soube que tinham enganado-a.
(B) Não lhe deram a quantia que pedira.
(C) Me diga quantos anos você tem.
(D) Procurariam-te caso precisassem de ajuda.
(E) Compraram-o, conforme haviam planejado.

2) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das sentenças abaixo.
Preciso informar ________ Vossa Excelência que, quanto ________ revisão dos cálculos, _________
medidas serão tomadas daqui _________ dois meses.
(A) à, a, as, há.
(B) a, a, as, a.
(C) a, à, as, há.
(D) à, à, as, há.
(E) a, à, as, a.
3) Tendo em vista a norma padrão, assinale a opção em que a palavra "onde" completa corretamente
a lacuna.
(A) A cidade _____________ voltou é longe daqui.
(B) O terreno ______________comprou foi invadido.

(C) A casa _______________morava está à venda.
(D) O país ______________ veio está em guerra.
(E) A empresa ______________ele sempre vai está fechada.

4) Tendo em vista a norma padrão, com relação ao emprego da pontuação, assinale a opção correta:
(A) O aluno confessou, que, gostava daquela música.
(B) O futuro aguarda a todos vocês, jovens.
(C) Daqui a Portugal a distância, é grande.
(D) Resumiu, tudo, numa palavra incompetência.
(E) Cabe-lhes, o pleno direito, de reclamar.

5) Em que opção o emprego da vírgula na frase "Meu pai mora em São Paulo; minha mãe, na Bahia."
está corretamente explicado?
(A) Destaca o vocativo.
(B) Marca orações intercaladas.
(C) Separa o aposto explicativo.
(D) Assinala a supressão do verbo.
(E) Isola adjunto adverbial antecipado.

6) "A língua é a nacionalidade do pensamento como a pátria é a nacionalidade do povo." - José de
Alencar. Assinale a opção em que a reescritura do período acima mantém o seu sentido original.
(A) A língua é a nacionalidade do pensamento, portanto a pátria é a nacionalidade do povo.
(B) A língua é a nacionalidade do pensamento, agora que a pátria é a nacionalidade do povo.
(C) A língua é a nacionalidade do pensamento, visto que a pátria é a nacionalidade do povo,
(D) A língua é a nacionalidade do pensamento, pois a pátria é a nacionalidade do povo.
(E) A língua é a nacionalidade do pensamento, do mesmo modo que a pátria é a nacionalidade do
povo.
7)

Em qual opção há erro na acentuação gráfica em uma das palavras?

(A) possível - freguês - hífen
(B) história - saudável - véu

(C) cárie -— ítem -— lápis
(D) vírus - legendário - histórico
(E) cômodo -— época — Méier
8)

Que opção sintetiza a ideia central do dito popular "Uma mão lava a outra e as duas lavam o
rosto."?

(A) Cooperação humana.
(B) Ações simultâneas.
(C) Ideias confrontadas.
(D) Relacionamento egoísta.
(E) Conhecimento diversificado.
9) Em que opção a forma verbal destacada está correta, segundo a norma padrão?
(A) Antes de passeiarmos, arrumamos a casa.
(B) Puzeste o livro sobre a mesa?
(C) Se quizer, escolha um presente.
(D) Espero que viajem bem amanhã,
(E) Sempre requero meus direitos.

10) Em que opção a frase está de acordo com a norma padrão?
(A) Minha casa fica há cerca de uma hora daqui.
(B) Falou a cerca do projeto iniciado pela Marinha.
(C) Ele foi conversar com o chefe a cerca de dez minutos.
(D) Elas se encontraram pela primeira vez acerca de vinte anos.
(E) Estávamos conversando acerca de educação quando entrou.

11) Assinale a opção em que o correspondente semântico do termo destacado está INCORRETO.
(A) Flor da selva = silvestre.
(B) Água da chuva = fluvial,
(C) Rosto de anjo = angelical.
(D) Brincadeira de criança = pueril.
(E) Era do gelo = glacial.

12) Na frase "Sentiu dor na cabeça.", a palavra "cabeça" significa "parte do corpo". Contudo, em
outra frase, se antecedermos à palavra "cabeça" o artigo definido masculino "o", seu significado
será de "chefia". Em qual das opções abaixo também há alteração do significado da palavra?
(A) O dentista - A dentista.
(B) O moral - A moral.
(C) O estudante - A estudante.
(D) O gerente - A gerente.
(E) O intérprete - A intérprete.

13) Em que opção a frase apresenta uma ambiguidade?
(A) O pai falou com o filho que ele fará o trabalho.
(B) A guerra trará euforia nacional e tragédia.
(C) Iremos viajar de avião ou de ônibus?
(D) A antropologia é a ciência que busca investigar o outro.
(E) O dinheiro compra o conforto, mas não garante a felicidade.

14) Que opção completa corretamente a estrutura "É necessário que nós. ..'"?
(A) soubemos o que fazer em uma situação de emergência.
(B) fiquemos quietos durante as palestras.
(C) fazermos tudo que pediram da maneira correta.
(D) falamos a verdade sobre o que aconteceu.
(E) trouxemos as ferramentas necessárias para o trabalho.

15) Em que opção a oração sublinhada traduz uma circunstância de condição?
(A) Não sairá daqui sem que tudo fique esclarecido.
(B) Sua mão tremia tanto que mal escreveu o seu nome.
(C) Não ignoramos que a vida passa depressa.
(D) Digo essas coisas, segundo ouvi falar na cidade.
(E) Como morava na cidade vizinha, não pôde nos ajudar.

16) Assinale a opção que apresenta um exemplo de uso exclusivamente denotativo da linguagem.
(A) As palavras, afinal, vivem na boca do povo. São faladíssimas por todos.
(B) Qualquer fala necessariamente resulta de uma escolha do falante.
(C) O estilo mergulha na mitologia pessoal e secreta de quem escreve.
(D) Colocamos nas palavras etiquetas, nomes, que as engessam.
(E) O mundo dos signos linguísticos veste-se de inúmeras possibilidades.

17) Qual o valor semântico da preposição na frase "Comprou um livro para presentear o amigo."?
(A) Meio.
(B) Finalidade.
(C) Instrumento.
(D) Matéria.
(E) Causa.
18) Assinale a opção correta, de acordo com a norma padrão.
(A) Eu e meus amigos receberam um prêmio.
(B) Entre eu e tu não há inimizade.
(C) Isso é para eu fazer amanhã.
(D) Vi-lhe no teatro no domingo.
(E) A jovem disse que lhe amava muito.

19) Que palavra foi formada pelo mesmo processo que o vocábulo "aguardente"?
(A) Chuvoso.
(B) Passatempo.
(C) Planalto.
(D) Beija-flor.
(E) Infeliz.

20) Em que opção a concordância verbal está correta, de acordo a norma padrão?
(A) Os aspirantes haverão de estar esperando o Comandante no paiol.
(B) Não se houve bem nos exercícios de ontem os candidatos do pelotão C.
(C) Houveram muitas festas comemorativas com a presença do Presidente.
(D) Naquele navio à noite, hão de haver excelentes oficiais de serviço.
(E) Todos sabiam que havia de existir nas eleições maus candidatos.

21) Em que opção a regência verbal está correta, de acordo com a norma padrão?
(A) Sua decisão implicará aos prejuízos para a empresa.
(B) Aquela era a pessoa de quem podíamos concordar.
(C) Aludiu o fato acontecido na semana passada.
(D) Preferia mais ficar em casa estudando do que sair.
(E) O coordenador referiu-se a todos os candidatos.

22) Assinale a opção em que a anteposição ou a posposição do adjetivo resulta em alteração do
sentido.
(A) Livro grande/ Grande livro,
(B) Mulher corajosa/ Corajosa mulher,
(C) Criança manhosa/ Manhosa criança.
(D) Coincidência feliz/ Feliz coincidência.
(E)

História interessante/ Interessante história.

23) Em que opção a forma verbal destacada está correta, de acordo com a norma padrão?
(A) Eu não cabo naquela roupa.
(B) O militar interviu naquela região.
(C) Espero que ela seje feliz.
(D) Todos se entreteram na festa.
(E) Os tambores contêm muita gasolina.

24) Em que opção a expressão "em cujo” completa corretamente a lacuna, de acordo com a norma
padrão?
(A) Este é o militar ___________ me referi ontem.
(B) Vi o chefe ___________ nome não me recordo.
(C) A arma ____________ matou o rapaz foi encontrada.
(D) A casa ____________ porão encontraram os corpos ruiu.
(E) O marinheiro _____________ falou comigo embarca hoje. Prova : Amarela

25) Em que opção o termo destacado foi grafado adequadamente?
(A) Por quê você não foi à escola ontem à tarde?
(B) Você não lhe enviou uma resposta mais adequada porquê?
(C) A estrada estava escura por que já era noite.
(D) Não entendo por que os livros não estão nas prateleiras.
(E) Nunca se soube o real porque do que aconteceu ali.

26) De acordo com o EMA-137 (Doutrina de Liderança da Marinha), o nível de liderança considerado
como a primeira linha de liderança, que ocorre em organizações onde os subordinados estão
acostumados a ver seus chefes, frequentemente, em seções, divisões, departamentos, navios,
batalhões, companhias, pelotões e esquadras de tiro, é denominado Liderança
(A) Indireta.
(B) Estratégica.
(C) Direta.
(D) Organizacional.
(E) Autocrática.

27) Segundo o Estatuto dos Militares (Lei nº. 6.880, de 9 de dezembro de 1980), o militar que, por
sua atuação, tornar-se incompatível com o cargo, ou demonstrar incapacidade no exercício de
funções militares a ele inerentes, será afastado do cargo. Sendo assim, marque a opção que
apresenta a autoridade pública que tem competência para determinar o imediato afastamento
do militar do cargo ou o impedimento do exercício de sua função, nos casos mencionados.
(A) Presidente da República.

(B) Governador.
(C) Vereador.
(D) Senador.
(E) Presidente do Congresso Nacional.

28) De acordo com o EMA-137 (Doutrina de Liderança da Marinha), o estilo de liderança utilizado
quando o líder se baseia na sua atuação com disciplina rígida, impondo obediência e mantendose afastado de relacionamentos menos formais com os seus subordinados, controlando o grupo
por meio de inspeções de verificação do cumprimento de normas e padrões de eficiência,
exercendo pressão contínua, é denominado Liderança:
(A) Autocrática.
(B) Participativa.
(C) Orientada para Tarefa.
(D) Delegativa.
(E) Transformacional.

29) Leia o texto a seguir.
"...minha resolução foi de acabar de uma vez, com toda a esquadra paraguaia, que eu teria
conseguido se os quatro vapores que estavam mais acima não tivessem fugido. Pus a proa sobre o
primeiro, que o escangalhei, ficando inutilizado completamente, de água aberta, indo pouco depois
ao fundo. Segui a mesma manobra contra o segundo, que era o Marquês de Olinda, que inutilizei, e
depois o terceiro, que era o Salto, que ficou pela mesma forma".
(Parte de Combate escrita em 12 de junho de 1865 a bordo da Fragata Amazonas pelo Chefe de
Divisão Francisco Manoel Barroso).
O trecho acima se trata do relato do Almirante Barroso a respeito da vitória brasileira sobre as forças
navais para- guaias, na Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida no dia 11 de junho de 1865. Apesar de a
guerra ter se estendido até 1870, por que tal Batalha Naval pode ser considerada como decisiva para a
vitória da Tríplice Aliança?
(A) O presidente paraguaio, Francisco Solano Lopez, foi morto durante a Batalha Naval do Riachuelo,
desestabilizando as forças paraguaias.
(B) Na Batalha Naval do Riachuelo, grande parte da esquadra paraguaia foi aniquilada, o que garantiu o
bloqueio naval que impediu o Paraguai de receber armamentos do exterior.

(C) Com a vitória brasileira em Riachuelo, parte das fortalezas paraguaias se rebelou contra o governo
paraguaio.
(D) Tal batalha anulou todas as forças paraguaias, de modo que o restante do conflito foi uma marcha
sem esforços da Tríplice Aliança até Assunção. .
(E) Com a vitória em Riachuelo, a Argentina entrou na guerra ao lado do Brasil, saindo de seu estado
de neutralidade.

30) Leia o texto a seguir.
O início da colonização do Brasil pelos portugueses contou com uma série de investidas de outras
nações europeias, que buscaram, através de ocupações, romper o domínio português estabelecido
pelo Tratado de Tordesilhas. Dentre essas intervenções, houve a ocupação Francesa de 1612-1615. No
combate a tal ocupação, pode-se citar Jerônimo de Albuquerque, primeiro nascido no Brasil a
comandar uma força naval. A que local da colônia portuguesa o texto acima se refere?
(A) Rio de Janeiro.
(B) Pernambuco.
(C) Maranhão.
(D) Bahia.
(E) Ceará.

31) De acordo com as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, assinale a opção INCORRETA.
(A) Priorizar a região amazônica.
(B) Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos limites das águas.
jurisdicionais brasileiras, e impedir-lhes o uso do espaço aéreo nacional.
(C) Fortalecer três setores de importância estratégica: o social, o cibernético e o nuclear.
(D) Estruturar o potencial estratégico em torno de capacidades.
(E) Preparar as Forças Armadas para desempenharem responsabilidades crescentes em operações de
manutenção de paz.

32) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Reposicionar os
efetivos das três Forças é uma diretriz da Estratégia Nacional de Defesa. As principais unidades do
Exército estacionam no ___________ e no _____________ do Brasil, e a esquadra da Marinha
concentra-se na cidade _____________.

(A) Nordeste/Norte/de São Paulo.
(B) Sudeste/Centro-0Oeste/de Salvador.
(C) Sudeste/Nordeste/de Brasília.
(D) Sudeste/Sul/do Rio de Janeiro.
(E) Nordeste/Centro-Oeste/de Florianópolis.

33) Quais são as bases institucionais das Forças Armadas?
(A) Hierarquia e disciplina.
(B) Autoridade e responsabilidade.
(C) Respeito e ordenação.
(D) Posto e graduação.
(E) Leis e regulamentos.

34) De acordo com o EMA-137 (Doutrina de Liderança da Marinha), assinale a opção que apresenta o
estilo de liderança, no qual o líder atribui a assessores a tomada de decisões especializadas,
deixando-os agir por si só.
(A) Autocrática.
(B) Participativa.
(C) Orientada para Tarefa.
(D) Delegativa.
(E) Transformacional.

35) Salvo nos casos de precedência funcional estabelecidos em lei, como é assegurada a precedência
entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico?
(A) Pela responsabilidade.
(B) Pela antiguidade.
(C) Pelo respeito.
(D) Pelo posto.
(E) Pela graduação.

36) 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. Sendo assim,
assinale a opção que apresenta os estilos de liderança enquadrados quanto ao foco do líder.
(A) Transformacional e Transacional.
(B) Autocrática e Participativa.
(C) Autocrática e Delegativa.
(D) Orientada para Tarefa e Orientada para Relacionamento.
(E) Delegativa e Orientada para Tarefa.

37) Durante a Primeira Guerra Mundial, navios mercantes brasileiros foram atacados por submarinos
alemães, o que levou o governo brasileiro a declarar estado de guerra com o Império Alemão em
1917, Constituiu-se como ação brasileira nesta guerra a criação
(A) da Divisão Naval em Operações de Guerra.
(B) da Força Naval do Nordeste.
(C) da Força Aérea Brasileira.
(D) da Divisão Naval do Rio da Prata.
(E) do Corpo de Fuzileiros Navais.

38) De acordo com o EMA-137 (Doutrina de Liderança da Marinha), o conjunto de ações e decisões
tomadas pelo mais antigo, com autoridade para tal, na sua esfera de competência, a fim de
conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado, é exercício:
(A) do Subordinado.
(B) da Chefia.
(C) do Marinheiro.
(D) do Cabo.
(E) do Vice-Comando.

39) Após a Proclamação da Independência do Brasil em 1822, o Governo Imperial teve a necessidade
de criar rapidamente uma Esquadra Brasileira com a intenção de efetivar a Independência e combater

as forças opositoras à autonomia política da nação. Além de a recém criada Marinha do Brasil ter sido
fundamental na guerra pela independência, que outro fator de destaque pode ser atribuído à
Esquadra Imperial Brasileira?
(A) A transformação da colônia brasileira em uma República.
(B) A manutenção da unidade territorial brasileira.
(C) A incorporação das Províncias Unidas do Prata ao território brasileiro.
(D) O apresamento dos navios portugueses seguido da tomada da cidade de Lisboa.
(E) A proibição de contratação de estrangeiros para comporem a Marinha do Brasil.

40) Segundo o Estatuto dos Militares (Lei nº. 6.880, de 9 de dezembro de 1980), qual publicação
relaciona e classifica os crimes militares, em tempo de paz e em tempo de guerra, e dispõe sobre
a aplicação das penas correspondentes aos crimes cometidos por militares.
A)

Regulamento Disciplinar para a Marinha.

B)

Código Penal Militar.

C)

Plano de Carreira de Oficiais da Marinha.

D)

Cerimonial da Marinha.

E)

Ordenança Geral para o Serviço da Armada.

41) Com a evolução das técnicas de gestão empresarial, o foco do estudo sobre o comportamento
dos dirigentes passou a ser voltado para as diferenças entre o líder de base e o de cúpula. Assim,
foi idealizado um padrão de organização baseado em três níveis funcionais: operacional, tático e
estratégico, discriminando as características desejáveis para um líder nos três níveis, de acordo
com suas habilidades. Em consonância com esses novos conceitos, quais foram os níveis de
liderança estabelecidos?
(A) Indireta, organizacional e estratégica.
(B) Organizacional , estratégica e autocrática.
(C) Indireta , estratégica e participativa.
(D) Direta , autocrática e estratégica.
(E) Direta, organizacional e estratégica.

42) De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, como é denominada a aptidão para se chegar
rapidamente ao teatro de operações?
(A) Mobilidade estratégica.
(B) Monitoramento.

(C) Controle.
(D) Dimensionamento.
(E) Autonomia.

43) Na década de 1960, uma crise envolveu Brasil e França em uma questão correlacionada à
soberania do mar territorial brasileiro. Tal crise levou o governo brasileiro a tomar uma atitude
de persuasão naval coercitiva, determinando o envio de navios da Marinha do Brasil ao local da
crise a fim de demonstrar que o País estava disposto a defender seus direitos. Finalmente, o
conflito de interesses foi resolvido no campo da diplomacia. Como ficou conhecida essa crise?
(A) Guerra das Malvinas.
(B) Crise dos Mísseis.
(C) Questão Christie.
(D) Guerra da Lagosta.
(E) Crise Vichy.
44) Segundo o Estatuto dos Militares (Lei nº. 6.880, de 9 de dezembro de 1980), assinale a opção que
NÃO corresponde a manifestações essenciais do valor militar.
(A) O orgulho pela organização onde serve.
(B) O civismo e o culto das tradições históricas.
(C) A fé na missão elevada das Forças Armadas.
(D) À supremacia do conhecimento militar sobre o técnico-profissional.
(E) O amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida.

45) Qual das missões abaixo representou a principal atuação da Marinha do Brasil durante a Segunda
Guerra Mundial?
(A) Patrulhar a área compreendida entre Dakar-São Vicente-Gibraltar na costa da África.
(B) Realizar o bloqueio naval no Rio da Prata.
(C) Transportar tropas para a Europa e realizar operações anfíbias de desembarque na França ocupada.
(D) Enfrentar os encouraçados alemães no Atlântico Sul, dentre os quais pode ser citado o
Encouraçado Graf Spee.

(E) Patrulhar o Atlântico Sul e escoltar os comboios de navios mercantes que trafegavam entre o Mar
do Caribe e o litoral sul do Brasil.

46) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Segundo o Art.
144, caput e incisos, da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a opção que NÃO
apresenta um órgão de segurança pública.
(A) Polícia rodoviária federal.
(B) Polícias civis.
(C) Polícia marítima.
(D) Polícia ferroviária federal.
(E) Polícias militares e corpos de bombeiros militares.

47) Leia o texto a seguir.
"As armas e os barões assinalados
Que da Ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca dantes navegados
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram;
Novo reino, que tanto sublimaram (...)"
(Trecho de 'Os Lusíadas’ de Luís de Camões, 1572)
Publicado no século XVI, os 'Lusíadas! de Luís de Camões trata-se de uma ode ao pioneirismo lusitano
no processo de expansão marítima europeia no final do século XIV. Que fatores possibilitaram tal
pioneirismo português?
(A) A centralização política de Portugal e a aliança entre a nobreza e os setores mercantis,
(B) A vitória sobre a Inglaterra na Guerra dos Cem Anos e a posição geográfica favorável,
(C) A absorção de tecnologias náuticas dos ingleses e o isolamento da nobreza.

(D) A dependência portuguesa ao Reino de Castela e o emprego de navegadores holandeses.
(E) A aliança com cs comerciantes genoveses e o monopólio português do comércio no Mar
Mediterrâneo.

48) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, o serviço militar é obrigatório
nos termos da lei. Sendo assim, é correto afirmar que
(A) as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz,
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
(B) as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório mesmo em tempo de
guerra, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
(C) somente os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos,
porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
(D) somente as mulheres ficam isentas do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitas,
porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
(E) às Forças armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de
crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente administrativo.

49) O desenvolvimento da tecnologia náutica ocorrido na Península Ibérica entre os séculos XIII e XV
foi fundamental para a consecução da navegação oceânica, possibilitando a emergência das
chamadas "Grandes Navegações". Assinale a opção que apresenta uma embarcação pertencente
ao contexto histórico da Expansão Marítima Europeia dos séculos XV-XVI.
(A) O Encouraçado tipo dreadnought, detentor de forte armamento e poderosa blindagem e resistente
às intempéries oceânicas.
(B) A galé movida a remo, que se constituía como embarcação veloz e era própria para a navegação
atlântica.
(C) A caravela, que devido às suas velas latinas possibilitou melhor navegabilidade na costa africana.
(D) O galeão, que fora projetado para servir exclusivamente como navio mercante, tendo, desse modo,
um grande porte.
(E) A nau, que era uma embarcação de pequeno porte totalmente desarmada e equipada com velas
redondas.

50) Segundo o Estatuto dos Militares (Lei nº, 6.880, de 9 de dezembro de 1980), as penas
disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não poderão ultrapassar:
(A) dez dias.
(B) vinte dias.
(C) trinta dias.
(D) quarenta dias.
(E) cinquenta dias.
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