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SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE PORTUGUÊS
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X

Música

X

Saúde

O texto apresenta ingredientes da fórmula do sucesso, porém um desses ingredientes não está diretamente
relacionado à aquisição prévia de conhecimentos. Esse ingrediente é a(o)
A) formação profissional.
B) qualidade valorizada.
C) seleção dos melhores.
D) aperfeiçoamento de conhecimentos.
E) persistência.
Justificativa da solução da questão (E).
A persistência não está diretamente relacionada à aquisição prévia de conhecimentos. Ao desenvolver
uma tarefa o homem pode ser persistente, independente de ter adquirido ou não conhecimentos sobre ela.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) Toda formação profissional exige aquisição prévia de conhecimentos.
B) Para que se tenha qualidade valorizada é preciso dominar determinado assunto e isso só se consegue
com o conhecimento.
C) A seleção dos melhores, segundo o texto, é sempre feita para eleger aqueles que demonstram maior
conhecimento sobre determinado assunto.
D) O aperfeiçoamento de conhecimentos sempre depende de aquisição prévia de novos conhecimentos.

(Fl 2/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação

Música

Saúde

O resgate de momentos históricos no 1º e 2º parágrafos do texto é utilizado com a finalidade prioritária de
A) noticiar as novas descobertas relacionadas ao assunto em questão.
B) ampliar nossos conhecimentos relacionados à construção de navios.
C) mostrar que há muito tempo o sucesso tem fórmula.
D) apresentar dados estatísticos sobre resultados do passado.
E) minimizar o papel do profissional frente aos resultados.

Justificativa da solução da questão (C).
Considerando-se o título do texto, conclui-se que logo nos dois primeiros parágrafos o enunciador
utilizará exemplos do passado para comprovar sua tese.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) O texto não tem caráter noticiador.
B) Para o leitor que desconhece a história da navegação, os dados podem ampliar seus conhecimentos
sobre o assunto, porém o que se pede no enunciado da questão é a finalidade prioritária da apresentação
desses dados. Essa finalidade está bem clara no título do texto.
D) Não há apresentação de dados estatísticos nos referidos parágrafos. Há comentários de maneira
generalizada sobre o sucesso de alguns países em determinadas áreas.
E) O enunciador mostra como é importante se ter bons profissionais, valorizando-os.

(Fl 3/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X

Música

X

Saúde

O vocábulo meritocracia aparece no oitavo parágrafo do texto. Considerando o contexto, o significado
que melhor o substitui é
A)agradecimento.
B) honradez.
C) merecimento.
D) entusiasmo.
E) altruísmo.
Justificativa da solução da questão (C).
O enunciador faz o uso desse vocábulo no oitavo parágrafo para falar da seleção dos melhores.
Considerando-se o contexto, dos vocábulos acima, “merecimento” é o que mais se aproxima da palavra
“meritocracia”.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) O vocábulo “agradecimento” significa “gratidão” e esse sentido não cabe no contexto.
B) O vocábulo “honradez” significa “integridade moral, brio” e esses sentidos não cabem no contexto.
D) O vocábulo “entusiasmo” significa “ardor que impele a fazer algo; arrebatamento” e esses sentidos
não cabem no contexto.
E) O vocábulo “altruísmo” significa “amor desinteressado ao próximo; abnegação; filantropia” e esses
sentidos não cabem no contexto.

(Fl 4/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X

Música

X

Saúde

Nas orações “A poetisa está emocionada” e “Ela está à janela”, os predicados classificam-se,
respectivamente, como
A) verbal e verbal.
B) nominal e nominal.
C) verbo-nominal e verbo-nominal.
D) verbal e nominal.
E) nominal e verbal.
Justificativa da solução da questão (E).
Na primeira oração, o verbo classifica-se como verbo de ligação, portanto o predicado é nominal; na
segunda, o verbo é intransitivo, e o predicado é verbal.
Bibliografia:
SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos.

(Fl 5/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação

Música

Saúde

Assinale a opção que segue o padrão culto da língua.
A) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficientes opções que evitem atos mal
sucedidos.
B) Seus projetos de vida são os mais bem elaborados, pois garantem suficientes opções que evitem
atos mal sucedidos.
C) Seus projetos de vida são os mais bem elaborados, pois garantem suficiente opções que evitem atos
mal sucedidos.
D) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficientes opções que evitem atos mau
sucedidos.
E) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficiente opções que evitem atos mau
sucedidos.
Justificativa da solução da questão (B).
Precedendo particípio, o comparativo de superioridade correto é “mais bem” e não “melhor”; o adjetivo
“suficientes” deve concordar em número com a substantivo “opções”, que está no plural; já “mal” é
advérbio (com “l”) e não adjetivo (mau), pois refere-se ao adjetivo “sucedidos”.
Bibliografia.
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão
A) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficientes opções que evitem atos mal
sucedidos.
C) Seus projetos de vida são os mais bem elaborados, pois garantem suficiente opções que evitem atos
mal sucedidos.
D) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficientes opções que evitem atos
mau sucedidos.
E) Seus projetos de vida são os melhor elaborados, pois garantem suficiente opções que evitem atos mau
sucedidos.

(Fl 6/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação

Música

Saúde

A alternativa em que podemos encontrar um exemplo de catacrese (figura de linguagem) é:
A) Aquela menina é um doce de pessoa.
B) Estou lendo Fernando Pessoa ultimamente.
C) Coloque dois dentes de alho na comida.
D) Estava triste e chorou rios de lágrimas.
E) Ela faz tortas como ninguém.
Justificativa da solução da questão (C).
Não há palavra adequada para se nomear a parte do alho a que costuma-se chamar de “dente”, justamente
por esta se parecer com um dente. Isso caracteriza a “catacrese” (“denominar algo usando impropriamente
uma determinada palavra, por não haver outra mais adequada”).
Bibliografia.
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) Trata-se de um exemplo de metáfora.
B) Trata-se de um exemplo de metonímia.
D) Trata-se de um exemplo de hipérbole.
E) Não há figura de linguagem.

(Fl 7/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X

Música

X

Saúde

Em "A arte _______________ é a expressão das contradições e do conflito espiritual do homem da
época.", qual a alternativa que completa corretamente a lacuna?
A) clássica
B) barroca
C) romântica
D) árcade
E) parnasiana
Justificativa da solução da questão (B).
É a característica essencial e definidora do Barroco.
Bibliografia:
CEREJA e MAGALHÃES. Português: linguagens.

(Fl 8/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação

Música

Saúde

A obra literária que marca o final do Romantismo e o início do Realismo no Brasil é
A) “Suspiros Poéticos e Saudades”, de Gonçalves de Magalhães.
B) “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo.
C) “O Guarani”, de José de Alencar.
D) “O Ateneu”, de Raul Pompéia.
E) “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis.
Justificativa da solução da questão (E).
A obra literária que marca o final do Romantismo e o início do Realismo no Brasil é “Memórias
Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis.
Bibliografia.
NICOLA, José. Literatura brasileira.
INFANTE, Ulisses. Curso de literatura da língua portuguesa.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) Obra do Romantismo.
B) Obra do Romantismo.
C) Obra do Romantismo.
D) Obra do Realismo/Naturalismo, mas não a que marca o início do Realismo.

(Fl 9/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X

Música

Saúde

Em relação ao uso dos pronomes pessoais, todas as alternativas abaixo estão de acordo com a norma culta
da Língua Portuguesa, exceto em:
A) Vossa Excelência é generoso em dar-me vosso apoio.
B) Amigo, dá-me um cigarro.
C) Pedi-lhe um favor e ainda não tive resposta.
D) Ela nunca te revelou o que sentia.
E) Eles guardam as sobras e dão-nas para o cachorro.
Justificativa da solução da questão (A).
Com pronomes de tratamento, deve-se usar verbos e demais pronomes na 2ª pessoa (singular ou plural).
Assim sendo, o correto é “seu apoio”, e não “vosso apoio”, como está na questão.
Bibliografia.
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
B) Não se inicia oração com pronome oblíquo átono, fazendo com que o pronome vá para depois do
verbo.
C) Não se inicia oração com pronome oblíquo átono, fazendo com que o pronome vá para depois do
verbo
D) A alternativa está correta, pois o pronome oblíquo está usado adequadamente.
E) A alternativa está correta, pois em formas nasalizadas usa-se os pronomes oblíquos “a/as” nas formas
“na/nas”.

(Fl 10/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação

Música

Saúde

Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal.
A) A aluna estava meia desconfiada de suas colegas.
B) Compareceram menas pessoas do que esperávamos.
C) Na sala havia bastantes candidatos aguardando.
D) É proibido a entrada de pessoas sem identificação.
E) Seguem anexos aos currículos as cópias dos documentos.
Justificativa da solução da questão (C).
O vocábulo “bastante” irá para o plural quando puder ser trocado por muitos/muitas.
Bibliografia.
SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos.
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
A) O vocábulo “meio” quando funciona como advérbio é invariável.
B) O vocábulo “menos” é sempre advérbio, portanto invariável.
D) Como a expressão “a entrada”, está acompanhada de um artigo, o adjetivo “proibido” deveria
concordar em gênero com o substantivo “entrada”.
E) O adjetivo “anexo” deveria estar concordando com o substantivo “cópias” ao qual se refere.

(Fl 11/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X

Música

X

Saúde

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do parágrafo a seguir.
O chefe perguntou-lhe ____ chegara atrasado, já antevendo a explicação de sempre:_____o trem não
cumpriu o horário;_____o trânsito estava muito lento; e os engarrafamentos_____passara eram
infindáveis.
A) por que - porque - porque - por que
B) por que - por que - porquê - porque
C) por que - por que - porque - porquê
D) porquê - porque - por que - por que
E) porque - por que - porque – porque
Justificativa da solução da questão (A).
O chefe perguntou-lhe por que chegara atrasado, já antevendo a explicação de sempre: porque o trem
não cumpriu o horário; porque o trânsito estava muito lento; e os engarrafamentos por que passara eram
infindáveis.
por que – usado em perguntas diretas ou indiretas equivalendo a por qual motivo ou por qual razão.
porque – funciona como conjunção coordenativa explicativa e equivale a pois.
porque – funciona como conjunção coordenativa explicativa e equivale a pois.
por que – preposição com pronome relativo e equivale a pelo qual e suas flexões.
porquê – não pode ser empregado no texto, pois somente é usado como substantivo precedido de artigo e
pronome.
Bibliografia.
SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos.

(Fl 12/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
X Combatente/Logística-Técnica e Aviação
X

Música

X

Identifique a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente.
A) disenteria – privilégio – excêntrico – superstição – empecilho
B) imprescindível – pajem – discussão – estrupo – mendingo
C) enxarcar – pesquisar – frustração – bugiganga – acumpuntura
D) prazeirosamente – consciência – cônjuge – salchicha – exceção
E) fingimento – encapuzar – beneficiente – aterrisagem – compania
Justificativa da solução da questão (A).
Todas as palavras estão em conformidade com as normas cultas da Língua Portuguesa.
Bibliografia:
ABL, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
B) ESTUPRO e MENDIGO.
C) ENCHARCAR e ACUPUNTURA.
D) PRAZEROSAMENTE, SALSICHA.
E) BENEFICENTE, ATERRISSAGEM E COMPANHIA.

Saúde

(Fl 13/13 da Solução das questões de português do EI aos CFS 2012-13)
A questão abaixo se encontrava na prova da área:
Combatente/Logística-Técnica e Aviação

Música

X

Saúde

Há um caso típico de palavra formada por composição em
A) aguardente.
B) pesca.
C) amanhecer.
D) perigosamente.
E) repatriar.
Justificativa da solução da questão (A).
A palavra aguardente é formada pela composição das palavras água e ardente.
Bibliografia.
CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo.
Justificativas das alternativas que não respondem a questão.
B) Derivação regressiva.
C) Derivação parassintética.
D) Derivação sufixal.
E) Derivação parassintética.

“ACADEMIA MILITAR: DOIS SÉCULOS FORMANDO OFICIAIS PARA O EXÉRCITO”

