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1. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) Assinale a alter-
nativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma 
padrão.

a) Devem haver outras formas de executar a missão.
b) Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos.
c) Não se admitirá exceções.
d) Basta-lhe duas ou três oportunidades para vencer.
e) Fazia dez anos que ele não vinha a São Paulo.
 
2. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) Assinale a alterna-

tiva que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas 
da seguinte frase:

“O professor se referia _______ alunas dispostas ________ 
vencer qualquer obstáculo do dia ______ dia.” 

a) às – a – a
b) às – a – à
c) às – à – a
d) as – à – à
e) as – a – à
 
3. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) Assinale a alterna-

tiva que analisa correta, sintática e respectivamente os termos 
destacados na frase seguinte: “Pertencem-te todos os docu-
mentos. ”

a) Pronome oblíquo – sujeito
b) Objeto direto – objeto indireto
c) Objeto indireto – objeto direto
d) Objeto direto – sujeito
e) Objeto indireto - sujeito
 
4. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) São exemplos de 

verbos da 2ª conjugação:

a) cantar, ficar, remar e amar
b) compor, depor, dever e temer
c) sorrir, partir, dormir
d) remar, receber, dever e dormir
e) fugir, ir, dormir e sorrir.
 
5. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) Destaque a alter-

nativa em que o termo sublinhado seja um objeto indireto:

a) Vou descobrir mundos.
b) Já tenho seis gatos em casa.
c) Não recebo dinheiro há muito tempo.
d) Não quero que fiques triste.
e) Cantava para os amigos.
 

6. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) “São exemplos de 
verbos impessoais:

a) alvorecer, chover, anoitecer e trovejar.
b) amar, morrer, crescer e ser.
c) haver, fazer, parecer e ser.
d) correr, jogar, cantar e partir.
e) anoitecer, chuviscar, nevar e falar.
 
7. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) Marque a única 

alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de 
composição.

a) beija-flor; pernalta
b) amanhecer; desalmado
c) embora; segunda-feira
d) embora; segunda-feira
e) tira-teima; madrepérola

8. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) Assinale a alter-
nativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma 
razão.

a) parabéns, álbuns
b) exército, jóquei
c) hífen, também
d) chapéu, herói
e) lápis, país
 
9. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) O comprometi-

mento das relações interpessoais é a principal consequência do 
uso excessivo do celular, pois essa informação é apresentada já 
no título do texto, “Vício em celular atrapalha vida afetiva”, e é 
corroborada no quinto parágrafo (E as consequências desse uso 
excessivo do celular são inúmeras. Como ninguém gosta da de-
satenção do outro, os demais passam a exigir que a pessoa escu-
te ou pelo menos ouça; por isso, o uso abusivo, tem gerado bri-
gas entre os casais e descontentamento de familiares e amigos.) 
e no sétimo parágrafo (Entre os casais, o uso abusivo do celular 
pode gerar ciúmes e desconfianças. Também gera afastamento. 
Está cada vez mais comum que mesmo durante um jantar a dois, 
o casal use os aplicativos do aparelho.).

No final do texto “Vício em celular atrapalha vida afetiva e 
gera nomofobia”, conclui-se que: 

a) não há como solucionar o problema da nomofobia.
b) a melhor solução para quem sofre de nomofobia é procu-

rar atendimento médico.
c) a melhor solução para quem sofre de nomofobia é fazer 

acompanhamento psicológico.
d) os viciados em celular devem procurar companhia para 

não se sentirem sós.
e) todos que sofrem de nomofobia têm a predisposição a 

vícios e a medos de ficar só.
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10. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) O comprometi-
mento das relações interpessoais é a principal consequência do 
uso excessivo do celular, pois essa informação é apresentada já 
no título do texto, “Vício em celular atrapalha vida afetiva”, e é 
corroborada no quinto parágrafo (E as consequências desse uso 
excessivo do celular são inúmeras. Como ninguém gosta da de-
satenção do outro, os demais passam a exigir que a pessoa escu-
te ou pelo menos ouça; por isso, o uso abusivo, tem gerado bri-
gas entre os casais e descontentamento de familiares e amigos.) 
e no sétimo parágrafo (Entre os casais, o uso abusivo do celular 
pode gerar ciúmes e desconfianças. Também gera afastamento. 
Está cada vez mais comum que mesmo durante um jantar a dois, 
o casal use os aplicativos do aparelho.)

Segundo o autor do texto, qual é a principal consequência 
“do uso excessivo do celular”? 

a) Gasto financeiro excessivo.
b) Desinteresse pelos estudos.
c) Baixa produtividade no trabalho.
d) Doenças incuráveis.
e) Comprometimento das relações interpessoais.
 
11. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2016) Em todas as al-

ternativas, há Orações Subordinadas Adverbiais, exceto:

a) Estude bastante, porque amanhã haverá uma prova.
b) Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova.
c) Você terá um excelente desempenho desde que estude.
d) Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na 

escola.
e) Não compareceu à aula ontem porque viajou.
 
12. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2015)Assinale a palavra 

abaixo cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do pre-
fixo componente de desatentos.

a) Antibiótico.
b) Importação.
c) Insatisfeito.
d) Adjacência.
e) Antebraço.
 
13. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2015)Assinale a alter-

nativa em que há erro no emprego da vírgula:

a) Carla, leia o primeiro parágrafo para nós.
b) Isabel, aluna aplicada do terceiro ano, faltou à aula de 

Cálculo.
c) Belo Horizonte, 13 de abril de 2015.
d) Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, 

réguas, lápis e borracha.
e) Márcia, comprou, os últimos livros da Livraria Virtual.
 

14. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2015)No período: “Nós 
nos tornamos pavões exibicionistas.”, encontra-se a seguinte fi-
gura de linguagem (figura de palavra):

a) Comparação.
b) Eufemismo.
c) Prosopopeia.
d) Onamatopeia.
e) Metáfora.
 
15. (ESA – SARGENTO – EXERCITO – 2015)Assinale a alter-

nativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acor-
do com a norma culta.

a) Depois do acidente, passou à praticar esportes.
b) Aquele aluno dedica-se à várias atividades 

extracurriculares.
c) Os convidados chegaram ao local após às dez horas.
d) O turista dirigiu-se à essa instituição para obter 

orientações.
e) Esta é a obra à qual o jornalista se referiu em seu 

comentário.

16. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) 
Em relação ao Classicismo, que se desenvolveu durante o século 
XVI, marque a alternativa correta.

a) Esse movimento literário possibilita a expressão da condi-
ção individual, da riqueza interior do ser humano que se defron-
ta com sua inadequação à realidade.

b) A poesia dessa época adota convenções do bucolis-
mo como expressão de um sentimento de valorização do ser 
humano.

c) Os poetas pertencentes a esse período literário perse-
guiam uma expressão equilibrada, sóbria, capaz de transmitir o 
domínio que a razão exercia sobre a emoção individual, colocan-
do o homem como centro de todas as coisas.

d) Os autores dessa estética literária procuraram retratar a 
vida como é e não como deveria ou poderia ser. Perseguem a 
precisão nas descrições, principalmente pela harmonização de 
detalhes que, somados, reforçam a impressão de realidade.

e) A poesia desse período passa a ser considerada um es-
forço de captação e fixação das sutis sensações produzidas pela 
investigação do mundo interior de cada um e de suas relações 
com o mundo exterior.

17. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) 
Influenciados pelo poeta latino Horácio, os poetas árcades cos-
tumam reaproveitar dois temas da tradição clássica: o fugere ur-
bem e o aurea mediocritas. Assinale o trecho de Cláudio Manuel 
da Costa que apresenta essas características:

a) “Como, ó Céus, para os ver terei constância, / Se cada flor 
me lembra a formosura / Da bela causadora de minha ânsia?”

b) “Se o bem desta choupana pode tanto, / Que chega a ter 
mais preço, e mais valia, / Que da cidade o lisonjeiro encanto;”

c) “Enfim serás cantada, Vila Rica, / Teu nome alegre notícia, 
e já clamava; / Viva o senado! viva! repetia / Itamonte, que ao 
longe o eco ouvia.”
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d) “Já rompe, Nise, a matutina aurora / O negro manto, com 
que a noite escura, / Sufocando do Sol a face pura, / Tinha es-
condido a chama brilhadora.”

e) “Destes penhascos fez a natureza / O berço, em que nas-
ci: oh quem cuidara, / Que entre penhas tão duras se criara / 
Uma alma terna, um peito sem dureza.”

18. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) O 
fim do canudinho de plástico

Por Devorah Lev-Tov / Quinta-feira, 5 de Julho de 2018

Em 2015, um vídeo perturbador de uma tartaruga marinha 
oliva sofrendo com um canudo plástico preso em sua narina vi-
ralizou, mudando a atitude de muitos espectadores quanto ao 
utensílio plástico tão conveniente para muitos.

Mas, como pode o canudo plástico, um item insignifican-
te utilizado brevemente antes de ser descartado, causar tanto 
estrago? Primeiramente, ele consegue chegar facilmente aos 
oceanos devido a sua leveza. Ao chegar lá, o canudo não se de-
compõe. Pelo contrário, ele se fragmenta lentamente em pe-
daços cada vez menores, conhecidos como microplásticos, que 
são frequentemente confundidos com comida pelos animais 
marinhos.

E, em segundo lugar, ele não pode ser reciclado. “Infeliz-
mente, a maioria dos canudos plásticos são leves demais para os 
separadores manuais de reciclagem, indo parar em aterros sani-
tários, cursos d’água e, por fim, nos oceanos”, explica Dune Ives, 
diretor executivo da organização Lonely Whale. A ONG viabilizou 
uma campanha de marketing de sucesso chamada “Strawless in 
Seattle” (ou “Sem Canudos em Seattle”) em apoio à iniciativa 
“Strawless Ocean” (ou “Oceanos Sem Canudos”).

Nos Estados Unidos, milhões de canudos de plástico são 
descartados todos os dias. No Reino Unido, estima-se que pelo 
menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. 
Hotéis são alguns dos piores infratores: o Hilton Waikoloa Villa-
ge, que se tornou o primeiro resort na ilha do Havaí a banir os 
canudos plásticos no início deste ano, utilizou mais de 800 mil 
canudos em 2017.

Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantida-
de monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. 
“Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do que em todo 
o século passado e 50% do plástico que utilizamos é de uso úni-
co e descartado imediatamente”, diz Tessa Hempson, gerente 
de operações do Oceans Without Borders, uma nova fundação 
da empresa de safáris de luxo & Beyond. “Um milhão de aves 
marinhas e 100 mil mamíferos marinhos são mortos anualmen-
te pelo plástico nos oceanos. 44% de todas as espécies de aves 
marinhas, 22% das baleias e golfinhos, todas as espécies de tar-
tarugas, e uma lista crescente de espécies de peixes já foram 
documentados com plástico dentro ou em volta de seus corpos”.

Mas, agora, o próprio canudo plástico começou a finalmen-
te se tornar uma espécie ameaçada, com algumas cidades nos 
Estados Unidos (Seattle, em Washington; Miami Beach e Fort 
Myers Beach, na Flórida; e Malibu, Davis e San Luis Obispo, na 
Califórnia) banindo seu uso, além de outros países que limitam 
itens de plástico descartável, o que inclui os canudos. Belize, 
Taiwan e Inglaterra estão entre os mais recentes países a pro-
porem a proibição.

Mesmo ações individuais podem causar um impacto signi-
ficativo no meio ambiente e influenciar a indústria: a proibição 
em uma única rede de hotéis remove milhões de canudos em 
um único ano. As redes Anantara e AVANI estimam que seus ho-
téis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017, 
e a AccorHotels estima o uso de 4,2 milhões de canudos nos 
Estados Unidos e Canadá também no último ano.

Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, 
algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles, 
como aqueles com deficiências ou dentes e gengivas sensíveis. 
Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são 
a alternativa ideal. A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo 
retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos atra-
vés do Kickstarter.

“A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o 
simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas 
vidas e nas vidas das futuras gerações” diz David Laris, diretor 
de criação e chef do Cachet Hospitality Group, que não utiliza 
canudos de plástico. “A indústria hoteleira tem a obrigação de 
começar a reduzir a quantidade de resíduos plásticos que gera”.

Adaptado de https://www.nationalgeographicbrasil.com/
planeta-ou-plastico/2018/07/ fim-canudinhoplastico-canudo-

-poluicao-oceano . Acesso em 14 de março de 2019.

“Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recente-
mente ___________ a proibição de canudos.”

Em consonância com as ideias do texto, o verbo que com-
pleta a lacuna corretamente é:

a) propunham
b) proporam
c) propuseram
d) proporiam
e) proporão

19. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) De 
acordo com o texto da questão nº 18, responda: 

Em “...estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos se-
jam jogados fora anualmente.”, o verbo auxiliar está conjugado 
no

a) futuro do subjuntivo.
b) presente do indicativo.
c) imperativo afirmativo.
d) presente do subjuntivo.
e) futuro do presente do indicativo.
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20. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) De 
acordo com o texto da questão nº 18, responda: 

Analise o período a seguir e marque a alternativa correta.
“Se quiser usar canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro 

são a alternativa ideal.”

a) O termo “se quiser usar canudo” é a oração principal do 
período e estabelece uma condição em relação a outra oração.

b) A expressão “os reutilizáveis de metal ou vidro” é um 
termo com valor substantivo classificado sintaticamente como 
sujeito composto.

c) O termo “a alternativa ideal” é um predicativo do sujeito 
que tem como núcleo o vocábulo “ideal”.

d) O vocábulo “canudo” é um termo com valor adverbial 
que modifica o valor semântico da locução verbal “quiser usar”

e) A expressão “de metal ou vidro” é um termo com valor 
adjetivo classificado sintaticamente como adjunto adnominal.

21. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) De 
acordo com o texto da questão nº 18, responda: 

Em “um item insignificante utilizado brevemente antes de 
ser descartado”, as palavras sublinhadas são formadas, respec-
tivamente, por

a) sufixação; derivação imprópria.
b) prefixação; derivação prefixal e sufixal.
c) aglutinação; hibridismo.
d) parassíntese; sufixação.
e) derivação prefixal e sufixal; parassíntese.

22. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) De 
acordo com o texto da questão nº 18, responda: 

Marque a alternativa na qual a palavra destacada funciona 
como adjetivo.

a) Os canudos poluem bastante.
b) Ações individuais são bastante significativas.
c) Algumas pessoas preferem ou necessitam bastante dos 

canudos.
d) Foi encontrada uma lista bastante grande de espécies 

afetadas.
e) Não há atitude bastante para resolver o problema.

23. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) De 
acordo com o texto da questão nº 18, responda: 

Marque a alternativa correta quanto à concordância verbal.

a) Um milhão de canudos plásticos são mais do que os oce-
anos podem suportar.

b) Descarta-se ainda milhares de canudos plásticos 
anualmente.

c) Haverão montanhas de resíduos plásticos nos oceanos 
dos quais os canudos são apenas parte.

d) Mais de um hotel já deixaram de consumir canudos 
descartáveis.

e) Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou 
vidro são a alternativa ideal.

24. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) De 
acordo com o texto da questão nº 18, responda:

“Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipó-
teses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam 
deles...”.

Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento man-
tém as relações de sentido e de subordinação indicadas no texto 
original.

a) Utilizar um canudo não é a melhor das hipóteses, ainda 
que algumas pessoas os prefiram ou até necessitem deles...”

 b) “Visto que a utilização de um canudo não é a melhor das 
hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessi-
tam deles...”

c) ”Mesmo que a utilização de um canudo não seja a melhor 
das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até neces-
sitam deles...”

d) Considere-se que utilizar um canudo não seja a melhor 
das hipóteses, porque ainda há algumas pessoas que os prefe-
rem ou até necessitam deles...”

e) Concluindo-se que utilizar um canudo não seja a melhor 
das hipóteses, consideremos algumas pessoas que ainda os pre-
ferem ou até necessitam deles...”.

25. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) De 
acordo com o texto da questão nº 18, responda: 

“A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutili-
zável do mercado, está arrecadando fundos através do Kickstar-
ter.” A vírgula colocada depois do sujeito está

a) incorreta, pois não se deve separar o sujeito de seu 
complemento.

b) incorreta, porque não se separa a oração subordinada 
adjetiva restritiva.

c) correta, porque separa uma oração subordinada adjetiva 
explicativa.

d) correta, porque separa a oração subordinada adverbial 
temporal.

e) correta, porque separa o vocativo, Final Straw, no início 
do período.

26. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) De 
acordo com o texto da questão nº 18, responda: 

No excerto”A maioria das pessoas não pensa nas consequ-
ências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico 
tem em suas vidas”, o verbo sublinhado está no singular porque 
o autor

a) quis colocar-se como o único que pensa nas consequên-
cias da utilização de canudos plásticos

b) preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralida-
de sugerida pelo sujeito.

c) efetuou a concordância erroneamente, já que o núcleo do 
sujeito anteposto está no plural.
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