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Questões Resolvidas 

 
 Com base no texto a seguir, faça o que se pede nas questões de 01 a 08. 

Poluição das águas oceânicas (Eduardo de Freitas) 

Na sociedade moderna, fala-se muito a respeito dos impactos ambientais que o homem 
tem promovido na natureza e que vêm modificando negativamente a atmosfera, a litosfera e 
também a hidrosfera. A hidrosfera é um elemento da biosfera que se divide, especialmente, 
em águas continentais e oceânicas.  

Os oceanos e mares sempre serviram o homem e continuam desempenhando um 
importante papel nas sociedades modernas. Apesar de sua suma importância, os oceanos não 
são preservados pelo homem, pelo contrário, o que se percebe é um enorme descaso com os 
ambientes marinhos. Os oceanos possuem grande capacidade de regeneração, ou seja, 
conseguem diluir a poluição. No entanto, a quantidade de poluição (esgotos, produtos 
químicos, petróleo, entre outros) lançada nas águas marinhas, nas últimas décadas, é maior 
que a capacidade de regeneração. Estima-se que cerca de 14 bilhões de toneladas de poluentes 
atingem os oceanos anualmente.  

Diante da enorme quantidade de dejetos despejados nas águas marinhas, o litoral passa 
a concentrar um grande volume de elementos orgânicos. Isso propicia um aumento na 
quantidade de microrganismos que são altamente prejudiciais aos animais marinhos, além de 
comprometer o ciclo da cadeia alimentar. Diariamente, são lançados nos oceanos milhões de 
toneladas de lixo (oriundos dos centros urbanos e também da zona rural). Os principais agentes 
poluidores são: esgotos, resíduos industriais, lixo e fertilizantes agrícolas.  

A contaminação das águas marinhas produz vários agravantes, dentre eles, extinção de 
pontos turísticos litorâneos, diminuição da oferta de peixes e contaminação desses, em razão 
do esgoto. Outro caso grave de poluição oceânica é a contaminação das águas por petróleo, 
que acontece por vazamentos, ou mesmo quando se lavam os tanques dos navios petroleiros.  

Adaptado de FREITAS, Eduardo de. Poluição das águas oceânicas. Geografia Ambiental. Disponível em: 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/poluicao-das-aguas-oceanicas.htm. Acesso em: 29 de maio de 2019. 

 

Questão 1  

Ao se analisar o texto apresentado, pode-se perceber que o objetivo principal do autor é 

a) criar uma campanha de conscientização sobre a poluição do meio ambiente. 

b) apresentar dados que sustentam a discussão moderna contra a poluição. 

c) informar a população sobre o crescimento da poluição oceânica. 

d) criticar abertamente o comportamento humano. 
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Comentários:  

A alternativa A - Percebemos que o texto não se pretende uma campanha de conscientização, 
senão como um texto explicativo. 

A alternativa B - Os dados surgem como base para afirmações do autor, para sustentar suas 
ideias. 

A alternativa C - É um texto puramente explicativo, de alerta para a população. 

A alternativa D - Ao se falar sobre o meio ambiente, há crítica ao comportamento humano, mas 
esse não é o tema do texto. 

 

Gabarito: C 

 

Questão 2 

A partícula “se”, em “fala-se muito a respeito dos impactos ambientais”, tem a mesma 
classificação do “se”, em 

a) Pode-se dizer que os problemas de poluição, indicados para o mundo são extremados e 
perigosos. 

b) Perguntou-se por que deveria ajudar no combate à poluição das águas oceânicas do mundo. 

c) Preparava-se ativamente para a prova de biologia que viria dali algumas semanas. 

d) Cumprimentaram-se efusivamente após 30 anos afastados na cidade. 

 

Comentários: 

 No enunciado, a partícula “se” desempenha função de índice de indeterminação do sujeito, por 
termos um VTI. 

A alternativa A-  Partícula apassivadora. Verbos na voz passiva sempre têm sujeito. Não se 
esqueçam disso. 

A alternativa B - Pronome reflexivo. “Perguntou a si mesmo”. Atenção. 

A alternativa C - VTI sem sujeito expresso: Índice de indeterminação do sujeito. 

A alternativa D - Pronome reflexivo, quem cumprimenta é cumprimentado ao mesmo tempo. 

 

Gabarito: C 
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Questão 3 

O pronome relativo no trecho “Outro caso grave de poluição oceânica é a contaminação das águas 
por petróleo, que acontece por vazamentos”, tem, como antecedente modificado, 

a) “a contaminação das águas por petróleo”. 

b) “das águas por petróleo”. 

c) “por petróleo”. 

d) “das águas”. 

 

Comentários:  

O pronome relativo, nesse caso, retoma o nominal completo que o antecede: “A contaminação 
das águas por petróleo”, visto ser esse trecho que “acontece” por meio de vazamento. 

 

Gabarito: A 

 

Questão 4 

A oração “quando se lavam os tanques dos navios petroleiros” está na voz passiva sintética. Sua 
transformação para a voz ativa está correta em 

a) “quando os tanques dos navios petroleiros são lavados pelos marinheiros”. 

b) “quando os marinheiros lavam os tanques dos navios petroleiros”. 

c) “quando os tanques dos navios petroleiros são lavados”. 

d) “quando lavam os tanques dos navios petroleiros”. 

 

Comentários:  

Alternativa A - Aqui está na voz passiva analítica, com elemento que não tinha antes. 

Alternativa B - Não temos referencial de sujeito na frase original, assim, não temos por que 
acrescentar o sujeito “os marinheiros”. 

Alternativa C - Aqui está na voz passiva analítica. 

Alternativa D - Como não temos agente da passiva no original, o sujeito fica indeterminado. 

 

Gabarito: D 

 

 

 

 



2º Simulado Comentado – EEAR 
Língua Portuguesa 

 

 

2º Simulado EEAR – Língua Portuguesa     
www.estrategiamilitares.com.br 

 5 
15 

Questão 5 

No período “Na sociedade moderna, fala-se muito a respeito dos impactos ambientais que o 
homem tem promovido na natureza e que vêm modificando negativamente a atmosfera, a 
litosfera e também a hidrosfera”, há 

a) uma oração principal, duas subordinadas e duas coordenadas. 

b) uma oração principal e duas subordinadas adjetivas. 

c) uma oração principal e duas coordenadas. 

d) três orações absolutas somente. 

 

Comentários:  

A oração “Na sociedade moderna, fala-se muito a respeito dos impactos ambientais” é a oração 
principal; “que o homem tem promovido na natureza” é oração subordinada adjetiva; “e que vêm 
modificando negativamente a atmosfera, a litosfera e também a hidrosfera” é oração 
subordinada adjetiva. As duas adjetivas coordenam-se entre si. 

 

Gabarito: A 

 

Questão 6 

Os elementos adjetivos ou de valor adjetival destacados nos trechos a seguir desempenham 
função de, respectivamente, 

I. Na sociedade moderna 

II. elemento da biosfera 

III. águas continentais e oceânicas 

 

a) adjunto adnominal, complemento nominal e adjuntos adnominais. 

b) são todos adjuntos adnominais dos substantivos que modificam. 

c) complemento nominal, adjunto adnominal e complementos nominais. 

d) são todos complementos nominais dos substantivos a que se ligam. 

 

Comentários:  

Todos os elementos destacados são responsáveis por caracterização e modificação dos nomes. 
Essa modificação, inclusive, aplica-se como restrição aos nomes em questão.  

 

Gabarito: B 
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Questão 7 

As vírgulas encontradas em “Os oceanos possuem grande capacidade de regeneração, ou seja, 
conseguem diluir a poluição” justificam-se pelo mesmo motivo em 

a) Há um motivo principal para a poluição oceânica, a saber, o descaso da sociedade. 

b) Nos dias de hoje, temos problemas sérios relacionados à poluição oceânica. 

c) Os problemas, portanto, serão resolvidos cada um em seu tempo. 

d) As águas oceânicas, lagos e mares, são poluídas diariamente. 

 

Comentários:  

Alternativa A: Essas vírgulas são justificadas por apresentar elemento reforçador de explicação. 
É interessante notar que esses elementos servem para introduzir elementos metalinguísticos. Por 
isso, temos a colocação dele entre vírgulas. 

Alternativa B: Adjunto adverbial deslocado. 

Alternativa C: Conjunção deslocada. 

Alternativa D: Aposto enumerativo 

 

Gabarito: A 

 

Questão 8 

No trecho “Apesar de sua suma importância, os oceanos não são preservados pelo homem, pelo 
contrário, o que se percebe é um enorme descaso com os ambientes marinhos”, a expressão que 
vem entre vírgulas conecta-se, em termos de significação, com o trecho 

a) “apesar de sua suma importância”. 

b) “os oceanos não são preservados pelo homem”. 

c) “enorme descaso com os ambientes marinhos”. 

d) “o que se percebe é”. 

 

Comentários:  

A noção de “pelo contrário” relaciona-se ao oposto do que os homens fazem e prometem fazer. 

 

Gabarito: B 
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Questão 9 

Dentre as alternativas a seguir, assinale a que é formada por um verbo impessoal. 

a) A voz trovejava alta dentro da casa vizinha. 

b) Existem milhares de motivos para minha vinda. 

c) Choveram reclamações sobre os conteúdos de ontem. 

d) Pode haver muitos casos de contaminação por contato direto. 

 

Comentários:  

Alternativa A: O verbo de fenômeno da natureza está no sentido conotativo, por isso, temos um 
verbo pessoal, ou seja, com sujeito. 

Alternativa B: O verbo existir é intransitivo e pessoal, diferente do verbo haver. 

Alternativa C: O verbo de fenômeno da natureza está no sentido conotativo, por isso, temos um 
verbo pessoal, ou seja, com sujeito. 

Alternativa D: O verbo haver, por ser o principal da locução, determina ser impessoal. 

 

Gabarito: D 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa em que o pronome relativo desempenha a função sintática de adjunto 
adverbial. 

a) A cidade onde passei minha infância era a maior daquele estado. 

b) Os meninos que participavam da prova eram os melhores da sala de aula. 

c) A sociedade que se comporta de maneira própria está passando por problemas. 

d) Os motivos por que estamos aqui reunidos serão revelados mais para o final do evento. 

 

Comentários:  

Alternativa A: “Onde” é adjunto adverbial de pessoa. 

Alternativa B: O pronome “que” é sujeito. 

Alternativa C: O pronome “que” é sujeito. 

Alternativa D: O pronome “por que” é agente da passiva. 

 

Gabarito: A 
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Questão 11 

Dentre as orações a seguir, indique aquela que contém um verbo transitivo direto. 

a) Existem muitos motivos para a saída imediata da cidade. 

b) Parece que os problemas mais sérios foram resolvidos hoje. 

c) Há milhares de pessoas empenhadas na resolução do problema. 

d) Constam muitos nomes na relação de meninos aprovados no exame. 

 

Comentários:  

Alternativa A: Verbo intransitivo, apresenta sujeito em “muitos motivos”. 

Alternativa B: Verbo intransitivo, o sujeito é a oração. 

Alternativa C: Oração sem sujeito, mas com objeto direto. Atente-se para isso: o verbo haver 
existencial é VTD e sem sujeito. 

Alternativa D: Verbo intransitivo, mas com sujeito. 

 

Gabarito: C 

 

Questão 12 

Assinale a alternativa na qual o elemento “que” é uma conjunção integrante. 

a) Ele era tão aloprado que não conseguia parar de se mexer. 

b) É interessante que tenhamos mais opções para o dia a dia. 

c) Os pais do aluno que veio à aula são extremamente legais. 

d) Venha mais rápido, que estamos preocupados com o tempo. 

 

Comentários:  

Alternativa A: Conjunção subordinativa de valor consecutivo (subordinadas adverbiais) 

Alternativa B: Conjunção integrante (introduz oração substantiva) 

Alternativa C: Pronome relativo (introduz subordinadas adjetivas) 

Alternativa D: Conjunção explicativa (coordenativa que tem o mesmo valor de “porque”) 

 

Gabarito: B 
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A partir da leitura do texto a seguir, responda às questões de 13 a 20. 

Na Primeira Guerra Mundial, morreram mais de 9 milhões de soldados da Infantaria, da 
Marinha e da Força Aérea. Calcula-se que morreram também 5 milhões de civis em 
consequência da ocupação, de bombardeios, fome e doenças. O assassinato em massa de 
armênios em 1915 e a epidemia de gripe que teve início enquanto ainda decorria a guerra 
foram dois fatores que provocaram enorme destruição. A emigração de sérvios em finais de 
1915 constituiu outro episódio cruel em que civis pereceram em grande número, assim como 
o bloqueio naval aliado à Alemanha, que teve como resultado a morte de mais de 750 mil civis 
alemães. 

Entre 1914 e 1918, desenrolaram-se duas guerras muito diferentes. A primeira foi uma 
guerra de tropas de Infantaria, Marinha e Força Aérea, de marinheiros da Marinha Mercante e 
de populações civis sob ocupação, em que o sofrimento individual e a angústia atingiram uma 
escala enorme, em particular nas trincheiras da linha de frente. A segunda foi uma guerra de 
gabinetes de guerra e de soberanos, de propagandistas e idealistas, repleta de ambições e 
ideais políticos e territoriais, que determinaram o futuro dos impérios, nações e povos, de 
modo tão contundente quanto no campo de batalha. Houve momentos, particularmente em 
1917 e 1918, em que a combinação da guerra dos exércitos com a guerra das ideologias 
conduziu à revolução, à capitulação e à emergência de novas forças nacionais e políticas. A 
guerra alterou o mapa e o destino da Europa da mesma forma que cauterizou sua pele e deixou 
marcas na sua alma. 

Quando cursei a escola primária, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eu estava bem 
consciente da Primeira Guerra Mundial, apesar de ter terminado 27 anos antes. (...) Quando 
comecei a trabalhar neste livro, foram publicadas suas cartas enviadas das trincheiras, que 
revelavam grande sofrimento e sensibilidade. O irmão mais velho do meu pai, meu tio Irving, 
tinha lutado no Somme. Sua experiência o tinha aterrorizado, e nós, os garotos da família, 
havíamos sido advertidos para não lhe fazermos perguntas sobre esse assunto. Ele morreu 
enquanto eu escrevia este livro, aos 93 anos. 

Martin Gilbert. A primeira guerra mundial: os 1590 dias que transformaram o mundo. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2017. 

 

Questão 13 

A leitura do texto permite a compreensão de que 

a) a Primeira guerra mundial perde importância quando comparada à segunda. 

b) a Primeira guerra mundial foi extremamente importante e sanguinária. 

c) a Primeira guerra não impactou efetivamente a história mundial. 

d) a Primeira guerra foi lutada somente dentro das trincheiras. 

 

Comentários: 

 O texto tenta reestabelecer a importância da Primeira Guerra, normalmente vista como menor 
que a Segunda. 

Gabarito: B 
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Questão 14 

No período “O assassinato em massa de armênios em 1915 e a epidemia de gripe que teve início 
enquanto ainda decorria a guerra foram dois fatores que provocaram enorme destruição”, as 
orações introduzidas pelo “que” devem ser classificadas como 

a) oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva subjetiva. 

b) oração subordinada adverbial consecutiva e oração subordinada adjetiva restritiva. 

c) oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva explicativa. 

d) oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

Comentários:  

As duas orações servem como modificadores nominais. Nesse caso, as duas restringem os nomes 
aos quais se referem: “epidemia de gripe” e “dois fatores”. 

 

Gabarito: D 

 

Questão 15 

Os elementos destacados no trecho “Calcula-se que morreram também 5 milhões de civis em 
consequência da ocupação, de bombardeios, fome e doenças” recebem qual classificação 
sintática? 

a) Todos são complementos nominais. 

b) Todos são adjuntos adnominais. 

c) Todos são predicativos do sujeito. 

d) Há dois adjuntos adnominais e dois complementos nominais. 

 

Comentários:  

Todos eles completam o sentido do nome “consequência”. 

 

Gabarito: A 
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Questão 16 

No período “A emigração de sérvios em finais de 1915 constituiu outro episódio cruel em que 
civis pereceram em grande número, assim como o bloqueio naval aliado à Alemanha, que teve 
como resultado a morte de mais de 750 mil civis alemães”, os sujeitos dos verbos encontrados 
são classificados, respectivamente, como 

a) simples, simples e composto. 

b) simples, composto e indeterminado. 

c) simples, simples e simples.  

d) simples, simples e indeterminado. 

 

Comentários: 

“A emigração de sérvios”, sujeito de constituiu; “civis”, sujeito de pereceram; e “que”, pronome 
relativo, como sujeito do verbo teve. 

 

Gabarito: C 

 

Questão 17 

Na oração “Entre 1914 e 1918, desenrolaram-se duas guerras muito diferentes”, a partícula “se” 
desempenha função de 

a) parte integrante do verbo. 

b) índice de indeterminação do sujeito. 

c) pronome reflexivo. 

d) pronome apassivador. 

 

Comentários:  

Como temos um verbo transitivo direto, temos sempre um sujeito quando apresentamos a 
partícula “se”, que desempenha a função de apassivadora, por garantir a voz passiva da frase. 

 

Gabarito: D 
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Questão 18 

O verbo “haver”, em “Houve momentos, particularmente em 1917 e 1918, em que a combinação 
da guerra dos exércitos com a guerra das ideologias conduziu à revolução, à capitulação e à 
emergência de novas forças nacionais e políticas”, poderia ser reescrito, sem erro gramatical, de 
nível de linguagem ou semântico, de que forma? 

a) Houveram. 

b) Existiram. 

c) Tinham. 

d) Foram. 

 

Comentários: O verbo haver existencial fica sempre na terceira pessoa do singular, pela ausência 
de sujeito. 

Alternativa A: O verbo haver existencial não modifica-se em número, visto não ter sujeito. 

Alternativa B: O verbo concorda com o sujeito “momentos”. 

Alternativa C: O verbo “ter” é considerado oralidade. 

Alternativa D: Modifica a semântica do texto. 

 

Gabarito: B 

 

Questão 19 

No trecho “Sua experiência o tinha aterrorizado, e nós, os garotos da família, havíamos sido 
advertidos para não lhe fazermos perguntas sobre esse assunto”, os dois pronomes oblíquos 
desempenham função, respectivamente, de 

a) objeto direto e objeto indireto. 

b) objeto indireto e objeto indireto. 

c) objeto direto e objeto direto. 

d) objeto indireto e objeto direto. 

Comentários:  

O primeiro, em “sua experiência O tinha aterrorizado”, o pronome em destaque funciona como 
objeto direto. “Sua experiência tinha aterrorizado ‘ele’”, tendo em vista que essa substituição só 
serve para demonstrar a função. Ela fere a norma culta. O segundo, por sua vez, “lhe”, completa 
o sentido de “fazermos”, tendo “perguntas sobre esse assunto” como objeto direto. O verbo é 
transitivo direto e indireto, nesse caso. 

 

Gabarito: A 
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Questão 20 

A oração em voz passiva encontrada em “Quando comecei a trabalhar neste livro, foram 
publicadas suas cartas enviadas das trincheiras” pode ser reescrita, ainda na voz passiva, agora 
sintética, mantendo sentido e sintaxe, em 

a) “Quando comecei a trabalhar neste livro, publicou-se suas cartas enviadas das trincheiras”. 

b) “Quando se começou a trabalhar neste livro, publicou-se suas cartas enviadas das trincheiras”. 

c) “Quando comecei a trabalhar neste livro, publicaram-se suas cartas enviadas das trincheiras”. 

d) “Quando se começou a trabalhar neste livro, foram publicadas suas cartas enviadas das 
trincheiras”. 

 

Comentários:  

No trecho destacado, somente a segunda oração está na voz passiva. É interessante notar que a 
segunda oração deve modificar-se da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. 

Alternativa A: Há erro de concordância na oração transformada. O sujeito plural exige um verbo 
no plural. 

Alternativa B: A primeira oração modificada apresenta significação diferente, além de 
modificações sintáticas. A segunda apresenta erro de concordância na passiva sintética. 

Alternativa C: Modificação perfeita. 

Alternativa D: Somente a primeira foi modificada, sendo que o pedido era de modificação 
daquela que estava na voz passiva, ou seja, a segunda. 

 

Gabarito: C 

 

Questão 21 

Assinale, a seguir, a alternativa que contém uma palavra que é formada por prefixação e 
subordinação. 

a) o amanhecer 

b) emagrecimento 

c) imoralidade 

d) escurecimento 

 

Comentários:  

Alternativa A: Formado por derivação parassintética, em que entram, simultaneamente, prefixos 
e sufixos no radical, formando uma palavra inexistente sem um dos dois. 
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Alternativa B: Formado por derivação parassintética, em que entram, simultaneamente, prefixos 
e sufixos no radical, formando uma palavra inexistente sem um dos dois. 

Alternativa C: Nesse caso, prefixo e sufixo entram de forma separada. Prova disso é que podemos 
tirar um dos dois que a palavra continua existindo. 

Alternativa D: Formado por derivação parassintética, em que entram, simultaneamente, prefixos 
e sufixos no radical, formando uma palavra inexistente sem um dos dois. 

 

Gabarito: C 

 

Questão 22 

Assinale a alternativa que contém um verbo intransitivo. 

a) Percebera o problema bem antes dos meninos do parque. 

b) Havia muita gente envolvida naquela quebradeira do parque. 

c) Encontrou-se com os meninos logo após a confusão do parque. 

d) Existiam muitos meninos envolvidos naquela confusão do parque. 

 

Comentários:  

Alternativa A: Verbo transitivo direto, por pedir um complemento sem preposição exigida pelo 
verbo. 

Alternativa B: O verbo haver no sentido de existir é Transitivo Direto e Impessoal, ou seja, 
apresenta um objeto direto e não contém sujeito. 

Alternativa C: O verbo apresenta sujeito indeterminado, mas deve ser classificado como 
Transitivo Indireto. 

Alternativa D: O verbo “existir” é pessoal e intransitivo. “muitos meninos envolvidos naquela 
confusão do parque” é o sujeito da forma verbal. 

 

Gabarito: D 

 

Questão 23 

Qual oração a seguir tem o mesmo tipo de sujeito de “precisa-se de muita ajuda durante a crise?” 

a) Quebraram os bancos do parque durante a noite. 

b) Quebramos os bancos do parque durante a noite. 

c) Quebraram-se os bancos do parque durante a noite. 

d) Quebrastes os bancos do parque durante a noite?] 

 



2º Simulado Comentado – EEAR 
Língua Portuguesa 

 

 

2º Simulado EEAR – Língua Portuguesa     
www.estrategiamilitares.com.br 

 15 
15 

Comentários: Nessa oração, temos um VTI com uma partícula “se”, a qual é classificada, 
claramente, como um índice de indeterminação do sujeito. Percebam que, se temos índice, o 
sujeito é indeterminado. Dessa forma, devemos achar uma alternativa em que o sujeito também 
seja indeterminado. 

 

Alternativa A: Resposta correta, por apresentar VTD na terceira pessoa do plural sem sujeito 
expresso ou contextual. 

Alternativa B: Sujeito desinencial, nós. Nesse caso, temos um sujeito que pode ser depreendido 
da desinência verbal, visto que não temos sujeito expresso. 

Alternativa C: Voz passiva sintética, com o “se” funcionando como pronome apassivador. Voz 
passiva sempre tem sujeito. 

Alternativa D: Sujeito depreendido da desinência verbal, “tu”.  

 

Gabarito: A 

 

Questão24 

Dentre as conjunções utilizadas a seguir, qual é a que não tem valor semântico de adição no 
contexto de uso? 

a) Tanto os meninos quanto as meninas estavam envolvidas na confusão. 

b) Corram logo para as montanhas, que os problemas aqui estão mais sérios. 

c) Os meninos criaram uma confusão, mas também resolveram outros problemas. 

d) Serão avaliados os resultados da crise, bem como os esforços populares no combate a ela. 

 

Comentários: A questão pede uma resposta negativa. É interessante notar que, dessa forma, em 
quatro alternativas, temos três que estão com o uso correto. Dessa forma, apresentamos a 
justificativa para o uso errôneo da conjunção. 

O elemento “que”, logo depois da vírgula, apresenta um peso explicativo, coordenativa, inclusive. 
Uma dica para essa compreensão é trocar esse “que” por um “porque” e analisar se temos o 
mesmo significado. 

 

Gabarito: B 
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