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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

SARGENTOS 2017-18 

 
01. Em todas as alternativas, 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. 

 
02. 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. 

 
03. 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 procurar 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. 

 
04. Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma 

razão. 
a) parabéns, álbuns 
b) exército, jóquei 
c) hífen, também 
d) chapéu, herói 
e) lápis, país 

 
05. 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) pé-de-meia; aguardente. 
e) tira-teima; madrepérola. 
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06. “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. 

 
 

07. Destaque a alternativa 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. 

 
08. 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. 

 
09. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e respectivamente os 

termos destacados na frase seguinte: “Pertencem- te todos os documentos. ” 
a) Pronome oblíquo – sujeito. 
b) Objeto direto – objeto indireto. 
c) Objeto indireto – objeto direto. 
d) Objeto direto – sujeito. 
e) Objeto indireto - sujeito. 

 
10. Interesse pelas zonas profundas da mente e pela loucura; desejo de 
transcendência e integração cósmica; linguagem vaga, fluida que busca sugerir em 
vez de nomear. Essas são características que identificam as obras de autores 

a) naturalistas. 
b) parnasianistas. 
c) simbolistas. 
d) quinhentistas. 
e) realistas. 

 
11. Assinale a alternativa 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. 
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12. Assinale a alternativa 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. 
 
 
 

REDAÇÃO – ESA 
“Muito deve ser feito para reduzir a violência na sociedade brasileira – e a maior parte das 
medidas precisará ter impacto direto sobre a criminalidade juvenil. A redução da maioridade pe- 
nal, contudo, não é o ponto focal do problema. 

 
Disponível  em:  <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/colunistas/francisco - 

-borba/que-fazer-comestes-jovens-9a43kp3su31yokryx4ov66wgj>. 
Acesso em: 05 abr. 2016. 

 
 

Elabore um texto dissertativo-argumentativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) 
linhas, sobre o que deve ser feito para reduzir a violência na sociedade brasileira, discutindo o 
cometimento de crimes por menores e a redução da maioridade penal. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/colunistas/francisco

