
ESTRATÉGIA MILITARES – PORTUGUÊS PARA EPCAR 2022 
 
 

 
             Correção de Língua Portuguesa para EPCAR 2022   

 
 

1 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREÇÃO DA EPCAR 2022 

Correção de Língua Portuguesa da EPCAR 2022  

Equipe de Português 

05 DE JULHO DE 2021 

Gabarito de Língua Portuguesa 

 



ESTRATÉGIA MILITARES – PORTUGUÊS PARA EPCAR 2022 
 
 

 
             Correção de Língua Portuguesa para EPCAR 2022   

 
 

2 

CORREÇÃO - Prova B 
 

17.  (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Celina Gil)  

Sobre o texto I, é correto afirmar que 

a) enfatiza o uso do pronome possessivo em 1ª pessoa, criando uma ideia paradoxal em relação à 

mensagem do poema. 

b) constrói uma crítica velada às pessoas que dão muito valor à materialidade em detrimento da 

espiritualidade. 

c) demonstra o fato de o eu lírico não se sentir ajustado a seu tempo e aos modismos que a sociedade 

impõe. 

d) apresenta a ideia de que o eu lírico não tem consciência de sua condição de objeto, de coisa.  

Comentários:  

A alternativa A está correta, pois entende-se que o poema constrói uma ideia paradoxal: ainda que o 

homem creia possuir muitas coisas, vemos que a compreensão geral do poema é de que as coisas não 

trazem para ele a noção de individualidade. Aquilo que ele tem é possuído por muitas outras pessoas, 

tirando a ideia de individualidade que a 1ª pessoa traz. Ele na verdade não possui nada: as coisas é que o 

engolem e transformam em mercadoria ele próprio.  

A alternativa B está incorreta, pois não há menção à espiritualidade nesse poema.  

A alternativa C foi considerada correta pela banca. Se pensarmos no poema a partir de uma perspectiva 

global, dentro da poética de Drummond e aquilo que ele escreve, poderíamos dizer que o senso de 

inadequação é um tema comum de sua obra. Entendemos que aqui não há essa sensação, se analisado 

apenas o poema, pois o eu lírico se mostra cooptado pelo sistema a tal ponto que se reifica. Assim, a 

questão poderia ter duas respostas.  

A alternativa D está incorreta, pois o eu lírico termina o poema afirmando sua condição de coisa, sua 

reificação.  

Gabarito: A/C 

Sugestão de recurso 

A questão apresenta necessidade de indicação de leitura de um texto poético, claramente repleto 

de possibilidades de interpretação. Ainda assim, a ideia de que o eu lírico expõe que não se encaixa na 

forma de pensar do seu tempo, incluindo aí os modismos que são impostos a ele, perde força com relação 

à noção de certeza, dado que, mesmo reconhecendo-se como uma coisa nas mãos da sociedade, ele 

permanece objeto, sem modificar sua posição. 



ESTRATÉGIA MILITARES – PORTUGUÊS PARA EPCAR 2022 
 
 

 
             Correção de Língua Portuguesa para EPCAR 2022   

 
 

3 

Da mesma forma, percebe-se que há uma relação possível de interpretação na alternativa em que 

se refere à noção de que o uso enfático do pronome possessivo, em meio à construção de uma falta de 

identidade, é possível como paradoxo. O eu lírico vê como suas coisas que ele mesmo indica que não o 

representam e não contêm sua essência. Assim, é possível notar-se o paradoxo. 

Pede-se, então, à distinta banca, que a questão seja anulada, pela possibilidade de mais de uma 

resposta com sustentação no texto. 

18.  (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Celina Gil)  

Considere que o poema possa ser dividido em quatro partes, sendo o limite entre elas as reticências entre 

parênteses (...).  

Analise essas partes e indique a qual delas se refere cada uma das afirmações abaixo.  

( ) O próprio eu lírico, após a anulação de sua personalidade, transforma-se também em agente da 

máquina capitalista.  

( ) Ocorre a separação entre a identidade do eu lírico e a forma como ele se apresenta no mundo, entre 

sua aparência e seu ser individual.  

( ) A coisificação do ser humano alcança seu grau máximo com a perda do controle de suas ações, de sua 

privacidade e, por fim, de seu valor humano.  

( ) Trata da sobreposição do ter ao ser, do sufocamento do eu pela ânsia de posse a que o homem é 

induzido pela sociedade consumista.  

 

a) 1 – 2 – 4 – 3  

b) 3 – 1 – 4 – 2  

c) 2 – 1 – 3 – 4  

d) 1 – 2 – 3 – 4 

Comentários:  

A primeira lacuna deve ser preenchida com a parte 3: nesse momento, o eu lírico afirma que ele próprio 

se torna anúncio ao usar marcas aparentes em seu corpo, o que dialoga com a ideia de anulação da 

personalidade e tornar-se agente da máquina capitalista.  

A segunda lacuna deve ser preenchida com a parte 1: no primeiro momento, o eu lírico percebe a 

separação entre aquilo que ele é - representado por seu nome - e o que ele aparenta ser - os nomes das 

marcas.  
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A terceira coluna deve ser preenchida com a parte 4: o final do poema é seu ápice, quando o homem se 

torna finalmente uma Coisa, se identificando com um objeto, não mais com um humano.   

A quarta coluna deve ser preenchida com a parte 2: nessa parte, o eu lírico reforça todas as coisas que 

possui, repetindo sem parar a palavra "meu". Seu desejo de posse o sufoca.  

A ordem, portanto, é 3 - 1 - 4 - 2.  

Gabarito: B 

19.  (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Celina Gil)  

Assinale a alternativa em que a substituição da palavra destacada pela sugerida modifica o sentido original 

do texto I.  

a) “E fazem de mim homem-anúncio itinerante,” (verso 25) => exclusivo  

b) “Trocá-la por mil, açambarcando / Todas as marcas registradas,” (versos 30 e 31) => monopolizando  

c) “Ora vulgar ora bizarro.” (verso 39) => esquisito  

d) “Peço que meu nome retifiquem.” (verso 61) => consertem 

Comentários:  

A alternativa A está correta, pois o termo "itinerante" não significa exclusivo, mas ambulante: o homem 

se tornou um anúncio que caminha.  

A alternativa B está incorreta, pois a palavra açambarcar pode trazer o sentido de monopolizar. Nesse 

contexto, indica que a identidade reúne exclusivamente em si todas as marcas.  

A alternativa C está incorreta, pois essas palavras são sinônimos.  

A alternativa D está incorreta, pois no contexto apresentado, "retificar" pode ser substituído por 

consertar. Há uma ideia aqui que o nome dele está errado, pois ele não é mais humano. Logo, consertar 

seu nome seria chamá-lo pelo que ele realmente é: uma Coisa.  

Gabarito: A 

20.  (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Celina Gil)  

As afirmativas abaixo focalizam a 3ª parte do texto I (versos 38 a 51).  

I - O advérbio “agora” (verso 38) demonstra uma passagem de tempo no poema, revelando uma mudança 

de comportamento do eu, que “agora” se revolta contra a moda.  

II - O uso da “etiqueta” pelo eu lírico (verso 48) sugere a dependência do homem a padrões estéticos 

ditados pela moda e pelo mercado.  



ESTRATÉGIA MILITARES – PORTUGUÊS PARA EPCAR 2022 
 
 

 
             Correção de Língua Portuguesa para EPCAR 2022   

 
 

5 

III - Por “etiqueta / Global” (versos 48 e 49), entende-se o poder de massificação da moda, que inibe o 

individual em prol de uma padronização.  

IV - Nos 3 últimos versos desta parte, nota-se que o corpo deixa de exercer sua função básica, invólucro 

da alma, para se transformar em mero veículo de propagandas.  

 

Estão corretas apenas as proposições  

a) I e II  

b) I, II e III  

c) III e IV  

d) II, III e IV 

Comentários:  

A afirmativa I está incorreta, pois não há revolta contra a moda, mas um pertencimento àquilo que é 

ditado como moda.  

Consideramos a afirmativa II incorreta, contrariando a banca. Entendemos que há uma ideia mais 

abrangente em "etiqueta" que não se restringe a padrões estéticos, como também comportamentais. 

Não há uma noção aqui de padrão visual, mas de uso das marcas como forma de pertencimento. A 

sugestão de recurso está abaixo.  

A afirmativa III está correta, pois a ideia de que as etiquetas são globais denota a massificação, 

globalização que permeia esse mercado.  

A afirmativa IV está correta, pois no final o eu lírico afirma que o corpo desiste de demonstrar identidade 

e passa a demonstrar apenas marcas, mercantilização.  

Gabarito: C (banca deu D) 

Sugestão de recurso 

O enunciado da questão pede que seja observada a terceira parte, que corresponde aos versos 38 

a 51. Diante disso, é preciso pensar que, neste núcleo de significação, a relação que o eu lírico sugere está 

articulada ao consumo propriamente dito, o qual afirma “Agora sou o anúncio”, explorando que, no 

processo de consumo, a objetificação é o ponto central que elabora a crítica do poema. No verso 44, isso 

se confirma em “Não sou – vê lá! – anúncio contratado”, ao dimensionar que o sentido do poema está 

caminhando para um valor de paciente quanto ao consumo. O indivíduo estaria, pois, passivamente 

aceitando que seu corpo fosse resultado desse modo de organização social, isto é, resultado de uma 

sociedade consumista.  
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Nos próximos versos, porém, essa relação de consumo evidencia que o sujeito poético paga para 

propagar as marcas e, no verso 47, diz “em bares festas praias pérgulas piscinas”, de modo a trazer uma 

enumeração que estabelece ambientes onde é possível consumir e que apresenta diversos signos, não 

somente o da moda, mas também os comportamentais. 

Nesse sentido, a afirmação II pode propor, com o uso de “padrões”, uma relação com o consumo 

diretamente, ou seja, um comportamento padronizado quanto a compras materiais, enquanto aquilo que 

dita a vestimenta, as cores, o design etc. Com isso, ao falar de “etiqueta”, a impressão que ressoa está 

associada tanto ao aspecto específico e material – de roupas e de visual -, quanto ao aspecto 

comportamental, o que fortalece um padrão comportamental, e não somente estético. Isso tem a ver 

com ações diretas, que envolvem o indivíduo como agente em outras áreas, que não somente a moda – 

como, por exemplo, no que diz respeito a padrões comportamentais, como exemplo dos lugares 

expressos pelo verso 47.  

Assim, é pertinente pensar que, ao escrever apenas “padrões estéticos”, o item restringe o sentido 

integral que os versos compõem, os quais extrapolam os padrões estéticos e, sobretudo, configuram 

padrões comportamentais, inclusive que potencializam a reificação do homem.  

Pede-se, então, à distinta banca, que o gabarito da questão seja alterado para alternativa C, 

considerando como corretas apenas as afirmativas III e IV. 

 

21.  (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Celina Gil)  

Atente para os versos abaixo retirados do texto I e para as afirmações a eles relacionadas. Assinale a 

alternativa que traz uma informação INCORRETA.  

a) Em “Eu sou a Coisa, coisamente.” (verso 64), o neologismo reforça a eficiência da transformação do ser 

humano em objeto.  

b) Em “Minha gravata e cinto e escova e pente,” (verso 14), o emprego do polissíndeto reforça o desejo 

de acúmulo de bens imposto pela sociedade de consumo.  

c) Em “Que não fumo, até hoje não fumei.” (verso 7), a expressão “até hoje” estabelece um limite 

temporal no presente, deixando entrever uma possibilidade de mudança para o futuro.  

d) Versos como “Em minha calça está grudado um nome” (verso 1) e “Meu lenço, meu relógio, meu 

chaveiro,” (verso 13) mostram que o número de sílabas poéticas não tem relevância no poema. 

Comentários:  

A alternativa A está correta, pois o uso do advérbio tem o objetivo de reforçar a condição de Coisa do 

homem.  
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A alternativa B está correta, pois a sucessão do uso do "e" reforça a ideia de que o homem acumula mais 

e mais coisas.  

A alternativa C está correta, pois a ideia de "até hoje" indica que aquilo que se diz refere-se ao que ocorreu 

até o momento presente, não deixando claro se pode haver mudança.  

A alternativa D está incorreta, pois nos versos em destaque percebemos uma regularidade silábica: ambos 

contam com 10 sílabas poéticas, como em outros momentos do poema. Assim, podemos afirmar que a 

contagem de sílabas fez parte do planejamento do poema.  

Gabarito: D 

22.  (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Celina Gil)  

Segundo o texto II, é correto afirmar que  

a) a causa do endividamento dos cidadãos é o desejo de possuir os últimos lançamentos dos produtos 

tecnológicos.  

b) o consumismo faz com que as pessoas adquiram somente produtos e serviços imprescindíveis para a 

sua vida.  

c) o grande problema apontado pelo autor é a transformação dos hábitos de consumo em consumismo.  

d) o trecho “Por causa disso ... gravemente doente,” (. 28 e 29) retoma o trecho “Em uma sociedade de 

consumo ... para sua vida.” (. 6 e 7) 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta, pois o texto não explicita serem especificamente os produtos tecnológicos, 

mas os consumo desnecessário.  

A alternativa B está incorreta, pois o consumismo faz as pessoas adquirirem coisas e serviços 

desnecessários, o oposto de imprescindíveis.  

A alternativa C está correta, pois o texto aponta que " Em uma sociedade de consumo, as pessoas 

adquirem produtos e serviços necessários para sua vida. Consumismo, ao contrário, é o ato de comprar 

produtos e serviços sem necessidade e consciência.", indicando o problema que vem da aceleração do 

consumo.  

A alternativa D está incorreta, pois o trecho em questão retoma as ideias sobre os impactos do 

consumismo no meio ambiente, não a ideia da transformação da sociedade de consumo.  

Gabarito: C 

23.  (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Celina Gil)  

Assinale a alternativa em que a alteração sugerida no trecho do texto II atende à norma padrão da língua.  
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a) “...temos assistido à consolidação de uma sociedade...” (. 3 e 4) => ...temos presenciado à 

consolidação de uma sociedade... 

 b) “...um grande número de pessoas se encontra em...” (. 19 e 20) => ...um grande número de pessoas 

se encontram em... 

c) “Já no plano coletivo, é o nosso planeta que sofre...” (. 22) => Embora, no plano coletivo, é o planeta 

que sofre...  

d) “E essa onda consumista traz graves consequências...” (. 17 e 18) => E esta onda consumista traz 

graves consequências... 

Comentários:  

A alternativa A está incorreta, pois na expressão "temos presenciado à consolidação de uma sociedade" 

não devemos usar crase, já que esse "a" representa apenas um artigo, não uma contração da preposição 

a + artigo a.  

A alternativa B está correta, pois aqui temos dois modos diferentes de fazer a concordância, ambos 

aceitos pela gramática: a concordância com o núcleo "grande número", no singular "se encontra"; e a 

concordância atrativa com o termo mais próximo "pessoas", no plural "se encontram".  

A alternativa C está incorreta, pois a substituição de "já" por "embora" altera o sentido do período original.  

A alternativa D está incorreta, pois não se pode utilizar o "esta" para retomada de termo citado 

anteriormente e reforçado a seguir.  

Gabarito: B 

24.  (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Celina Gil)  

Considerando a construção de vozes verbais, analise os itens a seguir e assinale aquele em que a alteração 

proposta está INCORRETA:  

a) “Há vários anos, a sociedade moderna tem sido rotulada como a sociedade do consumo.” (. 1 e 2) => 

Há vários anos, rotula-se a sociedade moderna como a sociedade do consumo.  

b) “Em uma sociedade de consumo, as pessoas adquirem produtos e serviços necessários para sua vida.” 

(. 6 e 7) => Em uma sociedade de consumo, adquirem-se produtos e serviços necessários para a vida.  

c) “Não basta se vestir, é preciso acompanhar todas as tendências da moda.” (. 10 e 11) => Não basta se 

vestir, todas as tendências da moda têm de ser acompanhadas.  

d) “...e alguns dos sintomas já são sentidos e estão piorando as condições de vida na Terra...” (. 30 e 31) 

=> ...e já se sente alguns dos sintomas e estão piorando as condições de vida na Terra... 

Comentários:  
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A alternativa A está correta, pois ainda que haja uma modificação sutil no aspecto verbal de uma oração 

para outra, não se pode dizer que haja um erro na passagem de uma voz para outra.  

A alternativa B está correta, pois ainda que se elimine o termo "as pessoas" na passagem para voz passiva 

sintética, não se pode dizer que haja incorreção, já que "as pessoas" trazia uma ideia genérica no período 

original que se mantém na voz passiva sintética.  

A alternativa C está correta, pois aqui não há incorreção na passagem para a voz passiva.  

A alternativa D está incorreta, pois o verbo "sente" deveria vir no plural para que tivéssemos uma voz 

passiva pronominal aqui.  

Gabarito: D 

25. (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Marina Ferreira)  

Assinale a única alternativa em que NÃO se percebe o posicionamento do autor sobre o que é transmitido.  

a) “Há vários anos, a sociedade moderna tem sido rotulada como a sociedade do consumo.” (. 1 e 2)  

b) “E essa onda consumista traz graves consequências para a nossa sociedade.” (. 17 e 18)  

c) “O meio ambiente é diretamente afetado, pois o consumo desenfreado e o desperdício, muitas vezes 

causado pela falta de conhecimento...” (. 23 a 25)  

d) “...o nosso planeta está gravemente doente, e alguns dos sintomas já são sentidos e estão piorando as 

condições de vida na Terra...” (. 29 a 31) 

Comentários:  

A letra A está correta porque o esse período inicia o texto do autor, servindo como contextualização para 

a problemática que está sendo abordada, além disso, o uso da 3ª pessoa em “tem sido rotulada” expressa 

um distanciamento da percepção opinativa, de modo a trazer um olhar de constatação acerca do 

problema. 

A letra B está incorreta pois o autor qualifica as consequências como “graves”, evidenciando teor 

opinativo. 

A letra C está incorreta pois a expressão “diretamente afetado” explora a opinião do autor acerca do 

problema definido. 

A letra D está incorreta pois, na segunda oração, introduzida pela conjunção conclusiva “e”, o autor traz 

a continuidade de seu processo argumentativo ao afirmar que “os sintomas já estão sendo sentidos”, 

corroborando a ideia dos especialistas e trazendo sua opinião a respeito disso. 

Gabarito: A 

26. (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Marina Ferreira)  
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A seguir, foram retirados trechos do texto II e propostas substituições. Assinale a opção cuja alteração 

mantém o sentido original do texto.  

a) “...as pessoas adquirem produtos e serviços necessários para sua vida...” (. 6 e 7) => as pessoas 

adquirem produtos e serviços necessários à sua vida.  

b) “...grande número de pessoas se encontra em uma situação de endividamento extremo estimulado 

pelo desejo de consumo.” (. 19 a 21) => ...grande número de pessoas se encontra em uma situação de 

endividamento extremo estimulado sob o desejo de consumo.  

c) “O meio ambiente é diretamente afetado, pois o consumo desenfreado e o desperdício...” (. 23 e 24) 

=> O meio ambiente é diretamente afetado, logo o consumo desenfreado e o desperdício...  

d) “...alguns dos sintomas já são sentidos e estão piorando as condições de vida na Terra, como, por 

exemplo, o aquecimento global.” (. 30 a 32) => ...alguns dos sintomas já são sentidos e estão piorando 

as condições de vida na Terra, conforme, por exemplo, o aquecimento global. 

Comentários:  

A letra A está correta uma vez que a preposição “a” possui sentido equivalente de finalidade, aparecendo 

com crase facultativa – antes do pronome possessivo “sua”, que pode ser precedido por artigo feminino. 

A letra B está incorreta pois o sentido seria alterado, deixaria de ser um sentido de agente e passaria a 

representar algo que ocorre dentro do contexto consumista. Lembrando que: a preposição “sob” pode 

ser substituída por “debaixo de”, num sentido mais informal, seria o caso de pensar em “dentro de”.  

A letra C está incorreta pois a conjunção é explicativa, e não conclusiva. 

A letra D está incorreta pois a conjunção “conforme” traria valor de conformidade, pressupondo um 

acontecimento que ocorre em simultaneidade e em decorrência de outro, não é o caso no item. 

Gabarito: A 

27. (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Marina Ferreira)  

Sobre o texto III, é correto inferir que  

a) as interrogações ao longo do texto (. 3 e 4; 21 e 22; 28 e 29) têm o mesmo objetivo: propor um 

problema sobre o qual o leitor vai refletir e tirar conclusões.  

b) o entrevistado se dirige a um público especializado no assunto enfocado, por isso se vale da norma 

padrão da língua e de construções sintáticas mais complexas.  

c) Nuccio Ordine preocupa-se em se aproximar de seu público-alvo, por isso, em suas respostas ao 

entrevistador, opta pelo emprego da primeira pessoa do plural.  

d) o entrevistador mostra-se pouco preparado para a condução da entrevista, fazendo perguntas óbvias 

e demonstrando falta de familiaridade com o assunto. 
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Comentários:  

A letra A está incorreta uma vez que a interrogação possui o papel de ora apontar uma pergunta reflexiva, 

ora, uma pergunta do entrevistador com resposta presente, ora em tom retórico, a fim de que o próprio 

autor lhe responda. 

A letra B está incorreta pois, por se tratar do gênero entrevista, há possibilidade de um discurso mais 

coloquial e próximo da fala. 

A letra C está correta pois a primeira pessoa do plural faz que, tanto o leitor quanto o entrevistador, se 

tornem parte da solução do problema, aproximando-os, assim, da temática. 

A letra D está incorreta pois se trata de um especialista sobre o tema.  

Gabarito: C 

28. (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Marina Ferreira)  

Sobre o título do manifesto escrito por Nuccio Ordine – “A utilidade do inútil” –, é correto afirmar que  

a) apresenta, na construção do sentido, a figura de linguagem paradoxo.  

b) o processo de formação de ambos os substantivos é a composição.  

c) o termo “do inútil” é regido pelo substantivo “utilidade” e funciona como seu adjunto adnominal.  

d) a preposição “de” estabelece entre os dois substantivos uma relação de procedência. 

Comentários:  

A letra A está correta uma vez que os sentidos de “útil” e “inútil” seriam contraditórios, mas, no contexto, 

elaboram uma terceira via de entendimento.  

A letra B está incorreta pois os nomes são formados por derivação. 

A letra C está incorreta pois o termo é um complemento nominal. 

A letra D está incorreta pois a relação de sentido entre os nomes é de paciente. 

Gabarito: A 

29. (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Marina Ferreira)  

Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. A seguir, assinale a sequência correta.  

( ) O “inútil” a ser valorizado pelas pessoas é a compreensão de si próprio e do mundo, a solidariedade, o 

amor pela justiça e o bem-estar.  

( ) A visão utilitarista dos saberes diz respeito àqueles conhecimentos que são úteis na conquista do lucro 

e à manutenção de uma sociedade capitalista.  



ESTRATÉGIA MILITARES – PORTUGUÊS PARA EPCAR 2022 
 
 

 
             Correção de Língua Portuguesa para EPCAR 2022   

 
 

12 

( ) A visão utilitarista dos saberes contribui na construção de uma sociedade mais evoluída moral e 

tecnologicamente, ou seja, contribui para o progresso do ser humano como um todo.  

( ) Nas instituições de ensino, valorizam-se a literatura, a filosofia e a arte por serem disciplinas que ajudam 

na percepção do perigo do dinheiro.  

( ) Paradoxalmente, a busca pelo lucro e a ânsia de acúmulo de capitais ensinam ao homem a importância 

da gratuidade e da solidariedade.  

 

a) V – F – F – V – F  

b) V – V – F – F – F  

c) F – F – V – V – V  

d) F – V – V – F – V 

Comentários:  

O texto elabora a perspectiva do filósofo, alguém que está pensando há algum tempo acerca de questões 

humanistas e pedagógicas, trazendo uma perspectiva de um especialista que vê a problemática da 

educação sendo profundamente prejudicada pela lógica utilitarista, a qual preconiza o lucro.  

A letra A está incorreta uma vez que a afirmação II é verdadeira e a afirmação IV é falsa, a II porque o 

texto explora o quanto as áreas de conhecimento vêm sendo afetadas pela lógica do lucro, e a IV porque 

as disciplinas de áreas humanas têm sido negligenciadas no ambiente escolar. 

A letra B está correta pois as alternativas I e II são verdadeiras e as III, IV e V são falsas. 

A letra C está incorreta pois as alternativas I e II são verdadeiras e as demais são falsas.  

A letra D está incorreta pois a alternativa I é verdadeira, de fato, as questões que podem parecer de ordem 

humana e que não visariam imediatamente ao lucro são importantes para o desenvolvimento humano. 

Já a alternativa III e IV são falsas, pois essa ideia utilitarista não auxilia na busca pelo desenvolvimento 

subjetivo, o qual objetivaria a solidariedade.  

Gabarito: B 

30. (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Marina Ferreira)  

Assinale a alternativa em que a substituição sugerida atende à norma padrão e ao sentido do texto.  

a) “…e não lugares aonde se vai para compreender...” (. 7 e 8) => …e não lugares em que se vai para 

compreender…  

b) “Como convencer as pessoas disso?” (. 28 e 29) => Como convencer-lhes disso?  
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c) “Os saberes, como a música, a literatura, a filosofia, a arte, nos ensinam…” (. 22 e 23) => Os saberes, 

de acordo com a música, a literatura, a filosofia, nos ensinam…  

d) “...o filósofo Nuccio Ordine sempre pergunta aos seus alunos...” (. 2 e 3) => ...o filósofo Nuccio Ordine 

sempre lhes pergunta… 

Comentários:  

A letra A está incorreta pois a regência do verbo “ir” pede a preposição “a”, e não “em”. 

A letra B está incorreta pois o “lhes” introduziria um objeto indireto, quando, na frase, haveria um objeto 

direto. 

A letra C está incorreta porque a expressão “de acordo com” traria um sentido conformativo, e não 

ilustrativo. 

A letra D está correta já que “aos seus alunos” introduz um objeto indireto, podendo ser substituído pelo 

pronome oblíquo “lhes”.  

Gabarito: D 

31. (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Marina Ferreira)  

O teor crítico da charge decorre da união de vários elementos, que se complementam no ato da leitura, 

levando o leitor à reflexão. Considerando-se isso, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as 

falsas. A seguir, marque a sequência correta.  

( ) O duplo sentido presente no termo “consumo”, que pode ser lido como substantivo ou como verbo, 

não tem relevância para a interpretação da charge.  

( ) A pontuação na fala dos personagens – exclamação nos 2 primeiros quadrinhos e reticências no último 

– poderia ser substituída por ponto final, sem alteração do sentido global da charge.  

( ) A informação visual permite estabelecer a diferença entre o que é nomeado como “orgânico” na 

primeira e na terceira cenas.  

( ) No último quadrinho, a referência ao dado da ONU enfatiza a desigualdade do personagem deste 

quadrinho em relação aos anteriores.  

 

a) V, F, V, F  

b) F, V, F, V  

c) V, V, F, F  

d) F, F, V, V 

Comentários:  
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A charge explora a situação socioeconômica e a responsabilidade ambiental como temáticas que são 

interpretadas de modos distintos pelos indivíduos, demonstrando que alguns podem objetivar a melhoria 

do planeta, sem, porém, fazer que pessoas marginalizadas tenham acesso à dignidade.  

A letra A está incorreta pois a primeira afirmação é falsa, essa possibilidade dupla de interpretação da 

palavra é a parte mais importante para evidenciar a crítica do texto. Além disso, é verdadeiro que o dado 

explora o problema do desperdício de alimentos. 

A letra B está incorreta pois a segunda afirmação é falsa, uma vez que a pontuação demonstra um sentido 

sobre a ação dos personagens, fortalecendo o viés crítico, por meio da exploração da situação 

problemática. 

A letra C está incorreta pois a ordem é inversa, as duas primeiras são falsas e as duas últimas são 

verdadeiras. 

A letra D está correta uma vez que o texto potencializa a crítica tanto pelos elementos verbais quanto 

pelos elementos não-verbais.  

Gabarito: D 

32. (Estratégia Militares 2021 – EPCAR 2022 – Professora Marina Ferreira)  

Considerando que todos os textos apresentados nesta prova abordam a temática do consumo e/ou do 

consumismo, analise as afirmações a seguir, julgando cada uma delas como V (verdadeira) ou F (falsa). A 

seguir, assinale a sequência correta.  

( ) Nos quatro textos, há uma visão crítica sobre o comportamento humano em sua relação com o 

consumo.  

( ) A relação do tema do excesso de consumo com o aspecto ecológico é uma abordagem que aparece 

apenas no texto II. 

( ) Em todos os textos percebe-se a preocupação histórica com o tema, ou seja, o fato de demonstrar que 

o problema do consumismo vem se agravando com o tempo.  

( ) O texto III propõe um outro tipo de consumo diferente do convencional: um “consumo” de saberes e 

valores, em vez de bens materiais. 

 

a) V, F, V, F  

b) F, V, F, F  

c) V, F, F, V  

d) F, F, V, V 



ESTRATÉGIA MILITARES – PORTUGUÊS PARA EPCAR 2022 
 
 

 
             Correção de Língua Portuguesa para EPCAR 2022   

 
 

15 

Comentários:  

Os textos da prova exploram a questão do consumo como algo inerente à sociedade contemporânea, 

evidenciando o quanto é importante pensar criticamente sobre o problema, a fim de traçar novos 

caminhos para o desenvolvimento social.  

A letra A está incorreta pois a terceira afirmação é falsa, o último texto não explora como o problema tem 

se maximizado com o passar do tempo. 

A letra B está incorreta pois a primeira e a última são verdadeiras, já que o texto III traz a perspectiva 

filosófica sobre o tema, propondo uma visão de que o consumo de informações importantes pode ser 

uma boa via para o desenvolvimento humano. 

A letra C está correta pois o texto III também elabora uma visão ecológica e o primeiro e último textos 

não exploram efetivamente como o problema tem se agravado nos últimos tempos.  

A letra D está incorreta pois a primeira é verdadeira e a terceira falsa, como explicado anteriormente.  

Gabarito: C 

GABARITO 

 

 

 

 

17) A/C* (banca deu C, assinalamos a possibilidade de recurso) 

18) B 

19) A  

20) C* (banca deu D, assinalamos a possibilidade de recurso) 

21) D 

22) C 

23) B 

24) D 

25) A 

26) A 

27) C 
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Professor Wagner Santos 

28) A 

29) B 

30) D 

31) D 

32) C 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 
Nós nos colocamos à disposição de vocês para sanar eventuais dúvidas. 
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