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2º SIMULADO EPCAR 

Estratégia Militares 

 

INSTRUÇÕES! 

• Esta prova contém 48 questões objetivas, com 4 alternativas cada, e simula a prova da EPCAR; 

• Você receberá esta prova via e-mail cadastrado no ato da inscrição ou poderá baixar em um artigo publicado 

no blog do Estratégia Militares. Baixe-a e imprima-a se preferir; 

• Os participantes terão das 13h às 18h (horário de Brasília) para responder as questões e enviar o gabarito com 

as respostas; 

• Somente serão corrigidas as redações de alunos matriculados em nossos cursos regulares, bastando apenas 

que o aluno envie para o e-mail padrão de correção de redações; 

• Não serão corrigidas as redações de candidatos que não são nossos alunos de pacotes ou curso regulares; 

• Seu gabarito deve ser enviado através de um formulário eletrônico que ficará disponível nesta prova e no blog 

do Estratégia Militares; 

• Formulário estará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova; 

• Só serão considerados (para critérios de premiação) os gabaritos enviados dentro do prazo de aplicação da 

prova, ou seja, até às 18h (horário de Brasília); 

• Gabaritos enviados após às 18h (horário de Brasília) serão automaticamente desclassificados da premiação, 

mas não ficarão de fora do ranking geral classificatório que montamos com todos os candidatos; 

• Para fins de desempate, será considerado o horário de envio do gabarito; 

• A correção da prova AO VIVO acontecerá a partir das 08h30min do dia 08/03/2020; 

• A partir das 18h, do dia 07/03/2020, será divulgado o gabarito deste simulado; 

• Resultado oficial do simulado com o desempenho dos candidatos será divulgado neste sábado, 07/03, às 19h 

(horário de Brasília); 

• Os alunos ganhadores dos descontos, conforme tabela abaixo, deverão entrar em contato com o Estratégia 

Militares pelo e-mail vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br, solicitando o cupom de desconto referente a 

sua pontuação; 

• As premiações serão feitas seguindo à risca a tabela que indica a distribuição dos descontos a seguir; 

• Os descontos são os abaixo listados: 

o até 50% de acertos: 20% de desconto; 
o acima de 50% e até 60% de acertos: 30% de desconto; 
o acima de 60% e até 75% de acertos: 50% de desconto; ou 
o acima de 75% de acertos: 70% de desconto. 

 

Preencha seu gabarito! 

http://bit.ly/Simulado-EPCAR-07-03 
 

 

 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/gratis/aulas-gratuitas-militares/
mailto:vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzqN6pOdG0G0jJbKBqmlo9dMouaLvv8ClqPS2Y-O7bNmB7Lg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzqN6pOdG0G0jJbKBqmlo9dMouaLvv8ClqPS2Y-O7bNmB7Lg/viewform
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Texto I 

Vale a pena investir em prevenção para 
evitar o bullying 

 
Quando uma pessoa se sente prejudicada pelo 

ato de outra, uma das formas de ser compensada é por 
uma indenização financeira, conseguida através do 
Poder Judiciário. Indenizar quer dizer reparar. 

 Têm certas coisas que dificilmente vão ser 
reparadas pelo dinheiro, principalmente quando dizem 
respeito à esfera moral. 

 Todo mundo já ouviu falar do bullying, que 
apesar de ser um fenômeno antigo e permear todos os 
tipos de relações sociais, parece algo moderno e que se 
restringe à relação entre alunos de uma escola. 

 Bullying é um termo usado para descrever a 
vitimização de uma pessoa por outra, com o intuito de 
demonstrar seu poder. Pode variar de ofensas verbais 
até atos físicos violentos. 

A vítima geralmente tem características pessoais 
mais frágeis como, por exemplo, ser tímido ou 
apresentar algum aspecto físico marcante. 

 Em Belo Horizonte, um jovem foi condenado 
a pagar a uma antiga colega de classe o montante de 
R$ 8 mil por ter, segundo dizem, praticado o bullying. 

 Há dois anos, colocou-lhe apelidos e fez 
insinuações maldosas. O juiz considerou que para tudo 
há um limite. Para os pais do rapaz, suas atitudes não 
passaram de brincadeira. 

 A garota também não interpretou assim e 
recorreu à escola, que disse ter tomado atitudes para 
mudar o comportamento do aluno, como transferi-lo de 
sala e repreendê-lo. Porém, as ofensas continuaram, 
sendo necessária a interferência da Justiça. 

 Um ato agressivo realmente não pode passar 
despercebido. Não acredito que a indenização vá 
cicatrizar a ferida de um ou transformar a conduta do 
outro. Apenas servirá para que o sofrimento da garota 
seja vingado e o comportamento do rapaz punido (a 
punição será para seus pais). 

 
Mudança efetiva 

 
 Esse tipo de violência tem acontecido muito 

em ambiente escolar. Há versões modernas como o 
cyberbullying, que são agressões via internet ou 
celular. Reprimi-lo, como a escola e a Justiça 
tentaram fazer, terá pouca chance de provocar uma 
transformação. Na verdade, a repressão impede uma 
mudança efetiva. 

 Apesar desses atos serem frequentes, 
pouco espaço tem existido nas escolas para reflexão, 
havendo apenas ações repressivas quando eles vêm 
à tona. Ora, o ser humano tem um lado agressivo e 
negá-lo ou colocá-lo no fundo de um poço não 
impedirá sua manifestação. Pelo contrário, poderá 
dar-lhe forças. 

 
 
 
 

 As ações escolares para combater o 
bullying devem ser no sentido de preveni-lo, onde 
mais que seguir uma conduta, o aluno possa dar 
sentido à ela, considerando a si e ao outro parte do 
mundo. Quando algo é questionado e pensado, 
propicia a tomada de consciência de sua dimensão e 
importância. O outro poderá ser visto como alguém 
que também tem sentimentos. 

 Um trabalho nesse sentido deve fazer parte 
do dia a dia de uma escola e envolver a família dos 
alunos. Muito do que somos e como nos 
expressamos tem sua origem lá. É necessário que 
ambos ajudem os jovens a se construir como 
pessoas, não só no que aprendem, mas como agem. 

 Provavelmente a indenização não servirá 
de reparação para nada no caso do acontecimento 
mineiro. Porém, não deixa de ter a função de consolo 
para a vítima e sua família. Para outros possíveis 
casos, vale a pena investir na prevenção. 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/opiniao-
vale-pena-investir-em-prevencao-para-evitar-

o-bullying.html 

 

 Assinale a alternativa que apresenta uma leitura correta 

do texto. 

a) Bullying é um termo usado para descrever a 
vitimização de uma pessoa por outra, por meio 
apenas de ofensas verbais, com o intuito de 
demonstrar seu poder.  

b) Em todos os casos denunciados de bullying, os 
agressores são penalizados com multas. 

c) Indenizar, segundo o texto, é uma forma de 
compensação. 

d) O ciberbullying é ainda mais grave que o bullying. 

 

 Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão entre 

parênteses NÃO substitui corretamente a anterior a ela. 

a) Quando (Na hora em que) uma pessoa se sente 
prejudicada pelo ato de outra, uma das formas de 
ser compensada é por uma indenização financeira, 
conseguida através do Poder Judiciário. Indenizar 
quer dizer reparar... (1º parágrafo) 

b) Têm certas coisas que (as quais) dificilmente vão 
ser reparadas pelo dinheiro, principalmente quando 
dizem respeito à esfera moral. (2º parágrafo) 

c) Todo mundo já ouviu falar do bullying, que (o qual) 
apesar de ser um fenômeno antigo e permear todos 
os tipos de relações sociais, parece algo moderno 
e que se restringe à relação entre alunos de uma 
escola. (3º parágrafo) 

d) A vítima geralmente (nomeadamente) tem 
características pessoais mais frágeis como, por 
exemplo, ser tímido ou apresentar algum aspecto 
físico marcante. (5º parágrafo) 
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 Assinale a alternativa em que a reescrita proposta em 

negrito NÃO preserva o sentido ou NÃO está de acordo 

com a norma padrão da Língua Portuguesa. 

a) A garota também não interpretou assim e recorreu 
à escola, que disse ter tomado atitudes para mudar 
o comportamento do aluno. (8º parágrafo) / A 
garota também não interpretou dessa forma e 
recorreu à escola, a qual disse ter tomado 
atitudes a fim de mudar o comportamento do 
aluno. 

b) Porém, as ofensas continuaram, sendo necessária 
a interferência da Justiça. (8º parágrafo) / No 
entanto, as ofensas continuaram; sendo 
necessária, por conseguinte, a interferência da 
Justiça. 

c) Um ato agressivo realmente não pode passar 
despercebido. (9º parágrafo) / Um ato agressivo 
realmente não pode passar desapercebido. 

d) Esse tipo de violência tem acontecido muito em 
ambiente escolar. (10º parágrafo) / Esses tipos de 
violência têm acontecido muito em ambiente escolar.  

 

 Em “Há versões modernas como o cyberbullying, que 

são agressões via internet ou celular.” (10º parágrafo), 

a palavra em destaque pode ser corretamente 

substituída por 

a) Tem 

b) Têm 

c) Existe 

d) Existem 

 

 A alternativa em que o verbo não possui a mesma 

regência do verbo destacado abaixo é 

“A garota também não interpretou assim e recorreu à 

escola, que disse ter tomado atitudes para mudar o 

comportamento do aluno, como transferi-lo de sala e 

repreendê-lo.” (8º parágrafo) 

a) “Não acredito que a indenização vá cicatrizar a 
ferida de um ou transformar a conduta do outro.” (9º 
parágrafo) 

b) “terá pouca chance de provocar uma 
transformação.” (10º parágrafo) 

c) “Reprimi-lo, como a escola e a Justiça tentaram 
fazer, terá pouca chance de provocar uma 
transformação.” (10º parágrafo) 

d) “Pelo contrário, poderá dar-lhe forças.” (11º 
parágrafo) 

 

 

 

 

 

 

 Em “Reprimi-lo, como a escola e a Justiça tentaram 

fazer, terá pouca chance de provocar uma 

transformação.” (10º parágrafo), o pronome em 

destaque retoma 

a) “ambiente escolar” 

b) “rapaz” 

c) “justiça” 

d) “Esse tipo de violência” 

 

 Observe o fragmento abaixo: 

 “Apesar desses atos serem frequentes, pouco 
espaço tem existido nas escolas para reflexão, 
havendo apenas ações repressivas quando eles vêm 
à tona.” (11º parágrafo) 

 
Julgue as afirmações e marque a alternativa correta 

 

I –  A fim de preservar o padrão formal e culto, deve 

haver a separação dos vocábulos “de” e “esses”, da 

seguinte forma: “Apesar de esses atos serem 

frequentes”. 

II –  O verbo “tem”, na locução “tem existido” deve 

concordar com “escolas”, por isso deve receber acento 

circunflexo: têm existido.  

III –  O pronome “eles” retoma “esses atos”.  

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente a afirmação III está correta. 

c) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

d) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

 

 Em “Quando algo é questionado e pensado, propicia a 

tomada de consciência de sua dimensão e 

importância.” (12º parágrafo), a palavra destacada tem 

valor de: 

a) tempo 

b) alternância 

c) concessão 

d) condição 
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 Marque a alternativa em que a reescrita do excerto 

abaixo preserve o sentido e a correção gramatical. 

“Em Belo Horizonte, um jovem foi condenado 
a pagar a uma antiga colega de classe o montante de 
R$ 8 mil por ter, segundo dizem, praticado o bullying.” 
(6º parágrafo) 

 
a) Um jovem foi condenado, em Belo Horizonte, a 

pagar o valor de R$ 8 mil a uma antiga colega de 
classe, por ter, segundo dizem, praticado o bullying.  

b) Em Belo Horizonte um jovem foi condenado a pagar 
a uma antiga colega de classe o valor de R$ 8 mil 
por ter, segundo dizem praticado o bullying. 

c) Um jovem foi condenado a pagar a uma antiga 
colega de classe cerca de R$ 8 mil por ter, segundo 
dizem em Belo Horizonte, praticado o bullying. 

d) Em Belo Horizonte, um jovem foi detido e obrigado 
à pagar a uma antiga colega de classe o montante 
de R$ 8 mil por ter segundo dizem praticado o 
bullying. 

 

 A palavra “vitimização” (4º parágrafo) é formada pelo 

processo de 

a) parassíntese 

b) prefixação 

c) sufixação 

d) derivação sufixal e prefixal 

 

 Marque a alternativa que apresenta a mesma regra de 

acentuação das palavras do texto “vítima”, “repreendê-

lo” e “família”, respectivamente.  

a) níveis, vêm, políticos  

b) últimos, colocá-lo, contrário 

c) políticos, negá-lo, porém  

d) história, contrário, políticos  

 

 Marque a alternativa que, de acordo com a divisão da 

palavra em sílabas, todas estão separadas 

corretamente. 

a) fa-cti-bi-li-da-de, ap-to, in-sti-tu-i-ção. 

b) po-lí-ti-cos, vá-rios, his-tó-ria 

c) preo-cu-pan-te, his-tó-ri-a, con-trá-ri-os. 

d) a-bru-pto, a-pro-xi-ma-çã-o, fa-mí-li-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observe as afirmações que se fazem a seguir sobre a 

palavra “frágeis” (5º parágrafo). 

I. Trata-se de palavra trissílaba. 

II. Trata-se de uma palavra proparoxítona. 

III. Trata-se de um adjetivo comum para dois gêneros. 

Está correta a seguinte alternativa 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas III.  

 

 É antônimo da palavra “repressão”, 10º parágrafo 

a) punição 

b) castigo 

c) proibição 

d) permissão 

 

 Assinale a alternativa que apresenta vocábulo em 

destaque utilizado em sentido figurado: 

a) “Não acredito que a indenização vá cicatrizar a 
ferida de um ou transformar a conduta do outro.” (9º 
parágrafo) 

b) “Esse tipo de violência tem acontecido muito em 
ambiente escolar.” (10º parágrafo) 

c) “Na verdade, a repressão impede uma mudança 
efetiva.” (10º parágrafo) 

d) “Apesar desses atos serem frequentes, pouco 
espaço tem existido nas escolas para reflexão...” 
(11º parágrafo) 
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Texto II 

 

Observe a tirinha a seguir. 

 

https://jmarchiote.jusbrasil.com.br/artigos/692
430959/no-meu-tempo-nao-tinha-nada-disso 

 
 Sobre os textos I e II, é correto afirmar 

a) Ambos os textos possuem a mesma temática, a 
mesma estrutura textual e gêneros diferentes. 

b) No texto II, pode-se apontar a prática de bullying 
apenas pela evidência da fala do personagem 
maior. 

c) No texto II, é muito comum, no ambiente retratado, 
acontecerem as práticas de bullying e 
cyberbullying. 

d) Tanto o texto verbal quanto o não verbal 
contribuem para a construção de sentido. 

 
Texto para as questões 17 a 32 

 
Cyberbullying 
 
What Is Cyberbullying? 

 
Cyberbullying is the use of technology to 

harass, threaten, embarrass, or target another 
person. 

 
What Are the Consequences of Cyberbullying? 

 
Sometimes, online bullying, like other kinds of 

bullying, can lead to serious long-lasting problems. 
The stress of being in a constant state of upset or fear 
can lead to problems with mood, energy level, sleep, 
and appetite. It also can make someone feel jumpy, 
anxious, or sad. If someone is already depressed or 
anxious, cyberbullying can make things much worse. 

It's not just the person being bullied who gets 
hurt. The punishment for cyberbullies can be serious. 
More and more schools and after-school programs 
are creating systems to respond to cyberbullying. 
Schools may dismiss bullies from sports teams or 
suspend them from school. Some types of 
cyberbullying may violate school codes or even break 
anti-discrimination or sexual harassment laws. So a 
bully may face serious legal trouble. 

 
 
 
 

Why Do People Do It? 
 

Why would someone be a cyberbully? There 
are probably as many reasons as there are bullies 
themselves. 

Sometimes, what seems like online 
harassment may be accidental. The impersonal 
nature of text messages, posts, and other ways of 
communicating online means it can be hard to figure 
out if someone is joking or not. 

Most people know when they're being bullied, 
though, because bullying involves repeated insults or 
threats. The people doing the bullying know they've 
crossed a line, too. It's not a one-off joke or insult — 
it's constant harassment and threats that go beyond 
typical fun teasing or a nasty comment made in anger. 

 
If a Friend Is a Bully 

 
If you know of a friend who is acting as a 

cyberbully, take him or her aside and talk about it. 
Without putting your friend down, stand up for your 
own principles: Let the bully know it's not OK. 

Explain to your friend that bullying can have 
serious consequences: for the bully, for those being 
bullied, and even for bystanders like you and your 
friends. 

(Adapted from 
https://kidshealth.org/en/teens/cyberbullying.html) 

 

 Cyberbullying is a/an 

a) way to use technology for fun. 

b) inoffensive kind of bullying at schools. 

c) popular way to communicate with teenagers. 

d) offensive use of technology to make someone 
angry orunhappy.  

 

 Cyberbullies 

a) don’t know what they are doing. 

b) do cyberbullying in an innocent way. 

c) know they’ve gone beyond the limits. 

d) are irresponsible and frustrated children. 

 

  “(…) and even for bystanders like you and your 

friends.”(last paragraph), the underlined expression 

represents 

a) people that just watch and do nothing. 

b) people that prefer to stand up instead of sitting 
down. 

c) people supporting one side or the other. 

d) electronic devices. 

 



2º Simulado EPCAR – Estratégia Militares – 07/03/2020 

 

 Mark the option that is the correct question for the 

sentence “online bullying, like other kinds of bullying, 

can lead to serious long-lasting problems.”  

a) what can lead to serious long-lasting problems? 

b) what are the long-lasting problems? 

c) why can bullying lead to long-lasting problems? 

d) what serious problems can lead to bullying? 

 
 Victims of cyberbullying 

a) are dismissed from sports teams as a punishment. 

b) can feel jumpy, anxious, or sad. 

c) are very popular adolescents at school. 

d) may violate school codes or even break anti-
discrimination or sexual harassment laws. 

 

 One of the mentioned reasons why people become a 

cyberbully is: 

a) The bullies feel empowered. 

b) The bullies find themselves delighted to see others 
suffering. 

c) The impersonal nature of online communication. 

d) Schools may dismiss bullies from sports teams or 
suspend them from school. 

 

 “The impersonal nature of text messages, posts, and 

other ways of communicating online means it can be 

hard to figure out if someone is joking or not.”. The 

underlined verb expresses 

a) possibility.  

b) obligation.  

c) prohibition. 

d) permission. 

 

  “It also can make someone feel jumpy, anxious, or 

sad.”. The comparative form of the underlined word is 

a) more jumpy.  

b) jumpier than.  

c) more jumpier. 

d) more jumpy than. 

 

 “Without putting your friend down, stand up for your own 

principles”. Mark the option that substitutes the 

underlined sentence correctly. 

a) give up on your principles. 

b) stand down for your own principles. 

c) wait for your own principles. 

d) support your own principles. 

 “The stress of being in a constant state of upset or fear 

can lead to problems with mood, energy level, sleep, 

and appetite” is  

a) an important symptom for cyberbullied teenagers. 

b) one of the possible consequences of cyberbullying. 

c) a series of problems every cyberbullied person 
goes through. 

d) a reason why a person become a cyberbully. 

 
 “It also can make someone feel jumpy, anxious, or sad”. 

The underlined pronoun refers to 

a) online bullying.  

b) b can lead to problems.  

c) c) the stress. 

d) other kinds of bullying. 

 
 the sentence, “Explain to your friend that bullying can 

have serious consequences: for the bully, for those 

being bullied, and even for bystanders like you and your 

friends.”, the underlined expressions can be substituted 

for 

a) it – they.  

b) they – it.  

c) it – them. 

d) them – they. 

 
 “More and more schools and after-school programs are 

creating systems to respond to cyberbullying.” is the 

same as 

a) Many schools and after-school programs are 
creating systems to respond to cyberbullying.   

b) A few schools and after-school programs are 
creating systems to respond to cyberbullying.  

c) Much schools and after-school programs are 
creating systems to respond to cyberbullying.   

d) Neither schools nor after-school programs are 
creating systems to respond to cyberbullying. 

 
 The text shows that schools 

a) Are not worried because cyberbullying occurs 
outside school premisses. 

b) Are trying not to get involved in those situations and 
letting the parents deal with it on their own. 

c) Are concerned but they are also powerless in those 
kinds of situations. 

d) Are concerned and acting to stop cyberbullying, 
even with punishments for cyberbullies. 
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 The last paragraph 

a) explains why cyberbullying is so common among 
teenagers. 

b) gives some ideas on how to convince a friend to 
stop cyberbullying others. 

c) shows the importance not getting involved in this 
kind of issue once you are not the cyberbully or the 
cyberbullied person. 

d) says it is OK to cyberbully people in order to make 
them stronger in the future. 

 
 Mark the option to complete the sentence with the 

correct tag question form. “Most people know when 

they're being bullied,  ________”  

a) do they?  

b) are they?  

c) don't they? 

d) aren’t they?  

 

 Marque a alternativa verdadeira. 

a) Se 𝑥𝑝 =
20

4𝑝+2+4𝑝+1, 𝑝 ∈ ℕ∗, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑥 ∈ (ℝ − ℚ) 

b) O valor de 𝑦 =
(

1

310+
1

320+
1

330)

(
1

320+
1

330+
1

340)
  é tal que √𝑦10 ∈ (ℚ − ℤ) 

c) Se 𝑧 =
√√81−104.√25.10−8

(− √3
4 )

2
−√27

, então 𝑧 ∈ (ℝ − ℚ) 

d) Se 𝑚 = 1,111 … − (2√5+2)√5−2, então 𝑚 < −1 

 

 Em uma série de 4 razões geométricas iguais, sabe-se 

que a soma dos quadrados dos seus consequentes 

menos a soma dos quadrados dos antecedentes é 1296 

e que a soma das duas últimas razões é 
10

7
. Assim, é 

correto afirmar que a soma dos quadrados dos 

antecedentes é igual a: 

a) 850 

b) 960 

c) 1100 

d) 1350 

 

 Se 
√𝑎3+343

3

91
=

√𝑏3+125
3

65
=

√𝑐3+27
3

39
  e  𝑎 − 𝑐 = 12, então o 

valor de 𝑏2 é: 

a) 225 

b) 64 

c) 2025 

d) 9000 

 

 

 Analise as afirmativas em V (verdadeiro) e F (falso) e 

marque a alternativa correta: 

I. Reduzindo a equação 𝐸 =
3𝑥+1+3𝑥+2+3𝑥+3+3𝑥+4

3𝑥−1+3𝑥−2+3𝑥−3+3𝑥−4, temos 

como resultado 243. 

II. O valor de 𝑁 = [(0, 3̅)]−3 + (
2

5
)

−2

+ (
4

23
)

−1

+ 10]0,5    é 

7. 

III. O valor de 𝐸 = √[
√𝑥𝑏+𝑐𝑎

 . √𝑥𝑐+𝑎 
𝑏

 . √𝑥𝑎+𝑏𝑐

√𝑥𝑏−𝑐𝑎
 . √𝑥𝑐−𝑎𝑏

 . √𝑥𝑎−𝑏𝑐 ]

𝑐

2
𝑎+𝑏

 se 𝑎2𝑏 =

𝑎2𝑐 + 𝑏𝑐2   é  𝑥. 

a) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) todas as afirmativas são falsas 

c) todas as afirmativas estão corretas. 

d) apenas as alternativas I e III estão corretas. 

 
 Seja 𝑃 é um polinômio definido por: 𝑃(𝑥) = (1 + 3𝑥)𝑛 +

(2𝑥 + 1)𝑛. Sabendo ainda que a soma dos coeficientes 

de 𝑃(𝑥) excede em 23 o termo independente, julgue as 

assertivas, na ordem que são apresentadas, em V 

(verdadeira) ou F (falsa). 

I. O polinômio 𝑃(𝑥) é de grau 2. 

II. A soma de seus coeficientes é 25. 

III. O termo quadrático do polinômio 𝑃(𝑥) é 12𝑥2. 

a) V V V  

b) V F V 

c) V V F 

d) F V V 

 

 Se 𝑎 > 𝑏 > 0  ,  𝑥1 =
√𝑎

√𝑎+√𝑎−𝑏
  e  𝑥2 =

√𝑎

√𝑎−√𝑎−𝑏
 , então 

𝑥1 𝑒 𝑥2  são raízes da equação: 

a) 𝑎𝑥2 − 𝑏𝑥 + 𝑎 = 0 

b) 𝑎𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0 

c) 𝑎𝑥2 − 𝑎𝑥 − 𝑏 = 0 

d) 𝑏𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 𝑎 = 0 

 
 A EPCAR possui viaturas de transporte escaladas para 

levar 844 alunos para uma competição na AMAN, 

situada em Resende - RJ. Na semana da viagem, 

apenas dois tipos de viaturas estavam disponíveis para 

essa missão, sendo: uma com capacidade para 

transportar 28 alunos e a outra 34 alunos. Se cada 

viatura é enviada com a quantidade máxima de alunos 

e retorna sem alunos na carroceria, então o número de 

maneiras distintas segundo as quais a EPCAR pode 

transportar seus alunos é: 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 
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 Os irmãos Léo e Fabiana pegaram uma vela cada, 

sendo elas de mesmo tamanho, que estavam na gaveta 

da cozinha, para fazer um experimento. Ao acenderem 

suas velas, perceberam que: a vela do Léo durou 4 

horas e a da Fabiana 3 horas. Assim, se cada irmão 

pegar uma outra vela do mesmo modelo que as do 

experimento, em que instante, a partir das 12 horas, as 

duas velas devem ser acesas, de modo que às 16 

horas, o comprimento de uma seja o dobro do 

comprimento da outra? 

a) 13h24min 

b) 13h28min 

c) 13h36min 

d) 13h40min 

 
 Com um aumento de 5 salas de aula nas dependências 

da EPCAR, reduz-se em 6 a média do número de 

alunos por turma e com um novo aumento de 5 turmas 

reduz-se em mais 4 a média de alunos por turma. Se o 

número de alunos total da EPCAR permanece o mesmo 

durante tais mudanças, o número de alunos deste 

estabelecimento de ensino é igual a: 

a) 560 

b) 600 

c) 650 

d) 720 

 
 Seja ABCD um quadrado com lado AB sobre o eixo 𝑂𝑥 

e seja 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 uma parábola inscrita no 

quadrado de modo que o lado CD tangencie a parábola 

sendo o seu vértice V o ponto de tangência e 

coincidente com o ponto médio de CD. Sabendo que os 

pontos A e B coincidem com as raízes da parábola, o 

valor de ∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 é igual a: 

a) 4 

b) 8 

c) 12 

d) 16 

 
 Um arco parabólico de extremidades A e B possui altura 

MC = 16 e amplitude AB = 40. Sabendo que C é o ponto 

médio do arco AB e M é o ponto médio do segmento 

AB, a altura XY do arco, em um ponto situado a 5 

unidades do centro M, é igual a: 

a) 14 

b) 15 

c) 15
1

3
 

d) 15
1

2
 

 

 

 Em um triângulo ABC, sabe-se que 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ =

11. Exterior e relativo a 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  , toma-se um ponto "𝑃" tal 

que 𝑃𝐴̅̅ ̅̅ = 4 e 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ = 5. A diferença entre o maior e o 

menor valor inteiro que toma 𝑃𝐶̅̅ ̅̅  é: 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 12 

 
 O valor do menor ângulo formado pelos ponteiros de 

um relógio às 2h e 15min é: 

a) 15° 

b) 30° 

c) 17°30’ 

d) 22°30’ 

 
 Na figura abaixo, o lado do quadrado é 1cm. Então, o 

quádruplo da área da região sombreada, em 𝑐𝑚2, é: 

a) 
𝜋

4
−

1

2
 

b) 
𝜋

2
−

1

2
 

c) 
𝜋

4
−

1

4
 

d) 
𝜋

2
−

1

4
 

 
 A área da parte do círculo sombreada na figura, 

sabendo que o raio é 4cm e que as cordas da figura 

dividem o raio ao meio, é igual a: 

a) 
1

3
(96 − 16𝜋)𝑐𝑚2 

b) 
1

3
(16𝜋 − 48)𝑐𝑚2 

c) 
1

3
(16𝜋 − 12√3)𝑐𝑚2 

d) 
1

3
(48√3 − 16𝜋)𝑐𝑚2 
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 No triângulo ABC, tem-se �̂� = 2. �̂�  e a bissetriz interna 

traçada a partir do vértice 𝐴 intersecta 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  em um ponto 

𝐷 , tal que 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ . O valor do ângulo �̂� é: 

a) 30° 

b) 36° 

c) 72° 

d) 60° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE REDAÇÃO 

Com base nos textos da prova de Língua 
Portuguesa, bem como no seu conhecimento de mundo, 
escreva um texto dissertativo-argumentativo, em prosa, 
sobre o seguinte questionamento: 
 

Quais as consequências sociais do bullying, para 

além dos muros da escola? 

 

Orientações 

 

• Considere os textos da prova de Língua Portuguesa 

como motivadores e fonte de dados. Não os copie, 

sob pena de ter a redação zerada. 

• A redação deverá conter no mínimo 100 (cem) 

palavras, considerando-se palavras todas aquelas 

pertencentes às classes gramaticais da Língua 

Portuguesa. 

• Recomenda-se que a redação seja escrita em letra 

cursiva legível. Caso seja utilizada letra de forma 

(caixa alta), as letras maiúsculas deverão receber o 

devido realce. 

• Utilize caneta de tinta preta ou azul. 

• Dê um título a sua redação. 
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PREENCHA O GABARITO E CONQUISTE DESCONTOS 

ATENÇÃO: O aluno conquistará desconto nos percentuais a seguir indicados somente se participar e 

preencher o gabarito com suas respostas dentro do prazo de aplicação da prova simulada: 
 

✓ até 50% de acertos: 20% de desconto; 

✓ acima de 50% e até 60% de acertos: 30% de desconto; 

✓ acima de 60% e até 75% de acertos: 50% de desconto; ou 

✓ acima de 75% de acertos: 70% de desconto. 

 

Preencha seu gabarito no formulário abaixo! Nossa equipe entrará em contato com você para gerar um 

cupom de desconto que será individual e intransferível. 
 
 

PREENCHA SEU GABARITO! 

http://bit.ly/Simulado-EPCAR-07-03 

CONHEÇA O ESTRATÉGIA MILITARES 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrategiamilitares.com.br 

 

 

 
 

RECEBA MATERIAIS GRATUITOS 

 

GRUPO Link do Grupo 

Materiais para ITA / IME http://bit.ly/itaimegratis 

Materiais para Medicina http://bit.ly/medicinagratisev 

Materiais para Vestibulares http://bit.ly/vestgratuitos 

Dicas de Redação http://bit.ly/redacaovest 

Alunos Estratégia http://bit.ly/alunosev 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/gratis/aulas-gratuitas-militares/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzqN6pOdG0G0jJbKBqmlo9dMouaLvv8ClqPS2Y-O7bNmB7Lg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzqN6pOdG0G0jJbKBqmlo9dMouaLvv8ClqPS2Y-O7bNmB7Lg/viewform
https://www.estrategiamilitares.com.br/
http://bit.ly/itaimegratis
http://bit.ly/medicinagratisev
http://bit.ly/vestgratuitos
http://bit.ly/redacaovest
http://bit.ly/alunosev
https://www.instagram.com/estrategiavestibulares
https://www.facebook.com/estrategiavestibulares/
https://www.youtube.com/estrategiavestibulares

