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2º SIMULADO ESA 

Estratégia Militares 

INSTRUÇÕES!! 

✓ Esta prova contém 40 questões objetivas, com 5 alternativas cada, e simula a prova da ESA; 

✓ 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 17h (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 17h (horário de Brasília); 

✓ Gabaritos enviados após às 17h (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 8h30min do dia 08/03/2020; 

✓ A partir das 17h, do dia 07/03/2020, será divulgado o gabarito; 

✓ 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-ESA-07-03 

 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/gratis/aulas-gratuitas-militares/
mailto:vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvNfoOSrfcCx9XrXHlk-TqlZnvl-kxxRMDIY1jCwSbJ4BCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvNfoOSrfcCx9XrXHlk-TqlZnvl-kxxRMDIY1jCwSbJ4BCg/viewform
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1. Após resolver a expressão: 4𝑥+2 +  4𝑥+4 + 4𝑥+5 − 81 = 0  , qual o valor de 𝑡 = 𝑥 + 𝑥−1 

(A) 
1

2
 

(B) −
1

2
 

(C) 
5

2
 

(D) −
5

2
 

(E) 
1

4
 

 

2. O quarto termo de (
𝑥

2
−

2

𝑥
)

6
   é: 

(A) −
96

𝑥4 

(B) 
15𝑥2

4
 

(C) −20 

(D) 
60

𝑥2 

(E) 
3𝑥4

8
 

 

3. Uma bolsa contém 4 fichas brancas e 2 fichas pretas. Outra bolsa contém 3 fichas brancas e 5 fichas pretas. Extraem-

se uma ficha de cada bolsa. Qual a probabilidade de que ambas as fichas saiam brancas? 

(A) 
1

2
 

(B) 
1

4
 

(C) 
2

3
 

(D) 
3

4
 

(E) 
1

3
 

 

4. Se 𝑍  é um número complexo e satisfaz |
1−𝑍

1+𝑍
| = 1, então: 

(A) 𝑅𝑒{𝑍} > 0 

(B) 𝐼𝑚{𝑍} ≥ 0 

(C) 𝑍 é um número real 

(D) 𝑍 é um número imaginário puro 

(E) 𝑅𝑒{𝑍} < 0 

 

5. Qual o valor de (0,1)2𝑥−1 ≤ (0,01)5𝑥+1: 

(A) (−∞; −
3

8
) 

(B) [
3

8
; ∞) 

(C) (
3

8
; 2] 

(D) (−∞; −
3

8
] 

(E) ∅ 

 

6. Quantos valores inteiros positivos de "𝑥" satisfazem a seguinte equação: ||𝑥| − 3| ≥ ||𝑥| − 1| 

(A) 1 

(B) 5 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 2 

 

7. Qual valor de 𝑥 satisfaz a igualdade: 2𝑙𝑜𝑔2(2𝑥−3) + 3𝑙𝑜𝑔3(3𝑥−4) +  4𝑙𝑜𝑔4(4𝑥−2) = 9 

(A) 10 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 12 
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(E) 7 

 

8. Se 𝑀 = |
𝑎 + 𝑏 𝑎 + 6 𝑏 + 9
𝑎 − 𝑏 2𝑎 𝑎 + 𝑏 + 15

2𝑎 − 𝑏 4𝑏 7𝑎
| , uma matriz triangular inferior, o valor de 𝑎 − 𝑏 é: 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 5 

(D) 7 

(E) 9 

 

9. A geratriz de um cone circular reto de altura 12 cm é 13 cm; então o volume desse cone, em cm³, é: 

(A) 50𝜋 

(B) 36𝜋 

(C) 100𝜋 

(D) 200𝜋 

(E) 150𝜋 

 

10. Considere os pontos 𝑃(0,0) e 𝑄(4,6) no plano cartesiano. A distância do ponto médio do segmento 𝑃𝑄 ao 

ponto 𝑁(−2, −3) é: 

(A)  2√3 

(B)  3√3 

(C)  2√23 

(D)  2√13 

(E)  2√15 

 

11. Os ângulos internos de um pentágono são inversamente proporcionais aos números 1, 2, 3, 4, 5. O menor ângulo desse 

pentágono mede, aproximadamente: 

(A)  35° 

(B)  56° 

(C)  47° 

(D)  62° 

(E)  60° 

 

12. Sabendo que 𝑥 pertence ao 2° quadrante no círculo trigonométrico e que 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 0,8, pode-se afirmar que o valor de 

cos 3𝑥 é igual a: 

(A) 0,936 

(B) −1 

(C) 0,956 

(D) −0,846 

(E) 0,7090 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a 

não ter outra vista que não as janelas ao  redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, 

porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se 

acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque 

está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem.  A comer sanduíche porque não dá 

para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir 

pesado sem ter vivido o dia. 

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja 

números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas 

negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. 

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem 

receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o 

que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E 

a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais 

trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. 

A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a televisão e 

assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na 

infindável catarata dos produtos. 

A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À luz artificial de 

ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da água potável. À contaminação da água 

do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia 

dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. 

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando 

uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce 

um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está 

duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer a gente vai 

dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. 

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, 

sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que 

aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. 
 

Fonte: Eu sei, mas não devia, Marina Colasanti 

 
13. De acordo com o texto, 

(A) o ser humano se acostuma com tantas coisas na tentativa de evitar o sofrimento 

(B) o ser humano não se acostuma à poluição 

(C) o ser humano não vai à praia 

(D) o ser humano se acostuma porque não poupa a vida 

(E) o ser humano sorri e recebe outros sorrisos 

 

 

14. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque 

não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de 

todo as cortinas. 

Os elementos em destaque são, respectivamente:  

(A) artigo, preposição, artigo, preposição, preposição. 

(B) preposição, preposição, artigo, preposição, artigo.  

(C) preposição, preposição, artigo, preposição, preposição. 

(D) artigo, preposição, preposição, artigo, artigo. 

(E) preposição, artigo, artigo, preposição, preposição. 
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15. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. 

A conjunção em destaque apresenta ideia de:  

(A) explicação 

(B) finalidade 

(C) condição 

(D) conclusão 

(E) causa 

 

16. A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À luz artificial de ligeiro 

tremor. 

Os elementos em destaque podem ser classificados, respectivamente como: 

(A) adjetivo, advérbio de modo, advérbio de modo. 

(B) advérbio de modo, adjetivo, advérbio de modo. 

(C) adjetivo, adjetivo, adjetivo. 

(D) adjetivo, adjetivo, advérbio de modo. 

(E) advérbio de modo, adjetivo, adjetivo.  

 

17. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele.  

Caso o trecho acima fosse reescrito no plural, o correto seria:  

(A) Nós nos acostumamos para não nos ralarmos na aspereza, para preservarmos a pele.  

(B) Nós nos acostumaremos para não se ralarmos na aspereza, para preservarmos a pele. 

(C) Nós nos acostumamos para não nos ralamos na aspereza, para preservemos a pele. 

(D) Nós se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. 

(E) Nós se acostumamos para não se ralarmos na aspereza, para preservarmos a pele. 

 

18. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no 

pé, a não ter sequer uma planta. 

No trecho em destaque, o substantivo abstrato é:  

(A) passarinho 

(B) galo 

(C) cães 

(D) hidrofobia 

(E) colher 

 

19. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer 

a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. 

Os elementos destacados são, respectivamente:  

(A) Conjunção condicional, conjunção integrante, conjunção proporcional. 

(B) Conjunção integrante, pronome reflexivo, conjunção condicional. 

(C) Conjunção condicional, pronome reflexivo, conjunção condicional. 

(D) Conjunção temporal, pronome possessivo, conjunção proporcional. 

(E) Conjunção preposicional, conjunção integrante, pronome reflexivo. 

 

20. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. 

O verbo em destaque está no: 

(A) pretérito perfeito do indicativo (B) presente do indicativo 
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(C) pretérito imperfeito do indicativo 

(D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo 

(E) futuro do presente do indicativo 

21. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. 

O termo destacado pode ser classificado como: 

(A) advérbio de modo 

(B) pronome indefinido 

(C) pronome demonstrativo 

(D) advérbio de quantidade 

(E) advérbio de intensidade 

 

22. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, 

para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. 

Os termos em destaque podem ser substituídos, sem alteração de sentido, por:  

(A) dureza, indemne 

(B) rigidez, chagas 

(C) altivez, dores 

(D) grosseria, cicatriz 

(E) rigoroso, aflição 

 

23. A literatura deve ser uma espécie de documento da sociedade, deve fazer refletir sobre a realidade social. O 

descritivismo e uma visão positivista marcavam os temas e estilos desse movimento. Essas são características que 

identificam as obras de autores 

(A) trovadores. 

(B) românticos. 

(C) árcades. 

(D) realistas. 

(E) naturalistas. 

 

24. Leia o poema abaixo para responder à questão. 

 

A pomba d'aliança o voo espraia  

Na superfície azul do mar imenso,  

Rente... rente da espuma já desmaia  

Medindo a curva do horizonte extenso...  

Mas um disco se avista ao longe...  

A praia rasga nitente o nevoeiro denso!...  

O pouso! ó monte! ó ramo de oliveira!  

Ninho amigo da pomba forasteira!... 
Castro Alves – Espumas flutuantes. Domínio Público. 

Disponível em: https://tinyurl.com/wjc85d5. Acesso em: 03 mar. 2020. 

Nessa estrofe, o eu lírico expressa um procedimento temático típico da terceira geração do Romantismo, que seria 

(A) o uso de questões como a desigualdade, a pobreza e os conflitos entre o povo e o governo. 

(B) a adoção de uma identidade como pastor, vaqueiro ou alguma atividade ligada ao campo. 

(C) a linguagem grandiosa, eloquente e acentuada por metáforas de liberdade. 

(D) a preocupação com a métrica e a versificação, empregando o verso alexandrino. 

(E) o psicologismo e a sondagem interior do eu lírico, preocupado em se afogar no mar. 

 
 

25. No início do século XVII, a cultura de um item de origem indígena se desenvolveu intensamente na Bahia, ganhando 

consumidores na Europa e servindo como moeda de troca no tráfico de escravos na África. Trata-se do(as) 

(A) algodão 

(B) açúcar 

(C) tabaco 

(D) drogas do sertão 

(E) índigo 

 

26. Durante o período regencial, o acirramento dos embates entre “bem-te-vis”, apelido dos liberais, e conservadores, 

chamados de “cabanos”, contribuiu para a eclosão, em janeiro de 1839, do seguinte movimento: 

(A) Cabanagem 

(B) Balaiada 

(C) Sabinada 

(D) Guerra dos Farrapos 

https://tinyurl.com/wjc85d5
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(E) O Levante Malê 

 

27. Foram consequências do Ato Adicional em 1834, exceto: 

(A) adoção do modelo uno de regência 

(B) criação de um município neutro no Rio de Janeiro 

(C) criação de Assembleias Provinciais 

(D) supressão do Conselho de Estado 

(E) instituição da Guarda Nacional 

 
 

28. Visando estimular a criação de indústrias de base, o período do Estado Novo foi marcado pela intervenção do governo 

na economia, que culminou com a criação de duas empresas: 

(A) a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce 

(B) o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e a Acesita  

(C) a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras 

(D) a Fábrica Nacional de Motores e a Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) 

(E) a Companhia Vale do Rio Doce e a 

 

29. A revogação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) e de todos os atos institucionais que marcaram a legislação do regime foi 

uma obra do governo   

(A) Artur da Costa e Silva 

(B) Ernesto Geisel 

(C) João Figueiredo 

(D) José Sarney 

(E) Itamar Franco 

 

30. Com o objetivo de controlar a hiperinflação brasileira, passou a vigorar no Brasil, em junho de 1994, uma nova moeda, 

o real. O plano econômico que ficou conhecido como Plano Real foi aprovado durante o governo: 

(A) José Sarney 

(B) Fernando Collor 

(C) Itamar Franco 

(D) Fernando Henrique Cardoso 

(E) Luís Inácio Lula da Silva 

 

31. O transporte é considerado um fator locacional. Assim, qual estado da Federação possui a maior vantagem por causa 

desse fator locacional. 

(A) Rio Grande do Sul. 

(B) Rio de Janeiro. 

(C) Minas Gerais. 

(D) São Paulo. 

(E) Paraná. 

 

32. Durante o “Estado Novo”, algumas indústrias foram criadas no nosso país, entre elas, podemos destacar. 

(A) Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

(B) Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). 

(C) Volkswagem. 

(D) General Motors. 

(E) Gurgel. 

 

33. A globalização permitiu transformações culturais no Brasil, entre elas podemos destacar. 

(A) American Way of Life. 

(B) Blocos econômicos. 

(C) Balança comercial. 

(D) Multinacionais. 

(E) Exportação. 
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34. Fundada em 1969 pela Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. A Venezuela já foi membro. Brasil, Argentina, Chile, 

Paraguai e Uruguai são membros associados. Entre os objetivos, temos: integração comercial, econômica e política; 

gerar emprego; reduzir as diferenças sociais e; promover a melhoria na qualidade de vida. Essas características dizem 

respeito ao(à). 

(A) MERCOSUL. 

(B) ALCA. 

(C) UNASUL. 

(D) USMCA. 

(E) CAN. 

 

35. Entre as características da Transposição do Rio São Francisco, podemos destacar, exceto. 

(A) Um grupo defende a transposição alegando que ela levará água às populações pobres do sertão e que a quantidade 

desviada não prejudicará as atividades econômicas que estão diretamente ligados ao rio. 

(B) Outro grupo alega que os beneficiários serão as grandes empresas e os grandes proprietários rurais e não as famílias 

pobres do sertão. 

(C) Ambientalistas questionam os impactos ambientais negativos que a obra causará, especialmente sobre as reservas 

indígenas e as Áreas de Proteção Ambiental. 

(D) A transposição não afetará o nível dos reservatórios das hidrelétricas de Paulo Afonso e Xingó. 

(E) As verbas destinadas ao projeto poderiam ser utilizadas em obras menores, como adutoras que liguem represas 

(açudes) às pequenas propriedades ou cisternas. 

 

36. Possui em torno de 385 mil km2, abrange os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O rio principal nasce na 

Serra Geral (Santa Catarina) e desagua entre a Argentina e o Uruguai. Os afluentes que se destacam são: Quaraí, Ijuí e 

Ibicuí. A maior demanda por água vem da irrigação: 82% do total. Grande parte é utilizada no cultivo de arroz por 

inundação. Essas características remetem à bacia hidrográfica do(a). 

(A) Atlântico Sul. 

(B) Uruguai. 

(C) Paraguai. 

(D) Atlântico Sudeste. 

(E) Atlântico Leste. 

 

 

AIDS Drugs Cure Coronavirus Patient in Spain 

 

Seville Hospital uses an experimental treatment against SARS-CoV-2 with successful results, combining 

lopinavir and ritonavir antivirals and interferon beta. 

By Richard Mann -March 1, 2020 

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - The application of lopinavir/ritonavir, also used to fight HIV infections, along 

with interferon beta, a protein that helps cells protect themselves from infection, confirmed medical sources to EL 

PAÍS. 

"It's an experimental course of treatment that has yielded positive results against other viruses," explains Albert 

Bosch, president of the Spanish Society of Virology. "One of its greatest advantages is that it is an approved drug used 

in other indications, so there is no question about its safety," he adds.  
 

(Adapted from https://riotimesonline.com/brazil-news/brazil/brazil-declares-

state-of-emergency-for-47-cities-due-to-rains/) 

 

37. According to the text, it is incorrect to say that: 

(A) The results have been satisfactory so far. 

(B) They are using an approved drug against coronavirus. 

(C) The experimental treatment is taking place in Seville. 

(D) Despite the good results, there are still questions about the treatment’s safety. 

(E) Using this treatment against other viruses has shown postive results, according to the president of the Spanish 

Society of Virology.  
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38.  “_________ at Johnnie’s party last friday?” Fill in the blank with the correct form of the verb and the pronoun. 

(A) She was. 

(B) You were. 

(C) Is she.  

(D) Are you.  

(E) Were you. 

 

 

39. Which sentence is grammatically correct? 

(A) Eli is the most heavy of his siblings. 

(B) This car is the expensivest in this car dealer store. 

(C) This is the most beautiful girl in the classroom. 

(D) Studying is the better way to get good jobs in the future. 

(E) Organic food is the most healthiest food to eat. 

 

40. Complete the sentence below using the appropriate words: 

        My friend and ______ like riding bicycles. We’re not big fans of skateboards and ______ like scooters at all, but 

really ______ motorcycles 

(A) me/don’t/likes 

(B) me/doesn’t/likes 

(C) I/do/like 

(D) I/don’t/like 

(E) I/doesn’t/like 

 

 

 

 

 

 

 

REDAÇÃO 

 

Ao longo dos anos houve mudanças em relação à adoção. Foi com a Constituição Federal de 1988 que o 

instituto da adoção ganhou as suas atuais feições. O artigo 227, § 6° da Constituição, por exemplo, eliminou qualquer 

diferença entre filhos biológicos ou adotados, determinando direitos iguais para ambos, com o mesmo direito à 

filiação. Esse parágrafo parece lógico, mas foi uma mudança importante, visto que, ao romper com o paradigma de 

que uma família só pode ser constituída mediante casamento, isso aumentou as possibilidades para a adoção. 

Por fim, em 1990 entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujos artigos preveem o 

procedimento de adoção. Posteriormente, em 2009, foi sancionada a Lei 12.010/2009, que trouxe inúmeras inovações 

à adoção, permitindo, por exemplo: que pessoas solteiras pudessem adotar, desde que sejam no mínimo 16 anos mais 

velhas que o adotado; bem como criando o conceito de família extensa, isto é, “aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 

convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade”. 
 

(Adaptado de <https://www.politize.com.br/adocao-no-brasil/> Acesso em 03 mar. 2020) 

 

Elabore um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: “Os desafios da adoção no Brasil”. Para isso, reflita 

sobre as principais dificuldades que envolvem essa questão: a burocracia do processo, as questões afetivas 

implicadas e as novas configurações familiares a serem consideradas. 
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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-ESA-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/1FAIpQLScPvNfoOSrfcCx9XrXHlk-TqlZnvl-kxxRMDIY1jCwSbJ4BCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPvNfoOSrfcCx9XrXHlk-TqlZnvl-kxxRMDIY1jCwSbJ4BCg/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

