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3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – EAM 

INSTRUÇÕES!! 

• Esta prova contém 50 questões objetivas com cinco alternativas cada. 

• A prova tem duração máxima de 5 horas; 

• Os candidatos terão das 13h às 18h (horário de Brasília) para responder às questões e enviar o gabarito através 
do formulário eletrônico; 

• O formulário estará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova, ou seja, das 13h às 18h; 

• É importante ressaltar que só estarão concorrendo às bolsas os candidatos que enviarem os gabaritos através do 
formulário dentro do horário de 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; 

• Gabaritos enviados após às 18h estarão automaticamente desclassificados da premiação; 

• Para critério de desempate, será considerado o horário de envio do gabarito. Ou seja, quem responder as questões 
mais rápido, terá mais chances de ser contemplado com a bolsa; 

• O gabarito oficial do provão será divulgado a partir das 18h; 

• O resultado oficial do provão será divulgado a partir das 19h; 

• É importante dizer que os candidatos que forem contemplados com a bolsa devem enviar, obrigatoriamente, e-
mail para vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br para requerer seu prêmio; 

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

 

Colocação Valor da Bolsa Condição 

Até 10º 100% Se pontuação ≥75% de acertos 

Até 30º 85% Se pontuação ≥60% de acertos 

Até 50º 70% Se pontuação ≥50% de acertos 

Até 100º 50% Se fez pelo menos um ponto em cada 
disciplina 

 

 

Cronograma do Provão – 15/03 

• Início da prova: às 13h00 

• Fim da prova: às 18h00 

• Divulgação do formulário: às 13h00 

• Fechamento do formulário: às 18h00 

• Limite para envio do gabarito: às 18h00 

• Divulgação da Resolução da prova: às 19h00 

• Divulgação do Resultado: às 19h00 

Preencha seu gabarito! 

CLIQUE AQUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtmVohJ-DfbciVjuP0OstpHvJzySIGEmlniWYICgMK0mineQ/viewform
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01. Entende-se do texto que  

(A) O Brasil está progredindo na área da saúde. 

(B) A Europa está progredindo no campo da saúde. 

(C) O vírus avança na Europa. 

(D) A miséria é responsável pelo surto de Sarampo no Brasil. 

(E) A fala do locutor é discriminatória. 

 

02. A função sintática da expressão “da miséria”, no primeiro balão, é: 

(A) sujeito 

(B) objeto direto 

(C) vocativo 

(D) adjunto adnominal 

(E) complemento nominal 

 

03. Assinale a alternativa cuja palavra é acentuada por uma regra diferente da que justifica a acentuação das demais. 

(A) córrego. 

(B) bíceps. 

(C) único. 

(D) cômodo. 

(E) próximo. 

 

04. Assim como pesquisa, também se escreve corretamente com s o vocábulo 

(A) batisar 

(B) pobresa 

(C) harmonisar 

(D) paralisar 

(E) deslise 

05. O último vocábulo “que” do texto é classificado morfologicamente como: 
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(A) conjunção explicativa 

(B) pronome interrogativo 

(C) pronome relativo 

(D) conjunção integrante  

(E) conjunção adverbial 
 

06. A vírgula só pode ser inserida após a palavra: 

(A) “Aposto” 

(B) “verdade” 

(C) “imigrante” 

(D) “deve” 

(E) “sinal” 

 

07. Qual é a classificação do sujeito referente ao verbo “Aposto”? 

(A) oculto 

(B) inexistente 

(C) indeterminado 

(D) simples 

(E) composto 
 

08. A locução verbal “estamos progredindo” é empregada no texto como: 

(A) ação em desenvolvimento 

(B) ação rotineira passada 

(C) noção temporal acurativa de início de ação 

(D) noção temporal acurativa de término de ação 

(E) ação repetida no passado 

 

09. A palavra “imigrante” tem grafia parecida com “emigrante”, mas o sentido é diferente. No texto, foi empregado 
corretamente o primeiro vocábulo. 

Marque a alternativa em que o vocábulo em negrito está empregado equivocadamente: 

(A) Pessoas más são aquelas que têm mau comportamento. 

(B) Mal o marinheiro ouviu a corneta, tomou a posição de sentido. 

(C) O ataque à base naval era eminente naquele momento. 

(D) Cerca de 300 militares estavam a bordo do navio. 

(E) Por que ninguém acionou o alarme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Quantas orações há no primeiro balão do texto? 
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(A) três orações, sendo a primeira uma oração principal, a segunda uma oração subordinada substantiva objetiva direta e 
a terceira uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

(B) duas orações, sendo a primeira uma oração principal e a segunda uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(C) uma oração, sendo ela um período simples. 

(D) três orações, sendo a primeira uma oração coordenada, a segunda uma oração subordinada adverbial temporal e a 
terceira uma oração subordinada adverbial final. 

(E) quatro orações, sendo as duas primeiras orações coordenadas, a terceira uma oração subordinada substantiva objetiva 
direta e a quarta uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

Read text I and answer questions 11 and 12. 

 

TEXT I 
 
The United Kingdom officially left the European Union on January the 31st, three-and-a-half years after the 

British people voted to leave. The U.K. government issued a special coin to mark the occasion. However, the coin is at 
the centre of an argument about punctuation. The new 50-pence coin became available yesterday. It has the words: 
"Peace, prosperity and friendship with all nations" on its reverse side. A famous British writer, Sir Philip Pullman, is 
unhappy with the punctuation. He believes the phrase is incorrectly punctuated. Mr Pullman said there should be a 
comma after the word "prosperity". Such a comma is called an Oxford comma. He said the coin, "should be boycotted 
by all literate people". 

The Oxford comma gets its name from the Oxford University Press, which makes common use of the punctuation 
mark. In the USA, it is called the serial comma. It is used before the final "and" or "or" in a written list of three or more 
items. Many people say there is no need for an Oxford comma in the phrase on the 50-pence coin because the meaning 
is very clear. Word expert Susie Dent said the Oxford comma is useful if it makes it easier to understand the writer's 
meaning. A U.K. citizen said the comma issue wasn't important. She tweeted: "It doesn't matter if there is a comma 
or not on the 50p coin. The most important thing is that there is peace, and prosperity, and friendship with all nations." 

 
Adapted from https://breakingnewsenglish.com/2002/200201-oxford-comma-brexit.html 

 

11. Say if the following statements are T (TRUE) or F (FALSE) about the text. Then, mark the correct option, from top to 
bottom.  

(    ) A special coin is at the centre of an argument about politics. 

(    ) The United Kingdom is not part of the European Union anymore. 

(    ) A British writer believes the punctuation on the special coin is incorrect. 

(    ) A U.K. citizen thinks the comma issue is the most important thing. 

(    ) The Oxford University Press is the reason why the Oxford comma has this name.  

(A) (F) (T) (F) (T) (T)  

(B) (T) (F) (T) (F) (F)  

(C) (F) (T) (T) (T) (T)  

(D) (F) (T) (T) (F) (T)  

(E) (T) (F) (F) (T) (F) 

 

12. About the special coin issued to mark the fact that The United Kingdom officially left the European Union, it is correct 

to say that  

(A) Everybody is happy about the punctuation on the coin. 

(B) The words "Peace, prosperity and friendship with all nations" are on the obverse side of the coin. 

(C) The special coin is worth 50 pounds. 

(D) Many people say the meaning in the phrase on the coin is very unclear. 

(E) The Oxford comma is called the serial comma in the USA.  

 

Read text II and answer questions 13 and 14. 
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TEXT II 
 
A former prime minister of the United Kingdom, Gordon Brown, has warned that the union of England, Scotland, 

Wales and Northern Ireland is "sleepwalking into oblivion". He also warned of a serious economic disaster ahead after 
the UK leaves the European Union. He wrote about the dangers of the UK leaving the EU after Brexit. Mr Brown believes 
that the four nations of the UK could be in trouble. He is blaming nationalist thinking. He said many people in each 
country want their independence. He said the United Kingdom is no longer a totally united kingdom. 

 
Adapted from https://breakingnewsenglish.com/1908/190813-united-kingdom.html 

 

13. - In the sentence “He wrote about the dangers of the UK leaving the EU after Brexit.”  The expression “the dangers of 

the UK leaving the EU after Brexit.” could be replaced by the pronoun 

(A) it. 

(B) they. 

(C) them. 

(D) their. 

(E) its.  

 

14. It is FALSE to say that 

(A) Gordon Brown is worried about a serious economic disaster. 

(B) The former prime minister of the United Kingdom thinks all the nations of the UK could be in trouble. 

(C) According to Gordon Brown, a lot of people in the UK want the countries’ independence. 

(D) Gordon Brown is the prime minister of the United Kingdom nowadays. 

(E) The United Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland.  

 

15. Complete the paragraph below, about The United Kingdom, with the missing articles. 

The United Kingdom consists of four countries – ________ three nations of Great Britain (England, Scotland and Wales) 
and the fourth being Northern Ireland. The full title for all four countries is "The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland". Gordon Brown believes that Brexit has made people in each country want independence. Most people 
in Scotland voted against Brexit. They want to stay in the EU. There are talks of ________ vote for independence for 
Scotland. There are also worries over ________ possible physical border between Northern Ireland and the Republic of 
Ireland.  

(A) a/ a/ a 

(B) the/ a/ a 

(C) the/ an/ an 

(D) a/an/ the 

(E) a/ the/ the 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Read the dialog and mark the right option to fill the gaps respectively. 
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A: Hey, Tom, how’s it going? 

B: Hi, Claire, I’m good, and you? 

A: I’m ok. Listen, I ________ to Ann’s birthday party yesterday. Why ________ you go? I ________ worried about 
you. 

B: Wait, what? ________ you at the party? How come? I ________ see you there! I ________ there, too! 

(A) was/ did/ was/ was/ didn’t/ were 

(B) went/ didn’t/ was/ were/ didn’t/ was 

(C) went/ did/ was/ were/ didn’t/ were 

(D) was/ didn’t/ was/ were/ did/  

(E) went/ did/ were/ were/ didn’t/ was 

 

17. Read the sentences and mark the correct option to fill the gaps respectively. 

John is ________ best friend. ________ lives in the United States. ________ whole family lives there, too. ________ 
doesn’t live there. ________ lives in Canada.  

(A) my/ He/ His/ Mine/ Mine 

(B) my/ He/ He’s/ My/ My 

(C) mine/ His/ His/ My/ My 

(D) mine/ He/ He’s/ Mine/ My 

(E) my/ He/ His/ My/ My 

 

18. Read the text below. 

 
Adapted from https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=14014 

 

In the cartoon, the future tense is used to express 

(A) a prediction. 

(B) a promise. 

(C) a request. 

(D) an offer. 

(E) a decision.  

 

 

 

 

19. - Look at the picture below. 
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Check the option that describes the picture above as an ongoing action. 

(A) The kid’s studying now.  

(B) The kid studying right now. 

(C) The kid study now. 

(D) The kid didn’t study. 

(E) The kid won’t study.  

 

20. Use the verbs in parentheses to complete the following statements. 

Sarah often ________ (study) in the morning, but this morning she ________ (sleep). 

Mr. an Mrs. Batista ________ (live) in a house.  They ________ (stay) at a hotel this week, though, because their house 
is being painted.  

Rachel ________ (work) almost every day. But, sometimes, she doesn’t ________ (work) on weekends.  

(A) studys/ sleeps/ lives/ are staying/ works/ works 

(B) studyes/ ’s sleeping/ live/ stay/ works/ works 

(C) studies/ ’s sleeping/ live/ are staying/ works/ work 

(D) studies/ sleeps/ live/stay/ works/ works 

(E) studies/ ’s sleeping/ lives/ are staing/ works/ work 

 

21. Determine os valores de K para que a função trigonométrica tan x = k²+2k-2 seja válida para todo x pertencente ao 

intervalo ]0, π/4] : 

(A) 1      

(B) ]0,1]      

(C) ]0,1[                     

(D) [-1,1]               

(E) ]-1,1[ 
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22. Considere um triângulo ABC de lados 7, 24 e 25, sendo o vértice B oposto ao maior lado. Traça-se a altura do 

triângulo relativa ao lado AC. Determine a soma exata do valor dessa altura com a soma dos dois menores lados do 

triângulo.  

(A) 37             

(B) 168/25       

(C) 943/25             

(D) 775/25                    

(E) 576/25 

 

23. Determine o menor número inteiro que não  satisfaz a seguinte equação no conjunto dos números reais. Equação: 

[(x²-7x+9)/(x-6)] < 1. 

(A) 3           

(B) 2        

(C) 5        

(D) 4              

(E) 7 

 

24 Seja g(x) e f(x) duas funções definidas nos conjuntos dos reais, tal que g(x) = 2x² -bx + 1 e      f(x) = 2x²-5x+2. 

Determine os possíveis valores de b para que g(x) e f(x) apresentem raízes comuns. 

(A) 3 e 9/2       

(B) 9 e 3/2       

(C) 3 e 9            

(D) 3/2 e 6           

(E) 3/2 e 9/2 

 

25. Dados os conjuntos finitos A, B e C, tais que A ={4,6,7,9} , B={1,2,4,6,8,9} e C={1,3,5,8}, analise as alternativas a 

seguir e assinale a correta. 

(A) O número de elementos de A ∩ B é 4. 

(B) O número de elementos de (A ∩ B) ∪ C é 8. 

(C) O número de subconjuntos de A ∩ B é 32. 

(D) O número de subconjuntos de (A ∩ B) ∪ C é 128. 

(E) O número de subconjuntos de A ∪ C é 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%88%A9
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%88%A9
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%88%AA
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%88%A9
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%88%A9
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%88%AA
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%88%AA
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26. Sabendo que  o lado AB do losango a seguir mede 26u e que a sua diagonal vertical mede 20u, determine a área 

total da figura. 

                                                                      

 

 

 

 

(A)  240u    

(B)  480u       

(C)  960u        

(D)  120u       

(E)  560 

 

27. Determine a soma dos cubos dos possíveis valores de x para que o determinante a seguir seja nulo. 

                                          

 

 

 

(A) 8           

(B) 9         

(C) 7      

(D) 3   

(E) 13             

                                  

28. Temendo a má influência da inflação nas vendas, um vendedor de frutas decide alterar as regras de venda  de alguns 

produtos. Nesse cenário, o vendedor decide que o preço do quilo  de maçã irá aumentar 10% em relação ao mês 

anterior. Sabendo que o preço da maça era de R$ 5,00 em janeiro, determine o preço da maça em março do mesmo 

ano. 

(A) R$ 5,50     

(B) R$ 7,3205      

(C) R$ 6,05     

(D) R$ 5,05   

(E) R$ 6,3205 
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29. Dada a equação de 2° grau x² + px -q = 0 , determine os valores de p e q sabendo que a soma das raízes é um 

número primo par e que uma das raízes é o menor fator primo que divide o número 735. 

(A) 21 e 35        

(B) 3 e 35   

(C) 2 e 7        

(D) 7 e 35        

(E) 2 e 35 

 

30. Assinale a alternativa que representa o valor da expressão a seguir √[26-6√17]  -√17 + 4 

(A) 1          

(B) -√17     

(C) -1       

(D) 2         

(E) 1+√17 

 

31. Assinale a alternativa que apresenta apenas moléculas diatômicas: 

(A) F2, O3, N2. 

(B) HF, H2O, O3. 

(C) CO2, H2O, NO2. 

(D) F2, HF, NO. 

(E) HCl, CO2, HCN. 

 

32. Assinale a alternativa que indica o método mais apropriado para a separação de uma mistura de areia e sal: 

(A) Ventilação. 

(B) Flotação. 

(C) Dissolução Fracionada. 

(D) Fusão Fracionada. 

(E) Decantação. 

  

33. Assinale a opção que apresenta, na sequência, os termos corretos que preenchem as lacunas da seguinte afirmativa. 

O chantilly é ___________ e a água mineral é ____________. 

(A) uma substância composta | uma substância simples. 

(B) uma mistura homogênea | uma substância composta. 

(C) uma mistura homogênea | uma mistura homogênea. 

(D) uma mistura heterogênea | uma mistura homogênea. 

(E) uma mistura heterogênea | uma mistura heterogênea. 
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34. Considere os seguintes átomos neutros: 

19
9X; 19

10Y; 18
9Z; 20

10W 

A respeito deles, pode-se afirmar que: 

(A) X e Y são isótopos.  

(B) Y e Z são isóbaros. 

(C) X e Y são isóbaros. 

(D) Z e W são isótonos. 

(E) Y e W são isótonos. 

 

35. Assinale a alternativa que apresenta um aerossol: 

(A)  Água mineral. 

(B) Neblina. 

(C) Isopor. 

(D) Leite Condensado. 

(E) Vodka. 

 

36. De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas, pode-se afirmar que: 

(A) Não contém ligações covalentes na sua estrutura. 

(B) São formados por elementos de eletronegatividade muito próxima. 

(C) São encontrados na natureza na forma de sólidos moles e quebradiços. 

(D) São maus condutores de eletricidade no estado líquido e em solução aquosa. 

(E) São solúveis em compostos apolares, como a gasolina. 

 

37. O elemento A, cujo número atômico é igual a 34, se combina com o elemento B, cujo número atômico é igual a 17, 
formando um composto, cuja fórmula e a natureza serão: 

(A) AB e covalente. 

(B) A2B e iônica. 

(C) A2B e covalente. 

(D) AB2 e iônica. 

(E) AB2 e covalente. 

 

38. Assinale a opção que apresenta uma mistura que é sempre homogênea e um método que pode ser utilizado para 
separar os componentes dessa mistura: 

(A) água e areia; decantação. 

(B) água e açúcar; peneiração. 

(C) água e cloreto de sódio; evaporação.  

(D) ferro e areia; separação magnética.  

(E) álcool e gasolina; extração com água. 
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39. Considere alguns compostos e suas respectivas aplicações práticas: 

• Clorato de potássio: é utilizado como reavivador de chama no palito de fósforo; 

• Peróxido de hidrogênio: é utilizado como bactericida; 

• Iodeto de sódio: é um aditivo ao sal de cozinha; 

• Sulfato de alumínio: é utilizado no tratamento de água potável. 

As fórmulas dos compostos citados na tabela acima são, respectivamente: 

(A) KClO3, H2O2, KI, Al2(SO4)3 

(B) KClO, H2O2, KIO2, AlSO4 

(C) KClO3, H2O, KI, AlSO4 

(D) KClO, H2O2, KIO2, Al2(SO4)3 

(E) KClO3, H2O, KIO2, AlSO4 

 

40. A respeito dos metais, são feitas as seguintes afirmações: 

I – A condutividade de eletricidade se deve à existência de prótons livres na rede metálica. 

II – Quando golpeado com uma marreta, uma pequena amostra de ouro se deforma, mas não se quebra. 

III – A densidade de uma amostra de 1 g de prata a 25 °C é igual à densidade de outra amostra de 100 g de prata na 
mesma temperatura. 

Das afirmações acima, está (ão) CORRETA(s): 

(A) Nenhuma das afirmações. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Todas as afirmações. 

 

41. Calcule o custo mensal de um aparelho que funciona 8 horas por dia ligado a uma tensão de 220 V. Sabe-se ainda que 
a corrente que passa pelo aparelho é de 5A.  

Considere um mês tendo 30 dias e que o preço de 1 KWh é de R$ 0,30. 

(A) R$ 62,40 

(B) R$ 68,70 

(C) R$ 70,90 

(D) R$ 79,20 

(E) R$ 87,10 

 

42. Determine a variação de temperatura que acarreta uma variação de calibragem de 0,02 m em uma trena de 1 metro. 
Considere a trena feita de um material metálico, cujo coeficiente de dilatação linear é 5 ∙ 10−4 °𝐶−1. 

(A) 10 °C 

(B) 20 °C 

(C) 40 °C 

(D) 50 °C 

(E) 100 °C 
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43. A respeito de uma esfera imersa em um líquido assinale a alternativa correta. 

(A) Se a densidade do líquido for maior que a da esfera, ela afunda.  

(B) Se a densidade do líquido for menor que a da esfera, ela afunda. 

(C) Se a densidade do líquido for menor que a da esfera, ela flutua. 

(D) Se a densidade do líquido for maior que a da esfera, ela pode ser esmagada.  

(E) Nenhuma das alternativas 

 

44. Um trem parte de uma cidade A, em direção a uma cidade B, com velocidade igual a 100 km/h. Simultaneamente a 
sua partida, sai um trem da cidade B, em direção à cidade A, com velocidade igual a 80 km/h. Sabendo que a distância 
entre as cidades A e B é igual a 900 km. Determine o intervalo de tempo, em horas, desde a partida dos trens até o seu 
encontro. 

(A) 8 

(B) 7 

(C) 6 

(D) 5 

(E) 4 

 

45. Determine o valor da corrente 𝑖1sinalizada na figura a seguir sabendo que R = 3Ω. 

 
(A) 0 A 

(B) 12 A 

(C) 15 A 

(D) 20 A 

(E) 24 A 

 

46. Determine, respectivamente, o valor do comprimento de onda e da frequência de uma onda que se comporta segundo 
a seguinte equação: 

𝒚(𝒙, 𝒕) = 𝟎, 𝟓 𝐬𝐢𝐧(𝟐𝝅𝒕 + 𝟓𝝅𝒙) (No S.I.) 

 

(A) 0,4 m e 1 Hz 

(B) 0,8 m e 1 Hz 

(C) 0,8 m e 2 Hz 

(D) 0,4 m e 2 Hz 

(E) 0,4 m e 2,5 Hz 
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47. Segundo os seus conhecimentos de óptica geométrica, assinale a alternativa INCORRETA. 

Considere um raio de luz que se propaga em um meio homogêneo e isotrópico. 

(A) Quando esse raio incidir na superfície que o separa de um meio diferente, diremos que sofreu uma reflexão se ele 
voltar ao meio de origem. 

(B) O raio incidente e o raio refletido pertencem ao mesmo plano. 

(C) O ângulo de incidência e o de reflexão são sempre iguais. 

(D) A reta normal é uma reta perpendicular à superfície que separa os meios. A partir dela são convencionados os ângulos 
de incidência e de reflexão. 

(E) Denomina-se refração quando uma onda muda sua direção de deslocamento, sem que o meio de propagação tenha 
sido modificado. 

 

48. Determine a alternativa correta. 

(A) É possível separar norte e sul de um ímã 

(B) Polos opostos de um ímã se repelem 

(C) Polos opostos de um ímã se atraem 

(D) O sul magnético da terra coincide com o sul geográfico 

(E) Nenhuma das anteriores 

 

49. Uma esfera de dimensões desprezíveis é abandonada do alto de um prédio de 80 m. Calcule a velocidade da esfera 

imediatamente antes de ela tocar o solo. Despreze o ar. 

Considere a gravidade do planeta igual a 10
𝑚

𝑠2. 

(A) 30 m/s 

(B) 40 m/s 

(C) 50 m/s 

(D) 60 m/s 

(E) 70 m/s 

 

50. Assinale o item que relaciona corretamente a temperatura de 102,2°F em Celsius e kelvin. 

(A) 37 °C e 310 K 

(B) 38 °C e 311 K 

(C) 39 ° C e 312 K 

(D) 40 ° C e 313 K 

(E) 41 ° C e 314 K 
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