
3º Provão de Bolsas – Estratégia Militares – 15-03-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º Provão de Bolsas – Estratégia Militares – 15-03-2020 

 

 

3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – EEAR 

INSTRUÇÕES!! 

• Esta prova contém 40 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/1FAIpQLSfKfj_GvtaoTb6FWTbCvUSjcfpmhSpRgGEFCwvUFgRS-Jn17g/viewform
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A partir do texto a seguir, responda as questões de 01 a 07. 

 
EM 1878 FORMEI-ME EM MEDICINA PELA UNIVERSIDADE DE LONDRES e fui para Netley, a fim de fazer o 

curso indicado para os cirurgiões do Exército. Quando terminei os meus estudos ali, fui designado cirurgião assistente 
do Quinto Regimento de Fuzileiros de Northumberland. Nessa época, o regimento estava acantonado na Índia e, antes 
que eu pudesse juntar-me a ele, explodiu a segunda guerra afegã. Ao desembarcar em Bombaim, fui informado de 
que minha unidade já avançara pelos desfiladeiros, internando-se profundamente em território inimigo. Entretanto, 
parti com vários outros oficiais que estavam na mesma situação e conseguimos chegar sãos e salvos a Kandahar, onde 
encontrei meu regimento e assumi imediatamente minhas novas funções. 

A campanha rendeu honrarias e promoções para muitos, mas para mim só trouxe infortúnios e desastres. Fui 
transferido de minha brigada para a de Berkshire, com a qual participei da batalha fatídica de Maiwand. Ali, fui atingido 
no ombro pela bala de um mosquete afegão que me fraturou o osso e roçou a artéria subclávia. Eu teria caído em 
poder dos ferozes ghazis, se não fosse a coragem e a dedicação de meu ordenança, Murray, que me pôs atravessado 
no lombo de um cavalo de carga e conseguiu levar-me em segurança até as linhas britânicas. 

Abatido pela dor e debilitado pelas contínuas privações a que fora submetido, fui removido para o hospital da 
base em Peshawar, em um trem que transportava outros feridos. Ali eu me recuperava, e já melhorara o suficiente 
para andar pelas enfermarias, até mesmo tomar um pouco de sol na varanda, quando fui atacado pelo tifo, essa praga 
de nossas possessões indianas. Fiquei com a vida em perigo durante meses e, quando finalmente voltei a mim e entrei 
em convalescença, estava tão enfraquecido e tão magro que uma junta médica determinou a minha volta imediata 
para a Inglaterra. Assim, fui embarcado no navio de transporte de tropas Orontes, e um mês depois desembarcava no 
cais de Portsmouth, com a saúde irremediavelmente comprometida, mas tendo a permissão paternal do governo para 
tentar melhorá-la nos nove meses seguintes. 

(Sherlock Holmes – Obra completa. Sir Arthur Conan Doyle. Fragmento.) 
 

01. O trecho de texto apresentado, pode ser entendido a partir da ideia de que 

(A) o personagem, no caso Watson, apresenta um resumo de sua vida que, como ele aponta, será a motivadora para a 

história que será contada dali pra frente na obra. 

(B) o personagem, no caso Watson, apresenta a descrição dos cenários que serão explorados na obra, claramente 
referentes à guerra da qual participou. 

(C) o personagem, no caso Watson, apresenta-se de forma pormenorizada para que os leitores o conheçam antes do início 
da narração. 

(D) o personagem, no caso Watson, apresenta sua história para gerar piedade de sua situação de ferido de guerra, na 
Inglaterra. 

(E) a participação em guerras é um problema para os países e, por isso, deve ser evitada a todo custo. 

 

02. Em “Abatido pela dor e debilitado pelas contínuas privações a que fora submetido, fui removido para o 
hospital da base em Peshawar”, o trecho destacado deve ser classificado como 

(A) predicativo do sujeito elíptico de “fui removido”. 

(B) adjunto adverbial de modo da locução “fui removido”. 

(C) complemento nominal do sujeito elíptico de “fui removido”. 

(D) adjunto adnominal de “eu”, sujeito simples da locução “fui removido”. 

(E) objeto direto coordenado com dois núcleos da locução verbal “fui removido”. 

 

03. O primeiro período do texto é formado por três orações que são classificadas em: 

(A) são três orações absolutas, sem coordenação ou subordinação claras. 

(B) oração absoluta; oração coordenada assindética; e oração coordenada sindética explicativa. 

(C) oração principal; oração coordenada sindética aditiva; e oração subordinada adverbial condicional. 

(D) oração coordenada sindética; oração coordenada sindética aditiva; e oração subordinada adverbial de finalidade. 

(E) oração coordenada assindética; oração coordenada sindética aditiva (e principal); e oração subordinada adverbial final. 
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04. Na última oração do texto, “para tentar melhorá-la nos nove meses seguintes”, o pronome oblíquo refere-se à  

(A) permissão paternal do governo. 

(B) saúde do personagem. 

(C) guerra que era travada. 

(D) à tifo que era uma praga. 

(E) à guerra que era um problema. 

 

05. A partícula “se”, em “internando-se profundamente em território inimigo”, deve ser classificada como 

(A) índice de indeterminação do sujeito. 

(B) parte integrante do verbo. 

(C) partícula apassivadora. 

(D) pronome reflexivo. 

(E) pronome oblíquo. 
 

06. No período “A campanha rendeu honrarias e promoções para muitos; para mim só trouxe infortúnios e desastres.” 
(adaptado), a relação de significação que se estabelece entre as orações deve ser definida como 

(A) quebra de expectativa, visto haver duas ideias que se opõem. 

(B) explicação, visto que a segunda oração apresenta uma justificativa da primeira. 

(C) conclusão, porque há entre elas uma relação de lógica que se estabelece no restante do texto. 

(D) soma de ideias que se completa, apresentando uma sequência lógica de ideias que se somam no texto. 

(E) uma condição, estabelecida pela primeira ideia, para que a segunda possa ser concretizada como prevê o texto. 

 

07. No trecho “Murray, que me pôs atravessado no lombo de um cavalo de carga e conseguiu levar-me em segurança até 
as linhas britânicas”, os dois pronomes “me” desempenham, respectivamente, a função de 

(A) quebra de expectativa, visto haver duas ideias que se opõem. 

(B) explicação, visto que a segunda oração apresenta uma justificativa da primeira. 

(C) conclusão, porque há entre elas uma relação de lógica que se estabelece no restante do texto. 

(D) soma de ideias que se completa, apresentando uma sequência lógica de ideias que se somam no texto. 

(E) uma condição, estabelecida pela primeira ideia, para que a segunda possa ser concretizada como prevê o texto. 

 

08. Assinale a alternativa em que encontramos duas orações subordinadas adverbiais estão coordenadas entre si. 

(A) Caso tenham condições, os estudantes devem fazer a prova, para que seus conhecimentos sejam testados. 

(B) Os estudantes devem fazer a prova, para que possam ter seus conhecimentos testados e adentrarem na universidade. 

(C) Como devemos fazer a prova hoje, nos preparamos muito para que tenhamos um excelente desempenho. 

(D) Por serem estudantes em tempo integral, os meninos estavam prontos para a prova que viria logo logo. 

(E) Se estabelecermos uma nova meta, poderemos construir tudo para que ela seja logo cumprida. 

 

09. Assinale a alternativa em que a partícula “se”, no enunciado, desempenha função de partícula apassivadora. 

(A) Necessitava-se, com extrema urgência, de pessoas dispostas a mudar aquela situação. 

(B) Os meninos abraçaram-se com há muito tempo não faziam naquela escola tão boa. 

(C) Não se esqueça de que devemos, sempre, conduzir essas situações com cuidado. 

(D) Devem-se encontrar muitos processos de adaptação em andamento naquele lugar. 

(E) Ele se cortou de forma bastante profunda, ainda que com aquele papel de carta. 
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10. Assinale a alternativa em que a concordância entre verbo e sujeito está errada. 

(A) O problema são sempre eles. 

(B) Deve-se encontrar muitos problemas naquela escola. 

(C) A maioria das pessoas ficam cansadas após a fisioterapia. 

(D) Ficou o menino e a menina interessados naquela aula. 

(E) A galera ficou abismada com tantos assuntos. 

 

Read the text and answer questions 11 and 12. 

 

 
 

Adapted from (http://spikedmath.com/550.html) 
 

11. The correct word to complete the gap in the sentence in the text is: 

(A) made 

(B) don’t make 

(C) will make 

(D) make 

(E) didn’t make 

 

12. ... “I found a few lists online with 50,000 things we can do tonight!!“... the extract is in the: 

(A) Simple Present Tense 

(B) Simple Past Tense 

(C) Present Progressive 

(D) Past Progressive 

(E) Present Perfect 

 

Read the text and answer questions 13 and 14. 

During the summer of 2000, lots of car-drivers in America were angry. The cost of gasoline went above $2 a 
gallon in some states. The age of cheap gasoline was over. 

    Today, in 2016,  gas costs at least $ 2 a gallon  throughout the USA. In California, even regular gas costs 
about $2.80 a gallon. 

    This is very cheap compared to Europe, but Americans think that it is very expensive. 
     The United States is the land of relatively cheap energy; America is the second biggest producer of oil in the 

world, but it is also the biggest importer. In fact, the USA imports over 20% of its energy, mostly in the form of oil. 
    There is oil under the ground in many parts of the USA. America's first oil wells were drilled in the year 1859, 

in Pennsylvania; and since then, more and more wells have been made in other states. 
    Today, oil companies are "fracking", and finding lots more oil under the ground. 
  The centre of America's oil industry today is the state of Texas; and America's "oil capital" is the city of Dallas. 

Texas is by far the biggest producer of oil in the USA. 
It was not always the case; the first Texan oil-wells were opened in 1901, when there was already a big oil 

industry in other parts of the USA. But without the oil from Texas, America's history would have been very different. 
    In 2001, Texans celebrated their "oil centenary". 

Adapted from (https://linguapress.com/intermediate/americas-oil.htm) 

http://spikedmath.com/550.html
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13. The pronoun their, in the text, is classified as: 

(A) object pronoun 

(B) subject pronoun 

(C) indefinite pronoun 

(D) possessive pronoun 

(E) reflexive pronoun 

 

14. The pronoun their, in bold in the text, refers to: 

(A) texans 

(B) USA 

(C) oil centenary 

(D) oil-wells 

(E) oil industry 

 

Read the text and answer questions 15 and 16. 

 

 
 

Adapted from (http://leftycartoons.com/) 

15. “Giving poor people handouts” is in the 

(A) Present perfect continuous 

(B) Past perfect 

(C) Present simple 

(D) Present continuous 

(E) Past continuous 

 

16. Choose the best alternative according to the cartoon. 

(A) Billionaires know how to help poor people. 

(B) The cartoon language is literal, not ironic. 

(C) The poor should receive help from billionaires. 

(D) Every poor person could easily be a billionaire. 

(E) The cartoon is ironic about billionaires helping poor people. 
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17.  

Welcome to the expanding sector of remanufacturing. The practice essentially involves taking 
products or components, whether in disrepair or at the end of their useful lives, to a like-new condition. 

 
Adapted from (https://www.nytimes.com/2020/03/04/business/remanufacturing.html) 

 

The words “whether” and “or” in bold in the text are 

(A) correlative pronouns. 

(B) linked articles. 

(C) numbers. 

(D) adverbs. 

(E) correlative conjuctions. 

 

Read the text and answer questions 18, 19 and 20 

 
Adapted from (http://www.englishact.com.br/2018/04/calvin-and-hobbes-comic-strips.html) 

 

18. Choose the best alternative according to the dialogue in the cartoon 

(A) It’s hard to find a baby sitter for Calvin because of his reputation. 

(B) Calvin is a well behaved child. 

(C) Calvin didn’t deserve his reputation. 

(D) It’s hard to find a baby sitter because it’s too expensive. 

(E) It’s a terrible time to be a baby sitter. 

 

19. – What is the main verb tense used in the dialogue above? 

(A) Simple Present 

(B) Past Perfect 

(C) Present Perfect 

(D) Past Perfect Continuous 

(E) Present Perfect Continuous 

 

 

 

 

http://www.englishact.com.br/2018/04/calvin-and-hobbes-comic-strips.html
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20. What would be the best QUESTION TAG to the phrase “maybe little Calvin here has gotten himself a reputation, 

_______” 

(A) doesn’t he? 

(B) has he? 

(C) hadn’t it? 

(D) isn’t it? 

(E) hasn’t he? 

 

21. Seja o intervalo 𝐼 = [−2,3] e a figura abaixo o gráfico da função  𝑓: 𝐼 → ℝ. 

 

Então: 

(A) 𝑓(𝑥) = 𝑥4, ∀𝑥 ∈ 𝐼 

(B) 𝑓(𝑥) ≤ 0, ∀𝑥 ∈] − 2,0[ 

(C) se 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼, então 𝑓(𝑎) < 𝑓(𝑏) 

(D) 𝑓(𝑎). 𝑓 (
−5

4
) + 𝑓(𝑏). 𝑓(1) + 𝑓(𝑐). 𝑓(2) = 0, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐼 

(E) 𝑓(1) < 0 

 

22. Seja a função definida como abaixo: 

𝑓(𝑥) = {
−1   , 𝑠𝑒 𝑥 = 2 𝑜𝑢 𝑥 = 3

1

𝑥 − 2
+

1

𝑥 − 3
    ,   𝑠𝑒 𝑥 ≠ 2 𝑒 𝑥 ≠ 3

 

O valor da razão 
𝑓(1)

𝑓(3)
  é: 

 

(A) −
3

2
 

(B) −
1

2
 

(C) 
1

2
 

(D) 
3

2
 

(E) 0 
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23. A equação |𝑥|2 + |𝑥| − 6 = 0 

(A) só tem uma solução 

(B) tem duas soluções, tais que seu produto é −6 

(C) tem duas soluções, tais que seu produto é −4 

(D) tem duas soluções, tais que seu produto é igual a 0  

(E) não tem solução 

24. A desigualdade (
1

2
)

3𝑥−5

> (
1

4
)

𝑥

 tem como conjunto solução: 

(A) 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ 𝑥⁄ > 1} 

(B) 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ 𝑥⁄ < 5} 

(C) 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ 𝑥⁄ > 5} 

(D) 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ 1 < 𝑥⁄ < 5} 

(E) 𝑆 = {∀𝑥 ∈ ℝ} 

 

25. O menor número inteiro que satisfaz a inequação 𝑙𝑜𝑔2(3𝑥 − 5) > 3 é um número: 

(A) par negativo 

(B) par positivo 

(C) ímpar negativo 

(D) ímpar positivo 

(E) nulo 

 

26. O produto 𝑧. 𝑧′, sendo 𝑧 = 2 (𝑐𝑜𝑠
5𝜋

4
+ 𝑖𝑠𝑒𝑛

5𝜋

4
) e 𝑧′ = 𝑎 (𝑐𝑜𝑠

3𝜋

4
+ 𝑖𝑠𝑒𝑛

3𝜋

4
), pode ser expresso por: 

(A) 2𝑎(𝑐𝑜𝑠0 + 𝑖𝑠𝑒𝑛0) 

(B) 2𝑎 (𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 𝑖𝑠𝑒𝑛

𝜋

2
) 

(C) 𝑎 (𝑐𝑜𝑠
𝜋

2
+ 𝑖𝑠𝑒𝑛

𝜋

2
) 

(D) 𝑎(𝑐𝑜𝑠2𝜋 + 𝑖𝑠𝑒𝑛2𝜋) 

(E) 𝑎(𝑐𝑜𝑠2𝜋 + 𝑠𝑒𝑛2𝜋) 

 

 

27. Dada a equação 𝑥3 − 10𝑥2 − 2𝑥 + 20 = 0 e sendo 𝑎, 𝑏 e 𝑐 as suas raízes, o valor da soma 𝑎2𝑏𝑐 + 𝑎𝑏2𝑐 + 𝑎𝑏𝑐2  é: 

(A) 200 

(B) -200 

(C) 400 

(D) -400 

(E) 450 
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28. Duas esferas de raios 3cm e 3 √7
3

 fundem-se para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? 

(A) √21
3

 

(B) √36
3

 

(C) 6 

(D) 2 √11
3

 

(E) 9 

 

29. A equação da circunferência de centro (3,4) e raio 5 é: 

(A) 𝑥2 − 7𝑥 + 𝑦2 − 8𝑦 − 15 = 0 

(B) 𝑥2 − 6𝑥 + 𝑦2 − 8𝑦 = 0 

(C) 2𝑥2 − 4𝑥 + 2𝑦2 − 8𝑦 = 0 

(D) 2𝑥2 − 6𝑥 + 𝑦2 − 16𝑦 + 17 = 0 

(E) 2𝑥2 − 6𝑥 + 𝑦2 − 16𝑦 = 0 

 

30. Sejam 𝐴, 𝐵, 𝐶 𝑒 𝐷 pontos em uma circunferência e 𝑃 um ponto externo a ela, conforme a figura abaixo. Sendo assim, 
𝑥 é múltiplo de: 

 
(A) 3 

(B) 7 

(C) 6 

(D) 4 

(E) 5 

 

31. Um corpo de 100kg é abandonado de uma altura de 320m a partir do repouso e colide no solo. Considere g=10m/s² 
e desconsidere qualquer tipo de efeito de resistência do ar. Pode-se afirmar que a Potência Média de ganho de Energia 
Cinética pelo corpo, em kN, foi de 

(A) 20 

(B) 40 

(C) 80 

(D) 160 

(E) 180 
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32. Considere o circuito abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Se R = 15Ω, a resistência equivalente do circuito vale 

(A) 5 Ω 

(B) 15 Ω 

(C) 22,5 Ω 

(D) 30 Ω 

(E) 30 Ω 

 

33. Tem-se em um calorímetro ideal, uma quantidade de 2,0 𝑘𝑔 de água a temperatura de 80 ℃, adiciona-se ao recipiente 
1,0 𝑘𝑔 de água a uma temperatura de 10 ℃. A temperatura final do sistema, quando o equilíbrio térmico do sistema é 
atingido, é mais próxima de: 

𝑐á𝑔𝑢𝑎 = 1,0 𝑐𝑎𝑙/𝑔 ⋅ ℃ 

(A) 46 ℃ 

(B) 49 ℃ 

(C) 52 ℃ 

(D) 57 ℃ 

(E) 62 °C 

 

34. O sistema, tal como ilustrado na figura, é solto a partir do repouso. O bloco A está preso a um fio suficientemente 
longo para que que B ao solo sem que A se choque com a polia. 

 

As massas do bloco são 𝑚𝐴 = 2,0 𝑘𝑔 e 𝑚𝐵 = 8,0 𝑘𝑔. Despreze quaisquer forças de atrito entre o bloco A e a superfície na 

qual ele está apoiado. 

Adote que a aceleração da gravidade seja 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2 e o bloco 𝐵 se encontre a uma altura de 16 𝑚 do solo. 

Sendo as polias e os fios ideais, determine a velocidade com a qual o bloco B alcança o solo e a tração no fio que une os 

dois blocos. 

(A) 16 𝑚/𝑠 e 8,0 𝑁 

(B) 16 𝑚/𝑠 e 16 𝑁 

(C) 64 𝑚/𝑠 e 8,0 𝑁 

(D) 64 𝑚/𝑠 e 16 𝑁 

(E) 46 m/s e 8,0 N 



3º Provão de Bolsas – Estratégia Militares – 15-03-2020 

 

35. O movimento de rotação de uma polia de raio igual a 50cm é transmitido para outra de raio igual a 30cm com o uso 
de uma correia antiderrapante, como apresentado abaixo. 

 

 

 

 

 

Sabendo-se que a polia maior realiza 270 rotações por minuto, a frequência, em rpm, da polia menor vale 

(A) 450 

(B) 400 

(C) 350 

(D) 300 

(E) 250 

 

36. A figura abaixo mostra a vista superior de uma pessoa que caminha com velocidade V, em linha reta, horizontalmente, 
em frente a um espelho plano. Sua trajetória forma um ângulo α com o plano vertical do espelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O módulo da velocidade relativa da pessoa e sua respectiva imagem conjugada pelo espelho vale 

(A) 2.V 

(B) 2.V.cos(α) 

(C) 2.V.sen(α) 

(D) V.cos(α) 

(E) V.sen (α) 

 

37. Um projétil de massa 10,0 𝑘𝑔, viajando a velocidade de 300 𝑚/𝑠 colide inelasticamente com um bloco de massa 
40,0 𝑘𝑔. Calcule a velocidade, em 𝑘𝑚/ℎ, do sistema formado pelo projétil e o bloco logo após a colisão. 

(A) 180 

(B) 216 

(C) 381 

(D) 576 

(E) 475 

V 

Pessoa 

α 

Espelho 
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38. Um observador tem a visão superior de um anel de metal do qual aproxima-se um ímã com o polo Norte mais afastado 
do observador, tal como o esquema abaixo. 

 
Para o caso proposto, assinale a afirmativa correta. 

(A) Não existe corrente elétrica atravessando o anel, apesar do ímã poder induzir o movimento ordenado dos elétrons. 

(B) Não existe corrente elétrica atravessando o anel, visto que o ímã não pode induzir o movimento ordenado dos elétrons 

para a aproximação proposta. 

(C) Existe corrente induzida em sentido anti-horário para o observador. 

(D) Existe corrente induzida em sentido horário para o observador. 

(E) Só existiria magnetismo se o ímã estivesse se movendo. 

 

39. As propriedades Físicas das ondas sonoras que possibilitam a diferenciação um som mais grave de outro agudo e um 
som mais forte de um som mais fraco são, respectivamente 

(A) Frequência e Amplitude. 

(B) Volume e Comprimento de Onda. 

(C) Amplitude e Frequência. 

(D) Velocidade e Comprimento de Onda. 

(E) Comprimento de Onda e Frequência. 

 

40. Suponha um aparato submarino capaz de chegar até o leito oceano de uma determinada região, cuja profundidade 
seja de 11 𝑘𝑚 em relação à superfície da água. Considerando a massa específica da água igual a 1,0 𝑔/𝑐𝑚3, e a aceleração 
da gravidade 10 𝑚/𝑠2, a pressão nesse ambiente é de cerca de 

(A) 11000 atm   

(B) 1100 atm 

(C) 1101 atm   

(D) 1001 atm 

(E) 1110 atm 
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