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3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – Escola Naval/EFOMM/AFA 

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/1FAIpQLSduyU7JgnQH1XXNirW7RFkx1RyifYkmIfcPa1QsrRRIHuCqMA/viewform
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A partir do texto a seguir, responda ao que se pede nas questões de 01 a 07. 

 

A cada ano, eu observava o campo em frente ao Mercado ficar verde-lagarta e depois gradualmente branco-

geada. Sabia exatamente quanto tempo demoraria para as carroças grandes pararem no pátio da frente e serem 

carregadas de catadores de algodão ao amanhecer para transportá-los para os restos de fazendas de escravos. 

Durante a época da colheita, minha avó saía da cama às quatro horas da manhã (ela nunca usava despertador), 

se ajoelhava com dificuldade e cantarolava com a voz carregada de sono: “Pai nosso, obrigada por me deixar ver este 

novo dia. Obrigada por não permitir que a cama onde me deitei na noite de ontem fosse o leito do meu cadáver e nem 

que meu cobertor fosse minha mortalha. Guie meus pés no dia de hoje pela estrada reta e estreita, e me ajude a colocar 

freio na minha língua. Abençoe esta casa e todo mundo nela. Obrigada em nome do seu Filho, Jesus Cristo, amém”. 

Antes de se levantar completamente, ela chamava nossos nomes e dava ordens, e enfiava os pés grandes em 

chinelos caseiros e os arrastava pelo piso de madeira tratado com lixívia para acender o lampião a óleo. 

As luzes dos lampiões no Mercado davam uma sensação de faz de conta ao nosso mundo, que me dava vontade 

de sussurrar e andar nas pontas dos pés. Os odores de cebola, laranja e querosene tinham ficado se misturando à noite 

toda e só seriam perturbados quando a ripa de madeira fosse tirada da porta e o ar da manhã abrisse caminho até os 

grupos de pessoas que tinham caminhado quilômetros para chegar ao ponto de coleta. 

Eu sei por porque o pássaro canta na gaiola. Maya Angelou. Bauru: Astral Cultural, 2018. 

 

01. O Texto de Maya, por construir-se com um caráter de depoimento, apresenta, como característica,  

(A) uma linguagem mais simples e próxima da oralidade. 

(B) um rebuscamento típico desse tipo de texto ficcional. 

(C) o cuidado com um vocabulário mais culto que o comum. 

(D) a descrição detalhada do cenário em que se insere. 

(E) a necessidade de se cumprir ao pé da letra a norma culta. 

 

02. As duas cores encontradas no primeiro parágrafo do texto “verde-lagarta” e “branco-geada”, ao serem passadas para 
o plural, serão compostas de que maneira? 

(A) verdes-lagarta e brancos-geada 

(B) verde-lagartas e branco-geadas 

(C) verdes-lagartas e brancos-geadas 

(D) verde-lagarta e branco-geadas 

(E) verdes-lagarta e branco-geadas 

 

03. A passagem do tempo, no começo do texto, é analisada a partir de uma visão mais poética, representada 

(A) pela expressão “a cada ano”. 

(B) pela observação em frente ao mercado. 

(C) pela modificação das cores das coisas. 

(D) pela contagem exata de tempo. 

(E) pela descrição dos personagens. 

 

04. No trecho “os grupos de pessoas que tinham caminhado quilômetros para chegar ao ponto de coleta”, que fecha o 
trecho apresentado nessa avaliação, temos um pronome relativo que desempenha a função de 

(A) objeto direto. 

(B) complemento nominal. 

(C) sujeito. 

(D) adjunto adnominal. 

(E) adjunto adverbial. 
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05. Os parênteses encontrados no segundo parágrafo podem ser substituídos, com correção, por 

(A) travessões. 

(B) vírgulas. 

(C) pontos. 

(D) pontos e vírgula. 

(E) uma vírgula e um ponto e vírgula. 

 

06. O período “Antes de se levantar completamente, ela chamava nossos nomes e dava ordens, e enfiava os pés grandes 
em chinelos caseiros e os arrastava pelo piso de madeira tratado com lixívia para acender o lampião a óleo.”, terceiro 
parágrafo inteiro, é formado, essencialmente, por 

(A) subordinação. 

(B) coordenação. 

(C) orações absolutas. 

(D) subordinação e coordenação. 

(E) orações absolutas e subordinação. 

 

07. Os sujeitos dos verbos em “Os odores de cebola, laranja e querosene tinham ficado se misturando à noite toda e só 
seriam perturbados quando a ripa de madeira fosse tirada da porta e o ar da manhã abrisse caminho até os grupos de 
pessoas que tinham caminhado quilômetros” são classificados, respectivamente, em 

(A) composto, simples, simples, simples e desinencial. 

(B) composto, desinencial, simples, simples e indeterminado. 

(C) simples, desinencial, simples, simples e simples. 

(D) simples, simples, desinencial, simples e desinencial. 

(E) inexistente, simples, desinencial, simples e interminado 

 

08. A troca do verbo haver, em “Havia muitos problemas relacionados com a leitura daquela obra”, por um verbo que 
mantenha a correção gramatical e a norma culta é encontrada em: 

(A) Existia muitos problemas relacionados com a leitura daquela obra. 

(B) Tinha muitos problemas relacionados com a leitura daquela obra. 

(C) Tinham muitos problemas relacionados com a leitura daquela obra. 

(D) Existiam muitos problemas relacionados com a leitura daquela obra. 

(E) Seria muitos problemas relacionados com a leitura daquela obra. 

 

09. Assinale, a seguir, o enunciado que não contém uma expressão em sentido conotativo. 

(A) Aqueles homens com certeza deram com os burros n’água na chegada da encomenda. 

(B) Aquele boneco foi construído, de propósito, com uma sensacional cara-de-pau. 

(C) Esse menino, com essas atitudes, só pode ter o miolo-mole mesmo. 

(D) Sofremos demais, com todo o nosso sucesso, com olhos-gordos. 

(E) O burro de carga empacou logo na entrada de nossa casa. 

 

10. Assinale a alternativa em que a partícula “se” não desempenha a função de pronome reflexivo. 

(A) Os irmãos abraçaram-se como nunca haviam feito. 

(B) Ele se cortou profundamente durante o churrasco. 

(C) Colocou-se aquela pesquisa em primeiro lugar. 

(D) Perdoou-se por não ter conseguido salvá-la. 

(E) Beijaram-se apaixonadamente ontem. 
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Why conspiracy theories spread faster than coronavirus 
 

Scott Radnitz 
 

Did the virus originate in a US weapons lab, or is it a plot to destabilise Iran? The ‘infection’ of 
social media by these stories is a deliberate strategy. 

 

As coronavirus continues to spread and scientists project how many people are likely to be infected, there has 
been much talk of contagion. It is easy to imagine red streaks that trace the path of illness extending across the globe 
like in a Hollywood movie. 

Predictably, conspiracy theories about coronavirus have spread alongside the virus itself. Thousands of social 
media accounts linked to Russia claim the US created the coronavirus to “wage economic war on China”, and a US 
senator repeated a rumour that it began in a Chinese bio-weapons lab and not an outdoor market. 

When explaining why conspiracy theories spread, people often reach for metaphors of viral contagion. And in 
certain respects, these can indeed be helpful. Long before Twitter existed, people would share information of uncertain 
veracity – otherwise known as rumours – as a survival mechanism. In the presence of an urgent threat, it was rational 
to collect all available information and pass it on. Through chains of transmission, masses of people distant from the 
initial event could be “infected” with misinformation – sometimes with devastating consequences. Now, with the rise 
of social media, false rumours can spread even more rapidly. 

But the analogy between the spread of disease and the “virality” of conspiracy theories is misleading in two 
critical ways. First, ideas can spread without direct contact. Whereas information once travelled from person to person, 
as diseases still do, since the advent of print capitalism people have been able to propagate dodgy ideas through the 
written word. Today, the mass media enable certain individuals to spread conspiracy theories far and wide. Anyone 
who is lucky enough to have a newspaper column, radio show or Twitter account with a large following can reach 
extraordinary numbers of people. 

Second, people who spread conspiracy theories are not passive conduits. Unlike the carriers of an illness, they 
actively seek to spread them. Whereas viruses can kill, conspiracy theories, when deliberately spread by powerful 
actors, can cause a different type of harm: they erode political accountability. In this way, conspiracy theories can be 
weaponised to weaken the body politic, as if a group of people had the ability to take the common cold and turn it into 
Ebola. 

Take the recent impeachment hearings in the US. Witness testimony and the memo of the US president’s 
“perfect call” established that Donald Trump wanted the Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, to investigate 
Ukraine’s supposed interference in the 2016 election. This “fictional narrative” that Ukraine, not Russia, meddled in the 
election was initially pushed by the Kremlin and found favour among a small fringe of Trump supporters on social 
media. 

 
Adapted from (https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/03/coronavirus-

conspiracy-theories-virus-social-media) 

 

 

 

11. What’s the meaning of the word “meddled” in the last paragraph? 

(A) Allowance 

(B) Participated  

(C) Attendance 

(D) Interfered  

(E) Impeachment 

 

12. According to the text, which option is correct? 

(A) the analogy between the spread of disease and the “virality” of conspiracy theories is perfect. 

(B) people who spread conspiracy theories are passive conduits. 

(C) the mass media enable certain individuals to spread conspiracy theories far and wide. 

(D) conspiracy theories will erode political accountability whenever spread. 

(E) anyone can reach extraordinary numbers of people. 
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13. According to the text, which option completes the sentence below correctly? 

The text says it was a survival mechanism to _____________. 

(A) Share rumours 

(B) investigate Ukraine’s supposed interference in the 2016 election US elections 

(C) meddle in the election 

(D) spread ideas without direct contact 

(E) enable certain individuals to spread conspiracy theories 

 

14. In paragraph 3, the word “these” refers to 

(A) explaining  

(B) conspiracy theories  

(C) metaphors  

(D) people  

(E) certain respects 

 

15. Which option completes the paragraph below correctly? 

I always wanted to be a great writer, ______ Victor Hugo who wrote "Les Miserable", or like Roman Roland who wrote 
"John Christopher". They have influenced millions of people ________ their books. I also wanted to be a great psychologist, 
like William James or Sigmund Freud, who could read people’s mind. Of course, I am nowhere close to these people, yet. 
I am just someone who _______ some teaching, some research, and some writing. But my dream is _______ alive. 

(A) Like / through / does / yet 

(B) Just / through / do / still 

(C) Like / tough / do / yet 

(D) Just / though / do / yet 

(E) Like / through / does / still 

 

16. Mark the CORRECT alternative. 

“In this way, conspiracy theories can be weaponised to weaken the body politic(...)” (paragraph 5) 

If something can be weaponised, it means that 

(A) it can be used to reach peace. 

(B) it can be used as a leverage in a situation. 

(C) it can be transformed in a firearm. 

(D) it is a conspiracy theory. 

(E) it can lead to severe physical exhaustion. 

 

17. Mark the alternative which has the sentence below correctly 

reported. 

“[...]people who spread conspiracy theories are not passive conduits”  

The author 

(A) replied: “people who spread conspiracy theories are not passive conduits” 

(B) said that the people who spread conspiracy theories were not passive conduits. 

(C) asked the readers if the people who  had spread conspiracy theories are not passive conduits.been healthy. 

(D) asked if the passive conduits were people who spread conspiracy theories. 

(E) said the passive conduits aren´t the people spreading conspiracy theories. 
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18. In the third paragraph, the text DOESN’T 

(A) explain why conspiracy theories spread. 

(B) in the past people would share information of uncertain veracity as a survival mechanism. 

(C) use the existence of a specific social media as time reference. 

(D) say the problems of using metaphors to explain how conspiracy theories spread. 

(E) give a definition for the word rumours. 

 

19. In the sentence “since the advent of print capitalism people have been able to propagate dodgy ideas through the 
written word”(paragraph 4), the underlined word means 

(A) confusing.  

(B) brilliant.  

(C) crazy. 

(D) great. 

(E) unreliable. 

 

20. “Whereas information once travelled from person to person, as diseases still do, since the advent of print capitalism 
people have been able to propagate dodgy ideas through the written word.” (paragraph 4). The highlighted expression is 
closest in meaning to 

(A) otherwise.  

(B) thereafter.  

(C) although. 

(D) moreover. 

(E) wherever. 

 

21. Considere uma ilha montanhosa circular, em cuja costa estão dois navios 𝑋 𝑒 𝑌. Aproximadamente, podemos descrever 

as posições desses navios como pontos numa circunferência de raio igual ao raio da ilha, isto é, 24km, conforme a figura 
abaixo. 

 

 

 Devido ao mal tempo, o navio 𝑌 precisa ser socorrido por 𝑋, e a cadeia montanhosa impede que 𝑋 seja visto através da 
ilha. Assim, 𝑋 precisa achar 𝑌 da seguinte forma: seguindo um trecho retilíneo em água a partir de sua posição inicial até 
avistá-lo e, em seguida, seguir a reta até 𝑌. Dessa maneira, a menor distância a ser percorrida por 𝑋 até 𝑌, sabendo que 
o comprimento do arco 𝑋𝑌 mede 6𝜋 𝑘𝑚, é: 

(A) 38(√2 − 1) 

(B) 48(√2 − 1) 

(C) 44(√3 − 1) 

(D) 42(2√2 − 1) 

(E) 28(3√3 − 1) 
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22. O volume de um cubo de aresta 2𝑥 excede em 1 unidade o volume de um paralelepípedo retângulo com 6 unidades 
de área da base e altura 𝑥. Sendo assim, o valor de 𝑥 é: 

(A) 
8

3
cos 40° 

(B) cos 20° 

(C) 
8

3
cos 20° 

(D) 9 cos 40° 

(E) 2 cos 30° 

 

23. Um círculo, contido no plano 𝑥 − 3𝑦 + 6 = 0, de centro (3,3,3) e raio 2, é projetado ortogonalmente no plano 𝑦 = 0, 

formando uma figura plana de área, em unidades de área, igual a: 

(A) 
6𝜋

5
√2 

(B) 
3𝜋

5
√10 

(C) 
6𝜋

5
√10 

(D) 
7𝜋

5
√5 

(E) 
6𝜋

5
 

 

24. Considere no plano de Argand-Gauss os números complexos 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, onde 𝑖 = √−1 e cujos afixos são os pontos 
𝑃(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2. Dada a equação (𝑧 − 2 + 2𝑖)4 = 16, sobre os elementos que compõem seu conjunto solução, é INCORRETO 
afirmar que: 

(A) Apenas um deles é imaginário puro. 

(B) Todos podem ser escritos na forma trigonométrica. 

(C) o conjugado do que possui maior argumento é 2 + 4𝑖 

(D) nem todos possuem a parte imaginária não nula. 

(E) O afixo da soma deles pertence à bissetriz dos quadrantes pares no ℝ2 

25. Considere as expressões: 

𝑋 = 272 − 242 + 252 − 222 + 232 − 202 + 212 − 182 + ⋯ + 52 − 22 + 32 

𝑌 = 3 ⋅ √3 ⋅ √3
4

⋅ √3
8

⋅ √3
16

⋅ … 

Portanto, o valor de 
𝑋

𝑌
 é: 

(A) 117 

(B) 118 

(C) 119 

(D) 120 

(E) 121 

 

26. Uma pequena caixa contém 12 cartões dos quais 4 são amarelos e numerados de 1 a 4; 4 são verdes e numerados de 
1 a 4 e mais 4 cartões de outras cores todas distintas entre si e sem numeração. Assim, a quantidade de formas distintas 
de se enfileirar da esquerda para direita esses 12 cartões de modo que os de mesmo número fiquem juntos é: 

(A) 7 ⋅ 23 ⋅ 37 

(B) 211 ⋅ 34 

(C) 7 ⋅ 213 ⋅ 32 

(D) 7 ⋅ 5 ⋅ 29 ⋅ 32 

(E) 5 ⋅ 23 ⋅ 5² 
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27. Considere as funções reais 𝑓, 𝑔 𝑒 ℎ tais que: 

𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥2 − (𝑚 + 1)𝑥 + (𝑚 + 1) 

𝑔(𝑥) =
2

𝑥
 

ℎ(𝑥) = √2𝑥 

Para que a função composta ℎ ∘ 𝑔 ∘ 𝑓(𝑥) tenha domínio 𝐷 = ℝ, deve-se ter: 

(A) 𝑚 >
2

3
 

(B) 3𝑚 − 1 > 0 

(C) 𝑚 >
1

3
 

(D) 3𝑚 + 1 > 0 

(E) 𝑚 > −
2

3
 

 

28. A solução do sistema: 

{

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = −5
𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 + 𝑐𝑑 = 2

𝑎𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑑 + 𝑏𝑐𝑑 + 𝑎𝑐𝑑 = 3
𝑎𝑏𝑐𝑑 = 13

 

Pode ser representada pelas raízes do polinômio: 

(A) 𝑥4 − 5𝑥3 + 2𝑥2 + 3𝑥 + 17 = 0 

(B) 𝑥4 + 5𝑥3 + 2𝑥2 − 3𝑥 + 13 = 0 

(C) 𝑥4 − 7𝑥3 + 4𝑥2 + 3𝑥 + 21 = 0 

(D) 𝑥5 − 5𝑥3 + 2𝑥2 + 3𝑥 + 13 = 0 

(E) 𝑥4 − 12𝑥3 + 2𝑥2 + 4𝑥 + 23 = 0 

 

29. Dados os pontos 𝐴(2, −3), 𝐵(1,4) 𝑒 𝐶(−1, −4), o valor da altura do triângulo 𝐴𝐵𝐶 em relação a base 𝐴𝐵 é igual a : 

(A) 
11√3

5
 

(B) 
13√5

5
 

(C) 
11√5

5
 

(D) 
21√2

5
 

(E) 
11√2

5
 

 

30. Numa progressão geométrica crescente, o triplo do segundo termo é igual à soma do terceiro termo com o dobro do 

primeiro termo. Sabendo que a soma desses três termos é igual a 35, determine a soma do 5° ao 20° termo dessa 
progressão, incluindo os extremos: 

(A) 5242800 

(B) 2747100 

(C) 6567800 

(D) 3242500 

(E) 1232800 
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31. Considere um corpo sendo lançado do solo com uma velocidade inicial V0 e com angulação α em relação à horizontal. 
Sabendo que esse ângulo é definido de forma que o valor da altura máxima coincida com o alcance máximo na Terra, 
determine a altura máxima atingida pelo corpo caso ele fosse lançado com os mesmos parâmetros iniciais em um planeta 
de gravidade g’ = 2g (g indica o valor da gravidade terrestre). A resposta final deverá estar em função apenas de V0 e g. 

(A) H = 4(V0) ²/15g    

(B) H = 4(V0) ²/17g    

(C) H = 4(V0) ²/15g    

(D) H = 2(V0) ²/17g 

(E) H = 8(V0) ²/17g 

 

32. Considere um planeta de massa Mp perfazendo uma órbita elíptica de semieixo maior a, onde, em um dos focos, 
localiza-se uma estrela fixa de massa Me. Agora, considere um asteroide que percorre uma trajetória retilínea que dista d 
(d>a) do centro da elipse. Determine o trabalho mínimo necessário para levar o planeta até uma órbita circular (de mesmo 
centro da elipse), onde seria possível a colisão entre o planeta e o asteroide no ponto de distância mínima entre o planeta 
e o asteroide no ponto de tangência da reta do asteroide com a órbita circular. 

 
Dica: A energia total de um planeta de massa m orbitando uma estrela de massa M é dada por E = -(GMm)/2x , onde 
x indica o raio da circunferência ou o semieixo maior da elipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) W=[-(G.Me.Mp). (a-d)]/ad 

(B) W=[-(G.Me.Mp). (a-d)]/4ad 

(C) W=[-2(G.Me.Mp). (a-d)]/ad 

(D) W=[-(G.Me.Mp). (a-d)]/2ad 

(E) W=[-4(G.Me.Mp). (a-d)]/ad 

 

33. Considere um tubo sonoro fechado de tamanho L1 posto em um meio onde a velocidade do som vale Vs e um tubo 
aberto de tamanho L2 posto em um ambiente onde a velocidade sonora vale Vs’ = Vs/2. Determine a razão L2/L1 
necessária para que a frequência do segundo harmônico possível de ser formado no tubo fechado coincida com a frequência 
do segundo harmônico do tubo aberto. 

(A) 3/2            

(B) 3/4           

(C) 2/3           

(D) 4/3         

(E) 3/8 
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34. Considere um resistor e homogêneo em formato de um paralelepípedo retângulo de dimensões a, h e l, onde a < h 
< l. Sabendo que a resistividade do material do resistor é ρ, determine a razão entre a maior e a menor resistência possível 
de ser obtida ao ligarem-se fios condutores em duas faces opostas do resistor e inserir o sistema em um circuito. 

(A) lh/a²           

(B) l²/ah            

(C) l²/a²            

(D) h²/a²           

(E) l²/h² 

 

35. Uma das extremidades de uma mola é fixada em uma parede vertical e a outra em um bloco homogêneo de massa 
M=15m. Sabendo que um projétil de massa m é disparado com velocidade v horizontalmente em direção ao sistema 
bloco-mola (posto na horizontal), encrustando-se no bloco, determine a amplitude do movimento subsequente. 

(A) [√ (m/k)] . v/16      

(B) [√ (m/k)] . v/8        

(C) [√ (m/2k)] . v/16      

(D) [√ (m/k)] . v/6 

(E) [√ (2m/k)] . v/16 

 

36. Uma esfera condutora neutra de raio r é conectada ao solo através de um fio condutor. Aproxima-se a uma distância 
d (d>r) desta; uma outra esfera de raio x (x<r) condutora de carga +Q. Nesse processo a esfera inicial adquire uma carga 
e, em seguida, o fio é rompido e a segunda esfera é afastada. Após isso, a esfera inicial entra em contato com outras 
esferas idênticas a ela e isoladas entre si, uma por vez. Determine a carga da esfera inicial após o enésimo contato.  

(A) -[(Q.r)/d]/2n-1         

(B) -[(Q.r)/d]/2n    

(C) -[(Q.d)/r]/2n     

(D) -[(Q.d)/r]/2n-1    

(E) -[(Q.r)/d]/2n+1 

 

37. A figura abaixo mostra uma bolinha homogênea de densidade ρ que é posta no fundo de um recipiente e é imersa 
em 3 camadas de líquidos imiscíveis, todos de altura l. Considerando que a gravidade local é g, determine a altura máxima 
atingida pela bolinha acima do líquido superior. A densidade dos líquidos está indicada na figura abaixo:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

(A) l                                     

(B) l/2                                     

(C) l/4                               

(D) 2l                                    

(E) 2l/3 
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38. Um indivíduo, que possui uma massa corpórea de 80kg, adentra um elevador para subir alguns andares. Durante o 
movimento de subida, o elevador atinge uma aceleração de 5m/s² no início e uma desaceleração de 7m/s² no final do 
trajeto. Considerando g = 10m/s² o valor da gravidade terrestre no local, determine a razão entre os pesos aparentes 
máximo e mínimo dessa pessoa durante o movimento. 

(A) 15              

(B) 10              

(C) 5              

(D) 7             

(E) 12 

39. Observe o gráfico P x T (Pressão versus Temperatura) abaixo que reproduz um ciclo termodinâmico realizado por 2 
mols de um gás ideal monoatômico. Assinale a alternativa que indica o valor do trabalho total realizado pelo gás após um 
ciclo completo ABCDA. 

 
OBS:O prolongamento dos seguimentos AB e CD passam pela origem do gráfico.      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                

(A) 1600R             

(B) 1500R         

(C) 2400R 

(D) 1800R             

(E) 3200R 

 

40. Dois fios condutores muito longos de tamanho L estão separados por uma distância d e estão ligados por uma corda 
ideal, isolante e tensionada de massa m. Sabendo que os fios são percorridos por correntes de mesma intensidade i e 
sentidos opostos, determine a velocidade com a qual um pulso de onda percorre a corda nesse momento. Admita que a 
corda não se rompe. 

(A) √[(u0.i².L²)/2πmd]   

(B) √[(u0.i².L²)/πmd]           

(C) √[(u0.i².L²)/4πmd] 

(D) √[(u0.i².L²)/2md]               

(E) √[(u0.i².L²)/4md] 
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