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3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – EPCAR/CM 

INSTRUÇÕES!! 

• Esta prova contém 30 questões objetivas com cinco alternativas cada. 

• A prova tem duração máxima de 5 horas; 

• Os candidatos terão das 13h às 17h (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 17h; 

• 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 17h; 

• Gabaritos enviados após às 17h 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 17h; 

• 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 
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• Início da prova: às 13h00 

• Fim da prova: às 17h00 

• Divulgação do formulário: às 13h00 

• Fechamento do formulário: às 17h00 

• Limite para envio do gabarito: às 17h00 

• Divulgação da Resolução da prova: às 19h00 

• Divulgação do Resultado: às 19h00 

Preencha seu gabarito! 

CLIQUE AQUI 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchXvLAhsBFzJkt8WCWPe9e3dfm-iJsPJ_WGdKvQk-Om8wYyQ/viewform
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A partir da leitura do texto a seguir, responda ao que se pede nas questões de 01 a 07. 

 

A Covid-19 apresenta sintomas leves na maioria dos casos, mas pode ser extremamente agressiva a uma 
minoria. E um novo relatório divulgado pela OMS, que analisou os primeiros 56 mil casos da doença na China, pode 
explicar o porquê: o que parece definir a gravidade da Covid-19 é o local até onde o vírus chega em seu corpo. Quando 
ele se restringe ao nariz ou à garganta, os sintomas são leves. Já se ele chega aos pulmões a doença tende a ficar 
séria e, dependendo do caso, até levar à morte. O documento também alerta que essa evolução pode ocorrer 
rapidamente. 

Para entender por que, precisamos analisar os mecanismos de infecção do coronavírus. Quando o SARS-cov-2 
entra em nosso corpo pelas vias respiratórias, através de gotículas de saliva geralmente transportadas pelas mãos, ele 
encontra uma série de células prontas para infecção. Mas, assim como todos os outros patógenos invasores, o vírus 
não consegue sair entrando em tudo o que ele vê pela frente: ele precisa de uma entrada específica. Para isso, os 
coronavírus têm uma arma secreta: as proteínas spike. São elas, inclusive, que dão o nome ao grupo – essas proteínas 
aparecem como protuberâncias pontiagudas ao redor do envelope viral, resultando em uma formato de uma coroa 
(“corona”). (...) 

Esse mecanismo ajuda a explicar, pelo menos em parte, o motivo pelo qual pessoas mais velhas são mais 
vulneráveis a quadros graves de Covid-19 do que pessoas jovens. A mortalidade entre indivíduos com 80 anos ou mais 
chega a quase 15%; em contraste, esse número é de apenas 0,2% entre pessoas de 10 a 39 anos, segundo estimativas 
iniciais dos 72 mil primeiros casos da China. Isso porque o sistema imunológico de pessoas mais velhas é mais 
debilitado, e nem sempre conseguiria combater a infecção antes de ela seguir em direção aos pulmões. 

O relatório também afirma que apenas 1 em cada 7 pacientes chega a desenvolver a dificuldade de respirar 
como sintoma, e só 6% dos casos se encaixam na categoria de “crítico”. Mas alerta que a evolução clínica de um caso 
pode evoluir rapidamente de leve para severo – e o “ponto de virada” é exatamente a chegada do vírus aos pulmões. 
Segundo o estudo, entre 10% e 15% dos casos leves evoluem para severos; destes, 15% a 20% pioram e podem ser 
classificados como críticos, quando os pulmões são severamente afetados. Ou seja: não dá para descuidar. 

 

(https://super.abril.com.br/saude/estudo-mostra-porque-alguns-casos-de-covid-19-sao-fatais-e-
a-maioria-nao/. Acesso: 08.03.2020. Fragmento) 

 

01. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que o objetivo principal do autor é 

(A) apresentar um texto para uma campanha de combate ao coronavírus, essencialmente no Brasil. 

(B) apresentar aspectos técnicos do vírus, voltados a uma parcela muito específica da comunidade científica. 

(C) apresentar informações sobre os cuidados com o vírus, de forma a diminuir o contágio entre as pessoas da cidade. 

(D) apresentar aspectos técnicos do contágio do vírus para uma parte da comunidade que não tem acesso a outras 
informações. 

(E) apresentar explicações simples em sua linguagem para que os leitores possam, sem exceção, entender o 
funcionamento do vírus. 

 

02. O trecho “Para entender por que, precisamos analisar os mecanismos de infecção do coronavírus”, que abre o segundo 
parágrafo do texto, poderia ser reescrito, sem perda sintática ou semântica, em 

(A) Para entender o porque, é necessário que se analisem os mecanismos de infecção do coronavírus. 

(B) Para entendermos o porquê, é necessário que analisemos os mecanismos de infecção do coronavírus. 

(C) Para entendermos por quê, é necessário que sejam analisados os mecanismos de infecção do coronavírus. 

(D) Para que se entenda o porque, faz-se necessário que sejam analisados os mecanismos de infecção do coronavírus. 

(E) Para que se entenda os porquês, faz-se necessário que sejam analisados os mecanismos de infecção do coronavírus. 

 

03. O pronome relativo encontrado em “E um novo relatório divulgado pela OMS, que analisou os primeiros 56 mil casos 

da doença na China, pode explicar o porquê”, apresenta como elemento de retomada e desempenha a função sintática 

de 

(A) “um novo relatório divulgado pela OMS”; sujeito. 

(B) “relatório divulgado”; objeto direto. 

(C) “um novo relatório divulgado pela OMS”; objeto direto 

(D) “relatório divulgado pela OMS”; sujeito. 

(E) “relatório”; objeto indireto.  
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04. Ao analisarmos a distribuição de objetivos dos quatro parágrafos do texto, podemos entender que a distribuição de 
significados se apresenta como analisado em (§ é o símbolo de parágrafo) 

(A) §1 – apresentação do tema; §2 – explicação o tema; §3 e §4 – conclusão do tema. 

(B) §1 – apresentação do tema; §2 – explicação o tema; §3 – explicação do tema; §4 – explicação do tema. 

(C) §1 – apresentação do tema; §2 – explicação o tema; §3 – complemento de explicação do §2; §4 – conclusão. 

(D) §1 – apresentação do tema; §2 – explicação o tema; §3 – explicação do tema; §4 – complemento de explicação do §3. 

(E) §1 – apresentação do tema; §2 – explicação e argumentação tema; §3 – explicação do tema; §4 – complemento de 
explicação do §3. 

 

05. O acento encontrado em “têm”, no trecho “Para isso, os coronavírus têm uma arma secreta: as proteínas spike”, 
justifica-se porque 

(A) há relação direta com a tonicidade do som vocálico encontrado. 

(B) há necessidade de um acento diferencial de significado com homofonia. 

(C) há um monossílabo tônico terminado em “em” que pede acento. 

(D) há necessidade de acentuar os monossílabos terminados em “a, e, o”. 

(E) há diferença de grafia entre o singular e o plural do verbo ter. 
 

06. O elemento destacado em “Esse mecanismo ajuda a explicar, pelo menos em parte, o motivo pelo qual pessoas mais 
velhas são mais vulneráveis a quadros graves de Covid-19 do que pessoas jovens” pode ser substituído por: 

(A) porque 

(B) pelo que 

(C) por que 

(D) por quê 

(E) o porquê 

 

07. No período “O relatório também afirma que apenas 1 em cada 7 pacientes chega a desenvolver a dificuldade de respirar 
como sintoma, e só 6% dos casos se encaixam na categoria de crítico”, temos 

(A) uma oração principal, três subordinadas e uma coordenada. 

(B) duas principais e três subordinadas. 

(C) duas coordenadas, duas subordinadas e uma absoluta. 

(D) duas coordenadas, duas subordinadas e uma principal. 

(E) quatro coordenadas e uma subordinada. 
 

08. Os verbos impessoais são bastante comuns na língua portuguesa e apresentam um comportamento específico: a falta 
de sujeito. Assinale, dessa forma, a seguir, a alternativa que não apresenta um verbo impessoal, ou seja, aquela que não 
apresenta inexistência do sujeito. 

(A) Deve haver milhares de motivos para a possível pandemia mundial. 

(B) Chovera torrencialmente antes da chegada dos meninos à escola. 

(C) Havia muitos motivos para controlar o pânico sobre a pandemia. 

(D) Devem existir milhares de motivos para a possível pandemia mundial. 

(E) Fazia anos que não comíamos tanto em uma única refeição. 
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09. Os processos de formação de palavras são extremamente importantes para a construção de um vocabulário extenso. 
No português, temos diversos mecanismos e processos para formarmos palavras. Indique, a seguir, a alternativa que 
apresenta, respectivamente, um exemplo de prefixação, sufixação, justaposição e parassintética: 

(A) amanhecer; identidade; hidrelétrica; e emagrecimento. 

(B) infeliz; felicidade; hidroelétrica; e amanhecer. 

(C) infelicidade; adversidade; autoestima; e emagrecer. 

(D) felicidade; felizmente; guarda-chuva; e pandemia. 

(E) felicidade; infeliz; amanhecer; e hidroelétrica. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

(A) Eram os meninos em quem aprendi a confiar. 

(B) Ele falou que não corríamos nenhum risco hoje. 

(C) A São Paulo que conheço é sempre chuvosa. 

(D) Brasília, que fica no centro-oeste brasileiro, é muito seca sempre. 

(E) Eles ficaram tão animados com o resultado que choraram muito. 

 

Modern Technology 
 
Modern technology is changing the way we live our lives. Clever gadgets make everyday activities easier and 

enable people to use their time effectively. But what impact will this change have in the future and is it really a positive 
thing? People are busier than ever before. 

Technological advances mean that things are often possible with the touch of a button. A hundred years ago, 
however, things were very different. Everyday jobs, like doing the laundry, would take a whole day, and the telephone 
was a new invention! Nowadays, almost every household has a washing machine and a dishwasher, and there are 
more than 70 million mobile phones in use in the United Kingdom alone. 

Research shows that around 28% of children in the UK are overweight or obese. Some people are concerned 
that this is because young people spend too much time online and not enough time socialising with their friends and 
playing outside. In the past, nearly all children walked to school because their parents didn’t have a car. They didn’t 
have all the luxuries that many children have now, so they used their imaginations and played outdoors in the fresh 
air. 

Years ago, when people wanted to stay in touch with their friends and family, they wrote letters. These days, 
however, E-mail communication and social networking sites, such as Facebook, allow instant, free international 
communication. 

Online banking and shopping make essential activities possible from the comfort of our own homes. But what 
effect will this have on town centres and shops? In some towns and cities, many shops are now empty, and a lot of 
people think this is because more and more people choose to use the Internet for shopping. 

There are many benefits of using technology but we need to be responsible in the choices we make. Modern 
equipment is often very expensive and does not last a long time. It is important to consider how much we really need 
these things and the impact they have on our health, the environment and society. 

 
(Facts sourced from http://www.dh.gov.uk) Adapted from 

(https://esol.britishcouncil.org/sites/default/files/Modern_Technology_worksheets%28updated
%2028.01.13%29.pdf) 

 

11. The author points out that 

(A) the world was better without technology. 

(B) most part of the children in the UK are overweight or obese . 

(C) years ago, the communication was slow but it was more effective. 

(D) many shops are now empty due to online shopping. 

(E) modern technology is responsible for environment problems. 
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12. The word in bold in “In the past, nearly all children walked to school because their parents didn’t have a car.” 

(paragraph 3) refers to 

(A) children. 

(B) friends. 

(C) In the past. 

(D) parents. 

(E) young people. 

 

13. Mark the CORRECT definition of the word “networking” (paragraph 4). 

(A) know people to take advantage of them later. 

(B) to work making nets. 

(C) to stay in touch. 

(D) know people to have a professional relationship with them. 

(E) to have a romantic relationship. 

 

14. Mark the FALSE statement below in relation to the text. 

(A) there are many benefits of using technology, but it can be very expensive, though. 

(B) technology made international communication a lot faster and free of charge. 

(C) there are some people concerned because children are getting fatter and don’t play outside long enough. 

(D) online banking and shopping are essential and can only be accomplished due to technology. 

(E) technology is responsible for many changes in our lives. 

 

15. Mark the concept that is mentioned in the text. 

(A) technology. 

(B) technological advances. 

(C) modernism. 

(D) communication. 

(E) nostalgia. 

 

16. The sentence “Clever gadgets make everyday activities easier and enable people to use their time 

effectively.” (paragraph 4) means that 

(A) gadgets do things for us so we don’t have to do them. 

(B) the gadgets give people permission to use their time effectively. 

(C) the gadgets only help with easy activities. 

(D) the gadgets organise people’s lives so they don’t get lost in their routine. 

(E) the gadgets help people with their tasks so they can use their time better. 
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17. The word “household” (paragraph 2) means 

(A) house. 

(B) residence. 

(C) homeless. 

(D) family. 

(E) owner of a house. 

 

18. The third paragraph mentions people who 

(A) are concerned about the children’s lifestyle the UK. 

(B) like to stay outdoors in fresh air. 

(C) would send letters to communicate with friends and family. 

(D) researched the children’s health. 

(E) consider 28% of overweight and obese children an acceptable number. 

 

19. - In the sentence “. Modern equipment is often very expensive and does not last a long time.” (last paragraph), the 
underlined expression means 

(A) doesn’t have good quality.  

(B) you can use it for a long time.  

(C) doesn’t have a long lifetime. 

(D) doesn’t break. 

(E) they are not reliable products. 

 

20. Choose the option which contains the correct negative for “Nowadays, almost every household has a washing machine 
and a dishwasher”. Nowadays, almost ______ household has a washing machine and a dishwasher. 

(A) none 

(B) no 

(C) not  

(D) all 

(E) don’t 

 

21. Em determinado esquadrão A, há 12 meninas. O comandante pede para você separá-las igualmente em 4 esquadrilhas. 
Quantas são as possibilidades de montagem das 4 esquadrilhas? 

(A) 495 

(B) 990  

(C) 4345  

(D) 7700  

(E) 15400 
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22. Considere uma pista de carrinho de brinquedo que pode ser expandida com a alocação de peças extras. Na figura, 
perceba que ABC é o triângulo que representa a pista sem a expansão e ADE é o triângulo que representa a pista com 
expansão. Seja o ângulo BAD = 30°, o ângulo BDA = 30° e o lado AB igual a 5 unidades de comprimento.  

Considere os triângulos ABC e ADE isósceles e com bases respectivamente iguais a BC e DE.  

Nessa perspectiva, qual é a variação na distância percorrida pelo carrinho, em unidades de comprimento, em uma volta 
após a alocação da expansão? 

 

 

 

 

 

 

(A) 10√3 

(B) 10√2 

(C) 5√3 

(D) 5√2 

(E) 5√5 

 

23. João e Maria foram a uma papelaria. Chegando lá, João comprou 3 canetas e 2 lápis, enquanto Maria comprou uma 
caneta e 5 lápis. Sabendo que João gastou um total de R$ 8,00 e Maria apenas R$ 7,00, determine o valor de uma caneta 
e de um lápis, respectivamente. 

(A) R$ 1,50 e R$ 1,00 

(B) R$ 3,00 e R$ 0,50 

(C) R$ 1,00 e R$ 2,00 

(D) R$ 2,00 e R$ 1,00 

(E) R$ 1,00 e R$ 1,50 

 

24. Sabendo que “a” é múltiplo de 3 e “b” é múltiplo de 2, determine quantas soluções inteiras possui a equação:  

                                              a + ab + b = 143 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 

(E) 4 

 

25. Determine o conjunto solução da seguinte equação: 

− 𝟑𝒙 + 𝟕 >  −𝟓𝒙 − 𝟏𝟑 

(A) {(−∞, −10)} 

(B) {(−∞, 0)} 

(C) {(−10, ∞)} 

(D) {(0, ∞)} 

(E) {(10, ∞)} 
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26. Sabendo que 𝑥1 𝑒 𝑥2são as raízes da seguinte equação: 

𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟐𝟎𝟖 = 𝟎 

Determine o valor de 𝑥1
2 + 𝑥2

2 

(A) 361 

(B) 387 

(C) 400 

(D) 411 

(E) 425 

 

27. Seja ABCDE um hexágono equiângulo não regular de modo que os lados medem AB = 5, BC = 4, CD = 7, EF = 6. 
Determine o perímetro do hexágono.  

(A) 20 

(B) 25 

(C) 30 

(D) 35 

(E) 40 

 

28. Seja P(x) = 3𝑥2 − 5𝑥 − 2 

Determine a quantidade de raízes inteiras de P(x). 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 

(E) 4 

 

29. De acordo com os dados abaixo, determine, respectivamente, a moda, a mediana e a média dos valores. 

 

(F) 21 (G) 20 (H) 23 (I) 24 (J) 24 (K) 22 (L) 21 (M) 25 (N) 20 (O) 20 

 

(A) 24; 21; 22 

(B) 20; 21; 22 

(C) 20; 22; 22 

(D) 20; 21,5; 22 

(E) 24; 21,5; 22 

 

30. Determine o valor pago por um produto que custa R$ 1000,00 e que ser pago em 5 meses a uma taxa de juros simples 
de 6%. 

(A) R$ 1200,00 

(B) R$ 1300,00 

(C) R$ 1400,00 

(D) R$ 1500,00 

(E) R$ 1600,00 
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