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3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – EsPCEx 

INSTRUÇÕES!! 

• Esta prova contém 70 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/1FAIpQLSdOzePsfCI4ZS3KUStGO5jNRrCH5cF5yTNbi_M4XwzKNlvm5g/viewform
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Uso de inteligência artificial pode aumentar desemprego no Brasil, diz FGV 

 
Responsável por reduzir burocracias, automatizar processos e aumentar a eficiência, o uso de inteligência 

artificial (IA) pode aumentar o desemprego no País em quase 4 pontos porcentuais nos próximos 15 anos. Os dados 
são de um estudo desenvolvido pelo professor Felipe Serigatti, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com a 
Microsoft.  

Para simular o impacto da adoção de IA na economia brasileira, a pesquisa estipulou três cenários: um 
conservador, no qual a taxa de crescimento da adoção de IA pelo mercado brasileiro é de 5%, durante 15 anos. Nesse 
panorama, a economia também cresce menos do que o estimado para os próximos anos. No cenário intermediário, o 
número é de 10%, com crescimento estável. Já no mais agressivo, em um mundo em que a economia tem projeção 
otimista de crescimento, a adoção de IA subiria 26% no período – é nesse último que o desemprego pode aumentar 
em 3,87 pontos porcentuais, no saldo geral da população.  

No mais severo dos cenários, os mais afetados serão os trabalhadores menos qualificados, que poderão ver o 
desemprego aumentar em 5,14 pontos porcentuais; já o número de vagas qualificadas pode subir com a adoção 
massiva de inteligência artificial, em até 1,56 ponto percentual. “A inteligência artificial aumentará a desigualdade”, 
alertou Serigatti, que é professor de Economia da FGV.  

A pesquisa analisou seis segmentos diferentes da economia: agricultura, pecuária, óleo e gás, mineração e 
extração, transporte e comércio e setor público (educação, saúde, defesa e administração pública). Os trabalhadores 
mais afetados no cenário mais agressivo são os mais qualificados dos setores de óleo e gás e de agricultura, dois dos 
principais pilares da economia brasileira. O primeiro tem redução nos empregos de 23,57%, e o segundo, de 21,55%.  

 
(Bruno Romani, “Uso de inteligência artificial pode aumentar desemprego no Brasil, diz FGV”. 

https://link.estadao.com.br. Adaptado) 

 

01. Ao analisar o trecho “Os dados são de um estudo desenvolvido pelo professor Felipe Serigatti, da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), em parceria com a Microsoft.” pode-se inferir que  

(A) o estudo foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com a Microsoft. 

(B) o professor Felipe Serigatti era membro da Microsoft. 

(C) o estudo foi realizado em parceria, a qual contou com a participação do professor e da Microsoft. 

(D) o estudo foi realizado em parceria, a qual contou com a participação do professor e da Fundação Getúlio Vargas. 

(E) o estudo não foi realizado em parceria, a qual contou com a participação do professor e da Microsoft. 

 

02. No trecho “A pesquisa analisou seis segmentos diferentes da economia: agricultura, pecuária, óleo e gás, mineração e 
extração, transporte e comércio e setor público (educação, saúde, defesa e administração pública).” os dois pontos foram 
utilizados para 

(A) iniciar uma enumeração, que, por sua vez, explica quais são os seis segmentos da economia. 

(B) iniciar termos de diferentes funções sintáticas. 

(C) dar ênfase ao período. 

(D) iniciar um aposto especificativo. 

(E) iniciar um chamamento. 

 

03. Ao analisar o trecho “No mais severo dos cenários, os mais afetados serão os trabalhadores menos qualificados, que 
poderão ver o desemprego aumentar em 5,14 pontos porcentuais;”, pode-se dizer a partícula “que” é classificada 
morfologicamente como 

(A) Conjunção integrante  

(B) Pronome demonstrativo 

(C) Pronome relativo 

(D) Advérbio 

(E) Preposição 
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04. No período em que se segue “Responsável por reduzir burocracias, automatizar processos e aumentar a eficiência, o 
uso de inteligência artificial (IA) pode aumentar o desemprego no País em quase 4 pontos porcentuais nos próximos 15 
anos.”, o sujeito da locução verbal é 

(A) Responsável por reduzir burocracias 

(B) Automatizar processos 

(C) Aumentar a eficiência 

(D) Uso de inteligência 

(E) O desemprego 

 

05. A preposição presente no trecho “Para simular o impacto da adoção de IA na economia brasileira,...” exprime ao 
período em que se insere ideia de 

(A) oposição 

(B) causa 

(C) modo 

(D) adição 

(E) finalidade 

 

06. No trecho “...em um mundo em que a economia tem projeção otimista de crescimento, a adoção de IA subiria 26% 
no período – é nesse último que o desemprego pode aumentar em 3,87 pontos porcentuais, no saldo geral da população” 
a estrutura “é...que” 

(A) poderia ser retirada, uma vez que se trata de elementos expletivos. 

(B) não pode ser retirada, pois é essencial à construção do período. 

(C) são estruturas distintas, já que a primeira é um verbo e a segunda uma conjunção. 

(D) são obrigatórias e sua retirada causaria prejuízo gramatical ao período.  

(E) poderia ser retirado o primeiro elemento, porém o segundo é obrigatório, pois retoma o termo antecedente e tem 
relação sintática no período em que se insere. 

 

07. No período “Os trabalhadores mais afetados no cenário mais agressivo são os mais qualificados dos setores de óleo e 
gás e de agricultura” o trecho “os mais qualificados dos setores de óleo e gás e de agricultura” desempenha a função 
sintática de 

(A) Objeto direto 

(B) Objeto indireto 

(C) Aposto explicativo 

(D) Complemento nominal 

(E) Predicativo do sujeito 
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08.  
Os grandes, Doroteu, da nossa Espanha 
têm diversas herdades (...) 
 
Cada triênio, pois, os nossos chefes 
levantam duas quintas ou herdades, 
e, quando o lavrador da terra inculta 
despende o seu dinheiro, no princípio, 
fazendo levantar, de paus robustos, 
as casas de vivenda e, junto delas, 
em volta de um terreiro, as vis senzalas, 
os nossos generais, pelo contrário, 
quando estas quintas fazem, logo embolsam 
uma grande porção de loiras barras. 

Tomás Antônio Gonzaga – Cartas chilenas. 
Domínio público: https://tinyurl.com/mhyduj4. Acesso em: 09 mar. 2020. 

 

Tomás Antônio Gonzaga, nesse trecho, faz uma crítica à(ao) 

(A) corrupção. 

(B) nacionalismo. 

(C) indianismo. 

(D) sociedade. 

(E) família. 

 

09. 

Sete anos de pastor Jacob servia 
Labão, pai de Raquel, serrana bela; 
Mas não servia ao pai, servia a ela, 
E a ela só por prémio pretendia. 
 
Os dias, na esperança de um só dia, 
Passava, contentando-se com vê-la; 
Porém o pai, usando de cautela, 
Em lugar de Raquel lhe dava Lia. 
 
Vendo o triste pastor que com enganos 
Lhe fora assi negada a sua pastora, 
Como se a não tivera merecida; 
 
Começa de servir outros sete anos, 
Dizendo: – Mais servira, se não fora 
Para tão longo amor tão curta a vida! 

 

A primeira estrofe do soneto camoniano faz referência à(ao) 

(A) teocentrismo. 

(B) amor cortês. 

(C) feitos históricos. 

(D) passagem bíblica. 

(E) carpe diem. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/mhyduj4


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

 

10. Leia o trecho de Viva o povo brasileiro de João Ubaldo Ribeiro. 

 
Sem conseguir resolver para onde olhar durante todo esse tempo, Dafé se admirou de haver tanta ciência 

naquela gente comum, se admirou também de nunca ter visto nos livros que pessoas como essas pudessem possuir 
conhecimentos e habilidades tão bonitos, achou até mesmo a mãe uma desconhecida, misteriosa e distante, em seu 
saber antes nunca testemunhado. Quantos estudos não haveria ali, como ficavam todos bonitos fazendo ali suas 
tarefas, agora também ela ia ser pescadora! Até pouquinho, estivera meio convencida, porque ia ser professora e 
portanto sabia muito mais coisas do que todos eles juntos, mas se via que não era assim. Tinha gente que pescava o 
peixe, gente que plantava a verdura, gente que fiava o pano, gente que trabalhava a madeira, gente de toda espécie, 
e tudo isso requeria grande conhecimento e muitas coisas por dentro e por trás desse conhecimento — talvez fosse 
isto a vida, como ensinava vô Leléu, quanta coisa existia na vida! Que beleza era a vida, cada objeto um mundão com 
tantas outras coisas ligadas a ele e até um pedaço de pano teve alguém para prestar atenção só nele um dia, até tecê-
lo e acabá-lo e cortá-lo, alguém que tinha conhecimentos tão grandes como esses pescadores e navegadores, mas já 
se viu coisa mais bonita neste mundo do nosso Deus? Dafé sentiu até um pouco de vontade de dançar, deu uns 
tapinhas acelerados na borda do barco, deu uns gritinhos, sapateou de emoção, correu de um lado para o outro, vendo 
aqui o peixe que vinha, ali o anzol sendo iscado, acolá o plaf-plaf das chumbadas engolidas pela água — mas oba, 
oba, oba, esta vida não é uma beleza cheia de novidades? Agora ela também queria trabalhar de navegadora e 
pescadora. Mas também queria ser professora. E o que é que ela queria mesmo? Queria ser tudo, isso sim! Porque 
cada ofício tem o seu conhecimento da vida, quantos lados tem a vida, vô Leléu? 

 
João Ubaldo Ribeiro – Viva o povo brasileiro. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, p. 206. 
 

Nesse fragmento, constata-se um processo de 

(A) menosprezo de formas menos eruditas de conhecimento sem ciência. 

(B) valorização do trabalho por meio da observação da sabedoria popular. 

(C) declínio comercial do ciclo do cacau na Bahia e substituição pela pesca. 

(D) hierarquização do ponto de vista adulto em detrimento do infantil. 

(E) degradação do meio ambiente pela pesca ilegal baleias. 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 11, 12, 13 e 14. 

 

The True Story of the First Woman to Finish Special Forces Training 
 

A National Guard soldier was set to become the Army’s first female Green Beret since the Pentagon’s opening 
of all combat jobs to women in 2016. She’ll be the first woman in history to finish the yearlong qualification course and 
be assigned to a Special Forces operational detachment. But 40 years earlier, another woman passed the course and 
fought for her right to be recognized. Her name is Kate Wilder. 

In 1980, when Wilder, then an intelligence officer, entered the U.S. Army Special Forces Officer Course, she 
had already _______ (1) serving in the special-operations community for four years. Wilder got an intelligence-officer 

job because she had the one qualification that was required: she was a graduate of the Airborne School. As a jump-
qualified military intelligence officer, Wilder assigned as its adjutant. She quickly learned the ins and outs of all the 
Army’s regulations regarding special operations, and found nothing stating that Special Forces training was male-only. 

So she applied. And after a long fight, she started the Special Forces Officer Course in 1980. Though she passed 
every single graded event, the head of the school called her the day before graduation and told her she would not be 
graduating. Wilder was livid, and she fought back. The Army conducted an investigation, and in 1981 she was _______ 
(2) a certificate of graduation backdated to 1980. Army regulations were changed after Wilder graduated, explicitly 

barring other women from attending the course — until 2016, when all combat jobs were formally opened to women. 
 

Adapted from https://www.nytimes.com/2020/02/28/magazine/woman-special-forces-green-
beret.html? 

11. According to the text, choose the correct statement. 

(A) when Wilder graduated, the Special Forces training was male-only. 

(B) when Wilder entered the U.S. Army Special Forces Officer Course, she became an intelligence officer. 

(C) Wilder consented to what the head of the school told her the day before graduation. 

(D) The Army promptly agreed to Wilder’s graduation when she complained. 

(E) since Wilder was a graduate of the Airborne School, she got an intelligence-officer job. 
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12. In the sentence “She quickly learned the ins and outs of all the Army’s regulations regarding special operations...” 
(paragraph 2), the expression the ins and outs means 

(A) the details relating to something. 

(B) a place’s entrances and exits. 

(C) the disadvantages of something. 

(D) the solutions to a complex situation.  

(E) the ways to solve or escape a problem.  

 

13. When the text says “Wilder was livid, and she fought back.” (paragraph 3), it means 

(A) she was feeling sad and wanted to go back home. 

(B) she needed help because she couldn’t get her certificate back.  

(C) she felt furiously angry and reacted to what happened.    

(D) she didn’t want to call back the head of the school. 

(E) she became suddenly paralyzed and stood back. 

 

14. Choose the alternative containing the correct verb tenses to complete gaps (1) and (2) in paragraphs 2 and 3 
respectively. 

(A) been, send 

(B) been, sent 

(C) be, send 

(D) be, sent 

(E) been, sending 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 15, 16 e 17. 

 

Donald Duck: An American Diplomat? 
 
Every April, people throughout North, Central, and South America celebrate Pan American Day. The roots of 

Pan American Day go back to 1890, when the First International Conference of American States convened to establish 
the International Union of American Republics. In 1930, the 24 countries of the Pan American Union’s governing board 
adopted a resolution to commemorate that first meeting; Pan American Day was born! A few years later, President 
Franklin D. Roosevelt promoted the importance of the Good Neighbor Policy. When Roosevelt delivered his speech, 
few would have guessed that, just a few years later, Donald Duck would become an "ambassador at large" to facilitate 
U.S. policy. 

As a diplomatic strategy, the Good Neighbor Policy increased in importance in the years leading up to World 
War II. As the Nazi propaganda machine became a serious threat,  the United States was compelled to develop its own 
campaign to strengthen support for South America. From the early 1930s to the 1950s, Hollywood increased the 
number of movies featuring Central and South American as part of a diplomatic gesture toward the Good Neighbor 
Policy. 

In the years that followed, the Disney studio developed books, film shorts, and comic books that celebrated the 
people of Central and South America. Saludos Amigos was released in 1942. In it, Donald Duck played a bumbling 
American tourist traveling around South America with a new friend, José Carioca, a Brazilian parrot. The film was an 
overwhelming success in both North and South America. Who would have guessed that the Good Neighbor Policy 
would be carried out by a duck? 

 

Adapted from https://americanhistory.si.edu/blog/donald-duck-diplomat 

 

15. According to the text, choose the correct statement. 

(A) the movie Saludos Amigos didn't turn out as expected in both North and South America. 

(B) Donald Duck was created by the Disney studio to strengthen support for South America. 

(C) many people could imagine that Donald Duck would work as an American diplomat.  

(D) the First International Conference of American States established Pan American Day in 1890. 

(E) the increase in the number of Hollywood movies promoting Central and South America was part of a diplomatic strategy. 
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16. The most appropriate title to replace the given title could be 

(A) The First International Conference of American States 

(B) The Overwhelming Success of Disney Movies in the 50s 

(C) The Nazi Propaganda, a Serious Threat 

(D) Ambassador Donald Duck, Who Would Have Guessed 

(E) The Irrelevance of the Good Neighbor Policy 

 

17. Choose the alternative that correctly substitutes the word throughout in the sentence “Every April, people throughout 
North, Central, and South America celebrate Pan American Day.” (paragraph 1). 

(A) without 

(B) across 

(C) nowhere 

(D) outside 

(E) underneath 

 

Do We Really Need to Send Humans into Space? 
 
What future lies ahead for humans in space? Last year, the 50th anniversary of the first moon landing found a 

host of private and governmental projects that aim to send astronauts far beyond the near-Earth orbits that have 
limited human space exploration since 1972.  

China, which landed the first spacecraft on the lunar far side in 2019, has plans to place astronauts to the moon. 
India, which crashed a lander on the moon in 2019, dreams of doing likewise. Russia, which doesn’t seem to have 
much of an ongoing astronaut program, still provides the rockets and launch facilities that provide astronauts with 
access to the International Space Station. The Trump administration proposes to create a lunar base as a key step in 
sending astronauts to Mars. Elon Musk and Jeff Bezos have spent large sums on future human space missions. Indeed, 
Musk has already created a thriving rocket business, which NASA uses to resupply the Space Station, 250 miles above 
Earth’s surface. 

What benefits will flow from these efforts to send humans much farther into space? As children of the 1950s, 
we were thrilled and inspired by the satellites that began to circle Earth in 1957, the first astronauts—who followed 
similar paths in the 1960s and made the first spacewalk in 1965—and what turned out to be the culmination of human 
spaceflight: NASA’s six astronaut explorations of the lunar surface from 1969 through 1972. Beyond any scientific 
returns, these efforts elevated the human spirit, reaching a peak on July 20, 1969, when Neil Armstrong set humanity’s 
first footprints on the moon. During the 1960s, we became astronomers with a deep passion to explore the cosmos. 

 
Adapted from https://blogs.scientificamerican.com/observations/do-we-really-need-to-send-humans-into-space/ 

 

18. Choose the statement in which the word lies is used with the same meaning as in paragraph 1. 

(A) A great opportunity lies before me here. 

(B) She lies in bed for too long after she wakes up.  

(C) My skill lies in my ability to communicate. 

(D) I can tell from his face that he lies. 

(E) The challenge of conducting military operations lies in understanding the dynamic of urban areas. 

 

19. Choose the best alternative that correctly substitutes the word likewise in the sentence “...India, which crashed a 
lander on the moon in 2019, dreams of doing likewise.” (paragraph 2). 

(A) otherwise 

(B) rational 

(C) similarly 

(D) clockwise 

(E) smartly 

 

 

 

 

https://blogs.scientificamerican.com/observations/do-we-really-need-to-send-humans-into-space/
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20. According to the text, read the statements and choose the correct alternative. 

 

I. Elon Musk has invested a lot of money on future human space missions. 

II. Explorations of the lunar surface in the 60s had such impact that went beyond science.  

III. The United States currently don’t have a concrete project about future space missions. 

IV. China made significant progress in lunar exploration recently. 

  

(A) only I, II and IV are correct. 

(B) only III and IV are correct. 

(C) only I and IV are correct. 

(D) only I, III and IV are correct. 

(E) only II, III and IV are correct. 

 

21. Considerando a equação 2cos²x + 3sen x = 3, assinale a alternativa que indica a soma de suas soluções reais no 
intervalo ]0, π [. 

(A) 2π/3                       

(B) 5π/6                     

(C) 7π/6                     

(D) 3π/2                       

(E) π 

 

22. Dado um triângulo ABC, retângulo em A, traça-se a mediana relativa ao lado BC, sendo P o ponto de intersecção entre 

a mediana e o lado citado. Sabendo que AC = 3 e AB = √3, indique qual o valor da área do triângulo APB. 

(A) √3           

(B) (3√3) /2         

(C) (3√3) /4       

(D) √3/4       

(E) 2√3 

 

23. Sejam Z e W dois números complexos, tais que Z = 1 + 2i e W = x + y i, onde x e y são ambos números reais. 
Sabendo que Z × W = 4 + 3i, determine o valor da expressão x² - 2y. 

(A) 4             

(B) 2              

(C) 6              

(D) 10              

(E) 8 
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Observe o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Sabendo que se trata de uma função quadrática no formato y = ax² + bx + c, determine o valor mínimo da função, 
que foi propositalmente ocultado da figura. 

(A) -8 

(B) -15/2 

(C) -13/2 

(D) -17/2 

(E)  -9 

 

25. Considere o polinômio P(x) = x³-Bx²+Cx-27, com B e C sendo constantes reais. Sabendo que as raízes do polinômio 
estão em progressão geométrica, determine o valor de B e C, respectivamente, de forma que o polinômio P(x) seja divisível 
pelo polinômio Q(x) = x-2. 

(A) 17/2 e 51/2       

(B) 15/2 e 45/2       

(C) 13/2 e 39/2       

(D) 21/2 e 63/2       

(E) 19/2 e 57/2 

 

26. a elipse horizontal centrada em (0,1) possui um dos focos fixo em (4,1). Sabendo que seu eixo maior possui um 
tamanho de 5 unidades de comprimento, determine a distância do ponto da elipse de ordenada mínima até a reta y = 8. 

(A) 9               

(B) 10              

(C) 12              

(D) 8               

(E) 14 
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27. Uma determinada loja é especializada na venda de camisas e calças de cor única. Considerando que a loja costuma 
ter 7 tipos de cores para as camisas e 9 tipos de cores das calças, determine a quantidade de combinações de camisas e 
calças possíveis, sabendo que um certo cliente chega à loja com intenção de comprar 5 camisas e 5 calças. 

(A) 2646              

(B) 2940          

(C) 4410          

(D) 1764             

(E) 882  

 

28. Em um treinamento da arma de Artilharia, existem 3 canhões 𝑋, 𝑌 𝑒 𝑍. Cada canhão, de acordo com o seu modelo, 

tem um raio de alcance diferente e os três têm capacidade de giro horizontal de 360°. Sabendo que as distâncias entre 
𝑋 𝑒 𝑌  é de 10km, entre 𝑌 𝑒 𝑍 é de 6km e entre 𝑋 𝑒 𝑍 é de 8km, determine, em km², a área total que está protegida por 
esses 3 canhões, e a área do triângulo 𝑋𝑌𝑍 cujos vértices são os canhões, respectivamente, admitindo que os círculos são 
tangentes entre si. 

(A) 56𝜋 𝑒 24 

(B) 36𝜋 𝑒 14 

(C) 46𝜋 𝑒 24 

(D) 56𝜋 𝑒 22 

(E) 36𝜋 𝑒 18 

 

29. Considere um prisma regular reto de base hexagonal tal que a razão entre a aresta da base e a aresta lateral é 
1

√3
. 

Dessa maneira, a razão entre o volume do prisma e o volume do cubo cuja aresta mede o mesmo que a altura desse 
prisma é: 

(A) 
√3

2
 

(B) 
√3

4
 

(C) 
√6

4
 

(D) 
√15

3
 

(E) 
√3

6
 

 

30. A soma de todas as soluções da equação 2 𝑠𝑒𝑛2𝑥 − 𝑠𝑒𝑛2𝑥 − 2 𝑠𝑒𝑛𝑥 + 1 = 0, que estão contidas no intervalo [0, 2𝜋] é 
igual a: 

(A) 
𝜋

2
 

(B) 𝜋 

(C) 2𝜋 

(D) 3𝜋 

(E) 4𝜋  
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31. Três polias, A, B e C, dispostas e ligadas seja concentricamente, seja por uma correia inextensível, são representadas 
na figura a seguir. Elas possuem, respectivamente raios de medida 10cm,20cm e 30cm. A frequência da polia A é de 30 
hz. Sendo assim, o período da polia C, em rpm é: 

 

 

 

 

 

 

(A) 3 rpm 

(B) 2 rpm                                                                                          

(C) 1 rpm 

(D) 4 rpm 

(E) 5 rpm 

 

32. Uma bala perdida, ao atingir um bloco de ferro em uma superfície rugosa, fica imediatamente alojado em sua superfície. 
Logo após do evento, o conjunto bloco de ferro + bala perdida, sofre uma desaceleração constante, até que depois de 5 
segundos, o conjunto entra em repouso. Calcule essa desaceleração. 

Dados: M(Bala)=50g, M(bloco)=1kg; Velocidade Inicial da bala (Disparo) = 300 m/s; Velocidade da bala no início da colisão 
= 240m/s 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 2,35 m/s² 

(B) 2,4 m/s² 

(C) 3,0 m/s² 

(D) 2,285 m/s² 

(E) 3,22 m/s² 

 

33. Um estudante de física, utilizando os conhecimentos aprendidos na sala de aula, utilizou-se de um tipo de lente esférica 
delgada para projetar a imagem nítida de um objeto real sobre uma tela. Considerando que isso aconteceu corretamente, 
o estudante se utilizou de um tipo de lente  ____________________, projetando uma imagem ______________________ 
e ______________________ em relação ao objeto. Com as opções abaixo, marque corretamente as palavras que 
completam as lacunas:  

(A) Convergente, Real e Invertida. 

(B) Divergente, Real e Direita. 

(C) Divergente, Virtual e Invertida. 

(D) Convergente, Imprópria e Invertida. 

(E) Convergente, Virtual e Direita 
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34. Um aluno, após a sua aula de física sobre lentes esféricas, tentou demonstrar o que foi aprendido na prática, tentando 
projetar a imagem de um objeto sobre um anteparo. Para isso, utilizou-se de um objeto, uma lente, e uma tela de projeção. 
Após alguns estudos, o aluno descobriu o raio de curvatura da lente era igual a 30cm. Além disso, posicionou o objeto a 
uma distância de x do eixo principal da lente. Sabendo que a distância do objeto à tela é fixa e igual 60cm, descubra a 
distância do objeto ao eixo principal da lente para que a imagem seja projetada no anteparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 20cm 

(B) 15cm 

(C) 30cm 

(D) 60cm 

(E) 10cm 

 

35. Um caminhão, durante a subida em uma rampa, derrubou uma caixa pesada sobre esse plano inclinado. O atrito com 
a rampa tenta evitar a descida dessa caixa, fazendo com que ela pare em um ponto do trajeto. Calcule a força de atrito 
que age sobre ela durante o movimento e a força de atrito que atua sobre ela quando ela estiver parada. 

 

Dados: μ(estático)=0,8/√3 , μ(cinético)=0.6/√3, M(caixa)=320kg, g=10m/s², α=30°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 960N, 640N 

(B) 480N, 640N 

(C) 1080N, 320N 

(D) 960N, 320N 

(E) 960N, 1280N 
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36. Analise as seguintes afirmações: 

 

I. As ondas gama são ondas longitudinais muito energéticas que tem enorme poder de penetração. 

II. As ondas da luz visível são ondas transversais. 

III. As ondas eletromagnéticas são compostas pela superposição de um campo elétrico com um campo magnético, ambos 
na mesma direção e paralelos entre si. 

IV. A onda produzida por uma interferência na água, é um tipo de onda mista. 

 

As afirmações FALSAS são: 

(A) I e IV. 

(B) II e IV. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

(E) I e III. 

 

37. Em um circuito representado na figura a seguir, temos que ao colocar um voltímetro entre os pontos A e B não se 
verifica um registro de diferença de potencial. Dessa forma, com os dados apresentados calcule o valor da resistência R1 
e a corrente que passa pela bateria e marque uma opção abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 3 Ω e 2A 

(B) 2 Ω e 1,25A 

(C) 3 Ω e 1,25 A 

(D) 4 Ω e 2A 

(E) 4 Ω e 3A 

 

38. Uma esfera de volume conhecido e presa por uma mola, tem 50% de seu volume imerso no líquido superior, e 50% 
imerso no líquido inferior. Dado as massas específicas dos líquidos, calcule a deformação da mola em metros ao saber que, 
sem a mola, o corpo tenderia a emergir: 

Dados: p(liquido superior)=1.0g/cm³,  p(liquido inferior)=1.5g/cm³, Massa(esfera)=100kg, Volume(esfera)=0.1m³,                                          
Constante elástica = 50N/m.                                          

(A) 10m 

(B) 15m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(C) 5m                                                                                                                                          

(D) 12m                                                                                                                                                                              

(E) 6m 
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39. Em um experimento científico, um cientista se utilizou de um gás ideal preso em um recipiente e sob a ação de um 
êmbolo móvel e realizou os seguintes experimentos: Um resfriamento isocórico onde foram envolvidos 50 J de energia; 
Uma expansão isotérmica, onde foram absorvidos 100 J de calor; e uma expansão adiabática onde o gás realizou 
rapidamente um movimento brusco que envolveram 250 J. Com esses dados, a variação de energia interna, o trabalho 
total realizado e o calor envolvido resultante são respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

(A) – 300 J, -200 J, -50 J 

(B) – 300 J, 50 J, 350 J 

(C) – 350 J, -300 J, 350 J 

(D) – 400 J, -300 J, 350 J 

(E) – 50 J, -300 J, -100 J 

 

40. Num lançamento horizontal, um objeto foi lançado com velocidade igual a 20m/s, e choca-se com uma cama elástica 
no solo 320m abaixo do lançamento. No momento do choque, o objeto colide elasticamente com a cama elástica e sofre 
um lançamento obliquo que no fim, resulta do objeto colidindo ineslasticamente com o solo. Sendo g=10m/s², calcule o 
alcance total que esse objeto atingiu desconsiderando o ar. 

 

 

 

 

 

(A) 800m 

(B) 1200m 

(C) 960m 

(D) 1280m 

(E) 128m 

 

41. Quando um vinho está em preparação para servir, ele é deixado em recipientes, chamados decanter. 

O objetivo de decantador é promover a separação dos taninos, que são substâncias de elevada massa molar e caráter 
ácido, que deixam o vinho com sabor muito forte e amargo, prejudicando a experiência ao beber. 

A respeito do processo de decantação, são feitas as seguintes afirmações: 

 

I – Os taninos são as substâncias mais voláteis presentes no vinho. 

II – A acidez dos taninos poderia ser neutralizada com a adição de acetato de sódio. 

III – A decantação do vinho poderia ser acelerada com o uso de uma centrífuga. 

IV – Um método alternativo muito eficaz para a remoção dos taninos seria a peneiração. 

 

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

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas II, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
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42. As vitaminas são substâncias orgânicas que o nosso organismo não consegue produzir. Por esse motivo, elas devem 
ser obtidas a partir de uma alimentação equilibrada. 

Elas exercem diversos papeis no nosso curso, principalmente atuando junto com algumas enzimas, controlando atividades 
das células e diversas funções do organismo. 

É necessário que o ser humano consuma uma dose diária mínima recomendada para a manutenção de sua saúde plena. 
Entre os benefícios de ingerir vitaminas adequadamente, encontram-se: a melhoria do metabolismo de açúcares, gorduras 
e proteínas; melhoria da oxigenação celular; poder desintoxicante; combate o stress; auxilia na cura de diversas doenças 
e infecções, no equilíbrio hormonal e na beleza da pele. 

Elas são classificadas em duas categorias: as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Considere as fórmulas estruturais de duas 
importantes vitaminas encontradas no corpo humano. 

 
A respeito delas, pode-se afirmar que são hidrossolúveis: 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

 

43. Embora não exerça funções bioquímicas, o sulfato é um dos ânions mais importantes na água do mar, pois ele evita o 
acúmulo de íons tóxicos, como o bário (Ba2+). 

O bário deve ser mantido em concentrações abaixo de 0,1 mg/L, pois, em excesso, ele pode fragilizar os esqueletos dos 
animais marinhos, pois substitui o cálcio e o estrôncio, já que os três pertencem à mesma família. 

O bário é um dos íons que se acumula na água do mar pelo excesso de sujeira que pode ser lançado por residências e 
indústrias. 

Por esse motivo, o nível ideal de sulfato na água do mar é de pelo menos 960 mg/L. Considerando que seja essa a 
concentração do íon sulfato, determine a máxima concentração de bário que pode ser detectada na água do mar.  

 

Dados: KPS = 1,0.10-10; massa atômicas: Ba = 137 u, S = 32 u, O = 16 u. 

 

(A) 0,14 μg/L 

(B) 0,7 μg/L 

(C) 1,4 μg/L 

(D) 7 μg/L 

(E) 14 μg/L 
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44. O led azul é considerado uma das maiores revoluções da indústria da iluminação. Entre suas vantagens, encontram-
se: a alta eficiência, baixa emissão de calor e grande durabilidade. 

Ele é construído à base de nitreto de alumínio e gálio (𝐺𝑎𝐴𝑙𝑁). Determine o número de oxidação do par Ga-Al nesse 
composto. 

(A) 0 

(B) +1 

(C) +1,5 

(D) +2 

(E) +3 

 

45. Uma agremiação esportiva do exército deseja organizar uma competição de futebol entre todas as unidades nacionais. 

O campeão será agraciado com uma taça construída por uma peça de ouro 18 quilates, que é uma liga metálica que tem 
3/4 de ouro e 1/4 de outro metal em massa. 

A taça será feita com ouro 18 quilates maciço e terá 2400 cm³ de volume. Admitindo-se que a densidade do ouro seja 
igual a 20 g/cm³ e que a densidade do outro metal constituinte da liga seja de 10 g/cm³, assinale a alternativa que 
apresenta o valor aproximado da massa da taça: 

(A) 40 kg 

(B) 45 kg 

(C) 50 kg 

(D) 55 kg 

(E) 60 kg 
 

 

46. O intestino humano é uma das regiões mais alcalinas do corpo humano, mantendo-se em pH em torno de 8,7. Para 
manter esse pH, o intestino conta com uma solução de diversos sais do ácido fosfórico. 

A seguir, são dados os valores de pKa, ou seja, o negativo do logaritmo da constante de equilíbrio para as três seguintes 
reações de ionização do ácido fosfórico. 

H3PO4(aq) → H2PO4
– (aq) + H+ (aq)  pKa = 2,0 

H2PO4
– (aq) → HPO4

2– (aq) + H+ (aq)  pKa = 7,2 

HPO4
2– (aq) → PO4

3– (aq) + H+ (aq)  pKa = 12,7 

Assinale a alternativa que apresenta os dois íons mais comuns no intestino e a razão entre suas concentrações: 

Dados: log 2 = 0,30 

(A) HPO4
2– e PO4

3–; 1,5 

(B) HPO4
2– e PO4

3–; 32 

(C) H2PO4
– e HPO4

2–; 1,5 

(D) H2PO4
– e HPO4

2–; 8 

(E) H2PO4
– e HPO4

2–; 32 

 

47. Um dos grandes problemas que os tanques de guerra sofrem é com a expansão química, devido à corrosão do ferro. 

Considere que uma engrenagem presente no sistema de rolamento do veículo de guerra é constituída de ferro puro e que 
tenha a forma de uma chapa de 10 cm x 5,6 cm x 2 cm. 

Considerando que a chapa seja oxidada a óxido férrico, assinale a alternativa que indica o volume ocupado pela chapa 
após completamente oxidada. 

Dado: densidade do ferro = 8 g/cm³; densidade do óxido de férrico = 5 g/mol; Massas Molares: Fe = 56 u, O = 16 u. 

(A) 96 cm³ 

(B) 192 cm³ 

(C) 256 cm³ 

(D) 320 cm³ 

(E) 400 cm³ 
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48. A pirita (FeS2), também conhecida como ouro de tolos, é um composto iônico amarelo e brilhante. É muito confundida 
por garimpeiros inexperientes com o ouro de verdade. 

Uma forma química de diferenciar a pirita do ouro é por meio da reação química de oxidação, pois a pirita pode ser 
facilmente oxidada, por meio da seguinte reação, em que se observa a liberação de gás (SO2). 

FeS2 + IO4
– + H+ → Fe3+ + SO2 + I– + H2O 

Assinale a alternativa que indica a soma dos menores coeficientes inteiros que deixam a equação acima balanceada: 

(A) 58 

(B) 64 

(C) 76 

(D) 90 

(E) 100 

 

49. A pirita (FeS2), também conhecida como ouro de tolos, é um composto iônico amarelo e brilhante. É muito confundida 
por garimpeiros inexperientes com o ouro de verdade. 

Considere três métodos que foram propostos por um engenheiro químico do exército para determinar se uma amostra é 
de pirita ou de ouro. 

 

I – A densidade do ouro puro é fixa. Portanto, se a amostra apresentar uma densidade diferente da tabelada para o ouro, 
ela não é constituída de ouro puro. 

II – Se amostra for de ouro metálico for submetida a uma diferença de potencial, ela conduzirá corrente elétrica. Uma 
amostra de pirita não seria condutora. 

III – Como o ouro é mais maleável que a pirita, se a amostra receber o impacto mecânico de uma marreta e for de ouro 
puro, ela se quebra. Se for de pirita, ela amassa. 

IV – Se um cubo de gelo for colocado sobre uma amostra de pirita, ele derreterá bem mais rápido que se o cubo for 
colocado sobre uma amostra de ouro.  

 

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

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas I, III e IV. 

(D) Apenas II e IV. 

(E) Apenas III e IV. 

 

50. A indústria metalúrgica é uma das maiores consumidoras de energia elétrica de um país. A razão para isso é que os 
processos de eletrólise tendem a ser bastante custosos em termos de energia. Porém, são muito eficientes para produzir 
o metal na forma pura, quando não há outra alternativa. 

Deseja-se produzir uma fina chapa metálica de 5 cm x 5 cm com cromo extraído a partir do minério cromita (Cr2O3). 

Para isso, utiliza-se um gerador de tensão para atravessar uma corrente constante de 0,965 A por uma amostra de cromita 
fundida. O gerador ficará ligado pelo período equivalente a 25 horas. Determine o valor aproximado da massa da chapa 
de cromo que será depositada. 

 

Dados: massa molar = 52 g/mol; Constante de Faraday = 96500 C. 

 

(A) 15 g 

(B) 25 g 

(C) 31 g 

(D) 40 g 

(E) 47 g 
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51. Observe a imagem da Idade Média. Ela representa qual tipo de relação social estabelecida naquela época? 

 
(A) Relação de servidão 

(B) Relação clerical 

(C) Relação de suserania e vassalagem 

(D) Relação vassalo-servil 

(E) Relação de beneficium 

 

52. No contexto das transformações ocorridas na Baixa Idade Média, o evento histórico que representa o impulso 
expansionista do período é:  

(A) O renascimento urbano 

(B) A unificação de pesos e medidas 

(C) As Cruzadas católicas 

(D) A centralização política 

(E) O renascimento cultural  

 

53.  

O processo de fortalecimento dos reis e as transformações socioeconômicas serviram de pano de fundo para a 
Reforma Religiosa, que originou as Igrejas protestantes e a reformulação da Igreja Católica. 

 
(Vicentino e Dorigo, 2015, p. 59) 

 

Dentre os fatores que deram impulso ao reformismo religioso está o (a): 

(A) Desenvolvimento comercial e financeiro que se baseava na concepção religiosa sobre o “preço justo”. 

(B) Descentralização religiosa baseada na concepção de sacerdócio universal. 

(C) Vontade de um cristianismo mais elitista em meio a crise do século XIV. 

(D) Combate à imoralidade de parte dos membros do clero, como abusos de poder e venda de indulgências. 

(E) Dois sistemas teológicos convergentes: o tomismo e o agostianismo. 

 

54. No século XVII, na Inglaterra, com a ascensão dos Stuart ao poder, a ordem política foi marcada por avanços e recuos 
no que se refere à centralização do poder nas mãos do rei. Mas, a cada evento, ocorria a diminuição do poder real.  

Assinale a alternativa na qual os eventos representam o enfraquecimento do absolutismo inglês. 

(A) A guerra dos 100 anos e a Guerra das Duas Rosas. 

(B) Guerra das Duas Rosas, Ato de Supremacia e Revolução Puritana. 

(C) Ato de supremacia, Guerra das duas rosas e Revolução. 

(D) Revolução Puritana, Revolução Gloriosa e assinatura do Bill of Rights. 

(E) Guerra das Duas Rosas, Ato de Supremacia e Revolução Gloriosa. 
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55. Um dos representantes do Iluminismo foi Jean-Jacques Rousseau, considerado um dos autores mais radicais desse 
movimento. Essa interpretação se deveu as suas ideias sobre:    

(A) A divisão do poder em três esferas: executivo, legislativo e judiciário. 

(B) O fim da propriedade privada considerada, por ele, um roubo. 

(C) O direito do soberano de se impor sobre as demandas do povo. 

(D) Os direitos naturais como a vida e a liberdade. 

(E) A teoria do direito divino do rei. 

 

56.  

A Segunda Guerra Mundial foi, em diversos aspectos, o resultado de disputas mal resolvidas desde a Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918). Os governos dos países vencedores tinham imposto duras condições às nações 
derrotadas, especialmente à Alemanha.” 

  
(adaptado de Gilberto Cotrim. História Geral e do Brasil. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012) 

 

Por meio de qual acordo se impôs “duras condições” à Alemanha, após a 1ª. Guerra Mundial? 

(A) Tratado de Verdun 

(B) Tratado de Saint-Germain 

(C) Tratado de Berlim 

(D) Tratado de Conciliação e Paz 

(E) Tratado de Versalhes 

 

57.  

Em 1590, a colônia brasileira já contava com 150 engenhos espalhados por capitânias como Pernambuco, Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. As duas primeiras correspondiam por 80% do total.  

 
Lopez, Adriana. “Açúcar: esse doce objeto de desejo”. Revista História Viva, 2007. 

 

Diante da alta produtividade do Nordeste, a Coroa portuguesa garantiu a essa região benefícios como: 

(A) Gratuidade da mão de obra escrava para os novos engenhos que fossem abertos. 

(B) Redução de pagamento da taxa de importação da mão de obra escrava africana. 

(C) Isenção vitalícia de todo tipo de imposto relacionado a produção açucareira. 

(D) Isenção de impostos da produção do açúcar apenas para novos engenhos. 

(E) Desembarque gratuito nos postos de Portugal e em qualquer de suas feitorias na África. 

 

58. Observe a imagem: 

 
 

Stomi. Careta, 19-01-1027. 
 



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

 

A charge acima faz uma crítica a uma prática que marcou o processo eleitoral durante a “República Velha”, a qual 
conhecemos por: 

(A) Eleição do cacete 

(B) Voto de cabresto 

(C) Voto censitário 

(D) Eleição da mandioca 

(E) Política do café com leite 

 

59.  

“Da figura e da atuação de Juscelino Kubitschek terá ficado, para adversários e admiradores, a imagem de seu 
espírito otimista e criador, iluminado por inegável tolerância política. Não deixa de seduzir o fascínio do presidente que 
ousou duvidar da eterna vocação agrícola do país e que aliou ao desenvolvimento acelerado de uma experiência bem-
sucedida de governo democrático.” 

 
(BENEVIDES, Maria Vitória. O Brasil de JK, 1991) 

 

Qual foi o plano do presidente para refutar a tese do Brasil como “país de vocação agrária”? 

(A) Plano de Metas: 50 anos em 5 

(B) Criação da Petrobrás que conseguiu provar que o Brasil pode ser autossuficiente em combustível. 

(C) Nacional-desenvolvimentismo que gerou projetos como a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta 
Redonda. 

(D) Plano Trienal, baseado em reformas estruturais do estado 

(E) Plano Verão I e II que impactou no controle inflacionário do Brasil. 

 

60.  

Após quase 30 anos sem eleições diretas para presidente da República, os eleitores brasileiros voltaram a 
exercer esse direito[...]. Ao final de uma agitada campanha eleitoral, o candidato vitorioso foi Fernando Collor de Mello.  

 
(COTRIM, Gilberto. 2012, p. 706) 

Durante sua campanha eleitoral, Collor se apresentou com: 

(A) Ideias para o fim da inflação e o combate à desigualdade social. 

(B) Ideias para controlar a inflação, como o bloqueio das poupanças da população. 

(C) A imagem de político renovador perfeito para combater a ineficiência dos serviços públicos e a mordomia dos marajás. 

(D) O discurso neoliberal de ampliação das empresas estatais de energia e comunicação. 

(E) A imagem de um sociólogo capaz de colocar ordem na crise social e econômica que marcou a década de 1980. 

 

61. A globalização se tornou um fenômeno ainda mais intenso após a Guerra Fria, em um contexto de expansão capitalista. 
A intensificação nesse caso significou, na prática, o aumento dos fluxos de bens, pessoas e capital, logo a circulação se 
tornou mais intensa pelo mundo. 

Pensando a migração no mundo globalizado, assinale a alternativa correta 

(A) O aumento da circulação de pessoas pelo planeta desvinculou da realidade a ideia da divisão internacional do trabalho, 
pois migrantes de países antes tidos como periféricos se tornaram mão-de-obra barata em países considerados centrais 

antes da Guerra Fria. 

(B) A migração magrebina em direção à Europa é marcada por muitas mortes pelo caminho, graças o longo caminho que 
deve ser feito pelo continente africano na fuga de conflitos de regiões como o Angola, Sudão e a Nigéria, onde o 
governo trava uma batalha contra a Insurgência islâmica. 

(C) Uma das grandes características da globalização é a criação de blocos econômicos, como a União Europeia que após o 
Acordo de Schengen passou a permitir a livre circulação de pessoas entre os países signatários, levando o Reino Unido 

ao BREXIT, graças a impossibilidade de saída de tal acordo. 

(D) Com a evolução do direito internacional, crises locais e a globalização, o número de refugiados cresceu, como podemos 
destacar os desdobramentos na disputa entre rebeldes e Bashar al-Assad na Síria e a crise econômica venezuelana que 
se expandiu para a política e, consequentemente, aos aspectos sociais. 

(E) A contenção no número de migrantes ilegais nos Estados Unidos foi uma das pautas para a eleição de Donald Trump, 
principalmente os mexicanos que são a maioria nas caravanas do Triângulo Norte da América Central (TNAC). 
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62. Entende-se por clima a sucessão de condições meteorológicas que após análise de um longo tempo constituem um 
padrão que pode ser aplicado à diversas áreas pelo planeta, desde que critérios quanto à temperatura, umidade e pressão 
comuns, sejam atendidos. 

Sobre o clima no Brasil, assinale a alternativa correta 

(A) As massas de ar interferem na dinâmica da temperatura e da umidade. Como por exemplo, todo o litoral leste brasileiro 
é influenciado, dentre outros fatores, pelas massas atlânticas que garante o verão úmido em toda essa extensão. 

(B) O aquecimento das águas do Pacífico é conhecido como El Niño, fenômeno responsável pela insurgência, afetando 
positivamente atividade pesqueira em tal oceano, enquanto o polígono da seca sofre ainda mais com a escassez hídrica. 

(C) As ações antrópicas também são fatores a serem considerados quando o assunto é o clima no Brasil, como por exemplo 
as ilhas de calor formadas em centros urbanos onde a alta densidade demográfica levou à verticalização das cidades 
de forma equitativa por todo o território nacional 

(D) O Brasil é um país que ocupa a região uma região de baixa latitude, ou seja, todo o território, por ter uma proximidade 
à Linha do Equador tem baixa variação na incidência solar durante o ano, o que faz do clima tropical o predominante 
no país. 

(E) O sistema de alta e baixa pressão garante que regiões de baixa latitude, como é o caso da Amazônia, se tornem mais 
úmidas e faixas tropicais, com a de São Paulo, com tendência à desertos quentes.  

 

63. O conceito “recursos naturais” tem ganhado espaço nas discussões políticas e econômicas, seja por parte daqueles 
que aderem à visão ambientalista ou por céticos das mudanças climáticas. Dentre tais recursos, destaca-se os hídricos cujo 
quais você deve assinalar a alternativa que apresente apenas fatos. 

(A) A maior parte dos rios brasileiros são caudalosos, mas ao passar por uma urbanização periférica, a canalização em 
grandes cidades se tornou comum no país, o que potencializa as inundações em períodos chuvosos. 

(B) O Aquífero Guarani é o maior reservatório de água subterrânea no território brasileiro e tem as cuestas basálticas de 
São Paulo como área de recarga. 

(C) A disposição de água doce no mundo se dá de maneira desigual e isso é o motivo das crises hídricas se concentrarem 
no continente africano. 

(D) Assim como quando o assunto é o uso de eletricidade, o setor industrial é o que mais utiliza recursos hídricos para a 
produção em todo o mundo. 

(E) No cenário mundial, a água tem grande participação na geração de energia elétrica e cada vez mais os incentivos em 
hidrelétricas vem crescendo pois, mesmo com os impactos gerados, essa é uma fonte renovável. 

 

64. O primeiro mapa foi construído na Mesopotâmia, onde as primeiras sociedades se estabeleceram e hoje corresponde 
ao Iraque. Desde então, muitos avanços foram feitos e tal material se consolidou como indispensável em termos de 
conquista e administração (regionalização), por exemplo.  

Quanto aos múltiplos assuntos que perpassam os estudos cartográficos, considere as seguintes afirmativas: 

 

I. A escala de um mapa será menor quando a área retratada for pequena. Nessa situação, os detalhes são mais fáceis de 
serem observados. 

II. Em uma viagem de 3 horas entre Guarulhos e Fernando de Noronha, se o embarque for às 10h o desembarque 
acontecerá às 14h em território Pernambucano. 

III. As curvas de nível delimitam áreas com a mesma altitude, logo são usadas para estudos topográficos. 

IV. Em uma viagem em linha reta de Brasília para Manaus, o sentido a ser seguido é o Norte 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima. 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) II e IV 

(D) I e IV 

(E) I e III 
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65.  A instabilidade do relevo terrestre não lhe confere constantes transformações geradas por forças endógenas e 
exógenas. Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo podemos afirmar que  

(A) O intemperismo químico é predominante no sertão semiárido brasileiro onde as temperaturas são elevadas o suficiente 
para potencializar alterações no relevo. 

(B) As planícies aluviais são formadas pela deposição de sedimentos oriundos da degradação feita por rios em áreas de 
maior altitude. 

(C) A Dorsal Mesoatlântica é um exemplo de área de afloramento de magma oriunda do limite tangencial entre a placa 
sul-americana e a africana 

(D) Quando a pressão exercida no choque de duas placas tectônicas ultrapassa o a resistência das rochas há rupturas que 
são chamadas de falhas geológicas, como a de San Andreas, no limite convergente entre a placa do Pacífico e a Norte-
americana. 

(E) O intemperismo físico no Brasil se estende por todo o território, mas concentra-se na região amazônica onde, onde a 
termoclastia e a crioclastia se destacam graças aos altos níveis de temperatura e de pluviosidade. 

 

66. Aziz Ab’Sáber, através de estudos da paisagem, regionalizou o Brasil através de critérios naturais, definindo os seis 
domínios morfoclimáticos do Brasil e as faixas de transição entre eles. Sobre os domínios morfoclimáticos, considere as 
afirmações a seguir 

I. A ausência de estação seca e baixa amplitude térmica marca o clima amazônico graças à baixa latitude e interferência 
direta do verão austral e boreal. Ali também podem ocorrer ondas de friagem graças a ação da massa Polar atlântica na 
região 

II. O domínio da Caatinga se estende pela depressão Sertaneja-São Francisco, que se caracteriza por ser interplanática. Ali 
os solos são rasos e a vegetação tem no xeromorfismo a adaptação necessária à vida. 

III. Graças, principalmente, à sojicultura, o Cerrado é um dos domínios que mais sofreu alterações no Brasil ao ponto de 
se tornar um hotspot. O solo rico e o relevo plano foram grandes atrativos para tal ramo dentro do setor primário que se 
vale o uso de máquinas. 

IV. Em São Paulo áreas de terra roxa são utilizadas até hoje para o plantio de café, cultura que foi a porta de entrada para 
primeira intervenção antrópica no domínio Mares de Morro: a urbanização. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) II e IV 

(D) I e IV 

(E) I e III 

 

67. A demografia é uma área complexa de produção de conhecimento e se debruça sobre a realidade para entender o 
comportamento da população em termos de distribuição, estrutura e movimento. Sobre os aspectos demográficos no 
mundo atual, assinale a alternativa correta 

(A) A base da pirâmide etária reflete várias dinâmicas que culminam na redução ou ampliação da taxa de natalidade, como 
por exemplo, o êxodo rural que expande tal porção desse gráfico. 

(B) Um dos tipos de migrações mais comuns no mundo globalizado é a fuga de cérebros, como passou a acontecer, com 
exclusividade entre os BRICS, na última década entre China e EUA.  

(C) Pensando unicamente as mudanças na taxa de fecundidade e na expectativa de vida no Brasil, o poder público precisará 
se preocupar com o aumento de vagas em escolas primárias e na assistência à idosos. 

(D) Países populosos como Brasil, Rússia e o Japão enfrentam muitos quanto ao planejamento urbano devido o grande 
contingente populacional em uma área limitada. 

(E) O processo de transição demográfica costuma se dá primeiro com a redução na taxa de mortalidade do país e 
consequente explosão demográfica, só então com a queda da taxa de natalidade o país se encaminha para um perfil 
pós-transição. 
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68.  O ano de 2020 teve início com vários tumultos no cenário econômico mundial, mas nenhum, até então, supera os 
impactos trazidos pela corona vírus, que tem como epicentro uma das maiores economias mundiais: a China. Sobre a 
economia chinesa, assinale a alternativa correta 

(A) Durante a Guerra Fria, a China teve sua revolução de cunho comunista que levou à uma parceria durante todo esse 
período com a União Soviética intensificando a industrialização até a década de 1970. 

(B) O Grande Salto Adiante marca a trajetória ascendente da industrialização chinesa, mas a ausência de um projeto de 
defesa baseado em armar nuclear impediu a ascensão geopolítica da China, situação que só foi contornada na década 
de 1990. 

(C) No fim da década de 1970, Deng Xiaoping assumiu a China e começou a abertura econômica do país, dando origem 
ao modelo conhecido como socialismo de mercado, onde o Estado tem grande controle, mas há setores explorados 
pela iniciativa privada. 

(D) Após a abertura realizada após o governo de Mao Tsé-tung, a repressão por parte do Estado diminuiu junto com as 
manifestações populares. É nesse momento que a China passa a implementar leis trabalhistas e direitos humanos em 
seu território.  

(E) Um dos projetos futuros de empresas chinesas é a expansão sobre o Centro-Oeste brasileiro, pois é ali que a soja, 
principal produto comprado pela China, é produzido. A princípio, busca-se o controle logístico, já que a legislação local 
dificulta o acesso às terras agricultáveis. 

 

69. O termo “ouro negro” é comumente atribuído ao petróleo graças aos vários produtos e usos que ele oferece. Sobre o 
petróleo como recurso e fonte de conflitos, assinale a alternativa correta 

(A) O petróleo é um importante recurso energético, mas apresenta diferença de rentabilidade de acordo com a sua origem: 
se continental ou oceânica. 

(B) Rússia e Arábia Saudita são grandes parceiras econômicas, o que leva ao controle na exportação de petróleo e gás 
com o objetivo de controlar os preços. 

(C) A Arábia Saudita tem em seu território grandes jazidas de petróleo e o Irã, com a realidade oposta, tem dificultado a 
exportação por parte saudita graças às determinações religiosas. 

(D) A principal fonte de energia usada no Brasil é o petróleo, e em território nacional é extraído principalmente no litoral, 
mas há disponibilidade no continente, por exemplo em Urucu (Coari - AM) 

(E) A Rússia é uma das grandes fornecedoras de petróleo para a Venezuela, e, o afastamento entre os dois países levou 
a nação latino-americana à uma crise econômica, política e social. 

 

70. Uma das principais características do capitalismo é a acumulação de capital, ou seja, a obtenção de lucros e para tal 
muitas estratégias foram usadas no decorrer da história. 

Sobre o capitalismo, estratégias e modelos de produção, assinale a alternativa correta 

(A) A produção flexível era uma realidade possível antes da década de 1990, quando os direitos humanos eram menos 
presentes em países periféricos. 

(B) A empresa chinesa Xiaomi é um exemplo de economia de escopo no cenário atual, se contrapondo à lógica de economia 
de escala do mundo globalizado, onde é possível maior estabilidade perante a crise de um setor específico. 

(C) Com a flexibilização de leis trabalhistas, a partir da década de 1990, as manifestações e protestos passaram a assumir 
o rosto de líderes carismáticos e a economia colaborativa caiu em desuso. 

(D) Com a crise do fordismo, a produção just – in – time se tornou um dos impulsos para a financeirização da economia 
mundial. 

(E) Com o fim da obsolescência técnica ou funcional e a perceptiva, empresas globais desenvolveram a obsolescência 
programada para a manutenção do fordismo típico da década de 1990. 
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