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3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – FN 

INSTRUÇÕES!! 

• Esta prova contém 20 questões objetivas com cinco alternativas cada. 

• A prova tem duração máxima de 5 horas; 

• Os candidatos terão das 13h às 16h (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 16h; 

• 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 16h; 

• Gabaritos enviados após às 16h 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 16h; 

• 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 16h00 

• Divulgação do formulário: às 13h00 

• Fechamento do formulário: às 16h00 

• Limite para envio do gabarito: às 16h00 

• Divulgação da Resolução da prova: às 19h00 

• Divulgação do Resultado: às 19h00 

Preencha seu gabarito! 

CLIQUE AQUI 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePN876k_dVuB312o77HCH1yv7EpBrtY2_YwKtzLFuestAE0Q/viewform
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“Quem respeita o governador e não respeita a faxineira não é um líder, e sim um interesseiro.” 
 

Frase atribuída a Leandro Karnal 

01. Entende-se do texto que  

(A) devemos respeitar as lideranças políticas. 

(B) só é líder quem é político. 

(C) há um desinteresse por política nos dias atuais. 

(D) o respeito é imprescindível a qualquer pessoa. 

(E) toda faxineira é líder. 

 

02. A expressão “e sim”: 

(A) tem valor adversativo, por isso pode ser substituída por “mas sim”. 

(B) tem valor opositivo, por isso pode ser substituída por “ainda assim”. 

(C) tem valor causal, por isso pode ser substituída por “já que”. 

(D) tem valor concessivo, por isso pode ser substituída por “embora”. 

(E) tem valor consecutivo, por isso pode ser substituída por “tal qual”. 

 

03. O período “Quem respeita o governador e não respeita a faxineira não é um líder, e sim um interesseiro.” é classificado 
como: 

(A) simples 

(B) composto por coordenação 

(C) composto misto 

(D) composto por subordinação 

(E) composto por subordinação substantiva 

 

04. No período "Quem respeita o governador e não respeita a faxineira não é um líder, e sim um interesseiro.", ao 
substituirmos o verbo "respeita" pelo verbo "obedeço", a regência muda de: 

(A) transitivo direto para transitivo indireto. 

(B) transitivo direto para intransitivo. 

(C) transitivo indireto para transitivo direto. 

(D) transitivo indireto para intransitivo. 

(E) transitivo indireto para de ligação. 

 

05. O termo “um líder” ocupa a função sintática de: 

(A) sujeito 

(B) vocativo 

(C) objeto direto 

(D) complemento nominal 

(E) predicativo 
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06. Em relação à frase, os vocábulos “Quem”, “faxineira”, “não” e “interesseiro” são, respectivamente, 

(A) pronome interrogativo, adjetivo, adjetivo, substantivo 

(B) pronome indefinido, substantivo, advérbio, substantivo 

(C) pronome interrogativo, substantivo, advérbio, adjetivo 

(D) pronome interrogativo, substantivo, advérbio, substantivo 

(E) pronome indefinido, substantivo, advérbio, adjetivo 

 

07. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente, conforme a norma-padrão, em: 

(A) O jantar fora de hora acabou levando o jovem à passar mal. 

(B) Juvenal foi à uma casa especializada em feijoada. 

(C) Comer muita massa não é recomendável à quem quer perder peso. 

(D) Uma boa salada pode agradar à qualquer paladar. 

(E) O cliente pediu à advogada que o cientificasse de toda a situação. 
 

08. Marque a alternativa em que as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo que “próximo”, “armário” e “saída”, 
respectivamente: 

(A) secretária, gráfica, alguém 

(B) fenômeno, instantâneo, conteúdos 

(C) também, tecnológico, antídotos  

(D) áudios, independência, cenário 

(E) ríspido, têm, há  

 

09. Assinale a opção na qual a palavra em destaque está de acordo com a ortografia oficial.  

(A) Segundo o técnico, o atleta apresentou uma despensa médica pouco detalhada. 

(B) Os adultos mau conseguem focar sua atenção em uma única coisa.  

(C) Muitas foram as exceções apresentadas ao projeto inicial dos novos empreendedores,  

(D) Diante da eminência do final do concurso, os candidatos estavam bastante nervosos.  

(E) Por quê ninguém acionou o alarme? 

 

10. Assinale a alternativa com duas possibilidades de concordância:  

(A) Cada um de nós é responsável pelo que diz. 

(B) Você e eu somos os responsáveis por esse trabalho. 

(C) A maioria da equipe afirmou que não teve conhecimento do problema. 

(D) Foram doados colchões e roupas para as famílias desabrigadas. 

(E) 20% da renda da empresa foram destinados à recuperação das instalações. 

 

11. Quantos graus mede a soma dos ângulos externos de um icoságono? 

(A) 3240° 

(B) 360° 

(C) 1840° 

(D) 180° 

(E) 3600° 
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12 Calcule a soma das abscissas da interseção das retas duas a duas: 

X+2Y=5, 2X+3Y=10 e X-Y=9 

(A) 10,4 

(B) 7,4 

(C) 12,4 

(D) 9,4 

(E) 4,4 

 

13. Em uma universidade militar o número de alunos homens era 20 vezes o número de alunas mulheres. Após o concurso 
o número de mulheres aumentou 300% em relação ao número de mulheres antigo, calcule a porcentagem do número de 
mulheres no curso em relação a quantidade total de pessoas. 

(A) 100/6% 

(B) 50% 

(C) 25% 

(D) 10% 

(E) 15% 

 

14. Uma fábrica de tecidos consome 100kg de algodão por hora, quantas toneladas(t) ela consome diariamente, sabendo 
que a fábrica fica aberta 12 horas por dia? 

(A) 1.3T 

(B) 1.5T 

(C) 1.8T 

(D) 1.2T 

(E) 1.9T 

 

15. Um quadrado tem área equivalente a 81m², um triângulo tem base e altura equivalente ao lado do quadrado, logo a 
área desse triângulo é: 

(A) 22,5 m² 

(B) 45 m² 

(C) 75 m² 

(D) 90 m² 

(E) 12,5 m² 

 

16. Três alunos fizeram respectivamente provas de matemática, física e química. Sabendo que o peso da prova de 
matemática é 3, e onde física e química são 3,5, calcule, aproximadamente, a média global das notas dos alunos. 

 

 

(A) 8,6  

(B) 8,7 

(C) 8,2 

(D) 8,4 

(E) 8,3 
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17. Complete a seguinte lacuna: Para encher um tanque de 20m de altura e base retangular na proporção 3m de 

comprimento e 1m de largura, temos que colocar cerca de _________________ mil litros de água.  

(A) 60 

(B) 50 

(C) 10 

(D) 100 

(E) 20 

 

18. Calcule a medida do apótema de um triangulo isósceles de base 10cm, inscrito numa circunferência de raio 10cm: 

(A) 5√3 

(B) 10√3 

(C) 15√3 

(D) 20√3 

(E) 12√3 

 

19. Numa construção, um pedreiro, trabalhando 6 horas diárias, fixa 200 tijolos, para fixar o dobro da quantidade de 

tijolos, 4 pedreiros precisam trabalhar quantas horas diárias? 

(A) 1 hora e 40 minutos 

(B) 1 hora e 30 minutos 

(C) 1 hora e 20 minutos 

(D) 2 horas 

(E) 1 hora e 50 minutos 

 

20. Sabendo que a área de um terreno triangular e isósceles é 48m² e sua altura é 6m. Calcule a quantidade mínima de 
arame farpado utilizado para proteger esse terreno, sabendo que para que a proteção ocorra, é necessário cercar esse 
terreno, no mínimo, 6 vezes. 

(A) 206m 

(B) 126m 

(C) 216m 

(D) 306m 

(E) 226m 
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