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3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – ITA/IME 

INSTRUÇÕES!! 

• Esta prova contém 50 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 19h; 

• 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/1FAIpQLScvIyrR2it8iqB9jHFUeyKBXUVERRqqmDgjOo7PHgE9gSHGmA/viewform
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Texto 1 

A infodemia ameaça mais do que o Coronavírus 
 

Carlos Castilho 
 

O inevitável acabou acontecendo. O covid-19, mais conhecido como novo coronavírus, chegou ao Brasil e agora 
temos diante de nós duas responsabilidades igualmente importantes: mobilizar os recursos médicos e científicos para 
atender às pessoas contaminadas e desenvolver procedimentos capazes de minimizar a consequência potencialmente 
mais letal da enfermidade, a irracionalidade do medo coletivo. 

A terapia mais eficiente contra o pânico social é a informação, antídoto das condutas irracionais alimentadas 
pelo desconhecimento. Mas é também o mais complexo de todos os medicamentos disponíveis no combate ao covid-
19. Até agora, as autoridades de saúde vêm pedindo que as pessoas evitem o contágio do medo, mas nenhuma 
estratégia consistente de comunicação foi desenvolvida para evitar o que já foi apelidado de infovírus. 

 O problema é complexo porque mexe tanto com o lado racional quanto com o irracional das pessoas 
colocadas diante de uma ameaça de contágio pelo covid-19. Todos nós temos o instinto natural da autodefesa, mas 
isso varia de pessoa para pessoa dependendo do seu nível cultural, grau de conhecimentos e do tipo de acesso à 
informação, para citar apenas os itens mais comuns em matéria de formação de opinião pública. 

A disseminação de boatos e notícias falsas pelas redes sociais aumentou de tal maneira que empresas como 
Facebook, Twitter, YouTube, Tik Tok e Tencent montaram grupos de crise para lidar com a contaminação do pânico. 
A situação atingiu limites críticos na província chinesa de Hubei, onde está localizada a cidade de Wuhan, o epicentro 
da epidemia. Em cidades inteiras submetidas à quarentena doméstica, seus habitantes passaram a usar as redes sociais 
obsessivamente, o que facilitou a disseminação de boatos, do medo e de atitudes discriminatórias. 

A epidemia, que já configura uma pandemia (disseminação generalizada pelo mundo), é o primeiro caso 
concreto em que a sociedade planetária globalizada é obrigada a lidar com uma enfermidade cujo combate depende 
tanto da informação, justo num momento em que nós ainda não sabemos como lidar com ela no dia a dia. 

Como enfermidade, o coronavírus não é mais letal que outras epidemias recentes causadas por vírus, como foi 
o caso da Síndrome Respiratória Aguda (sars) e da zika. A epidemia surgida no interior da China passou a ser temida 
mundialmente porque contaminou a disseminação de informações num mundo digitalmente interconectado, algo 
absolutamente inédito na história da humanidade. 

 
Boatos mais velozes que o vírus 
 
Até agora, estávamos acostumados a combater epidemias usando apenas médicos, enfermeiras, remédios e 

hospitais, mas a revolução tecnológica, a globalização social e a explosão demográfica criaram uma situação 
inteiramente nova que está pondo à prova nossa capacidade de adaptação à nova realidade. 

A ciência moderna pode encontrar uma vacina contra o coronavírus com relativa rapidez. Não faltam 
conhecimentos, dinheiro e equipamentos de pesquisa. Além disso, cientistas australianos já desenvolveram um 
aplicativo apoiado em robôs eletrônicos que consegue detectar rapidamente o surgimento de uma epidemia usando 
como base mensagens no Twitter trocadas entre doentes, médicos e hospitais. Seriam fatores capazes de gerar 
tranquilidade, mas o que se nota é um aumento acelerado das condutas irracionais alimentadas pelo medo, mostrando 
que o contágio do pânico é muito mais veloz do que a transmissão física do vírus. 

Essa disparidade entre informação e desinformação está na origem da primeira grande infodemia da nova era 
digital. Para combatê-la, não bastam vacinas e hospitais. É essencial um recurso altamente escasso no mundo inteiro 
e que ainda é pouquíssimo estudado: como lidar com a informação em situações críticas, onde as pessoas são 
confrontadas com o desconhecimento? 

Durante mais de um século, fomos instruídos pela imprensa comercial a esperar dela a solução para a grande 
maioria de nossos problemas. “Vocês pedem, nós investigamos e publicamos as soluções” foi o mantra tradicional dos 
conglomerados midiáticos, incorporado pela maioria dos jornalistas profissionais. Hoje, a situação mudou radicalmente. 
A imprensa está em crise, não pode mais responder a todas as demandas da sociedade e nós ainda não conseguimos 
resolver por nossa conta os dilemas criados pela avalanche de informações criadas pela internet. 

Estamos sendo contaminados pela infodemia do coronavírus sem ter o preparo suficiente para lidar com o 
contágio do medo. Apenas uma elite de pesquisadores da comunicação tem consciência do papel crítico que a 
informação passou a ter em todos os mecanismos sociais contemporâneos. Em algumas áreas, como a política, o 
fenômeno das fake news conseguiu incorporar ao vocabulário cotidiano uma preocupação que é compartilhada por 
cada vez mais pessoas. Nas redes sociais, também há bolsões de conscientização das consequências de notícias falsas, 
boatos e rumores. 

A pandemia do coronavírus pode criar uma situação crítica em matéria de informação sobre como lidar com a 
nossa saúde. Estamos sendo obrigados a reconhecer que nosso bem estar não depende mais apenas de remédios e 
tratamentos. Depende também, e muito, do tipo de informação que temos e sobre a qual baseamos nossas decisões. 
Os cientistas podem até descobrir a cura do coronavírus, mas se o contágio do medo for mais rápido, o esforço dos 
pesquisadores será incapaz de salvar a vida de todos os infectados física e informativamente. 

 
Disponível em <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/desinformacao/a-infodemia-

ameaca-mais-do-que-o-coronavirus/> Acesso em 09 mar. 2020.  
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Texto 2  

“Ainda pior que a convicção do não, e a incerteza do talvez, é a desilusão de um quase.” Assim começa “Quase”, 
texto que há mais de uma década circula na internet como se fosse de Luis Fernando Verissimo. Um leitor mais íntimo 
da obra do escritor, no entanto, saberia que não estão ali as suas marcas de autoria. 

O fenômeno não é novo. Desde que a literatura é literatura – e até antes disso –, o mundo sempre esteve 
repleto de textos falsamente atribuídos a um autor, geralmente famoso. Livros, campanhas publicitárias, discursos de 
políticos ajudaram a perpetuar alguns erros. Até as redações do Enem estão impregnadas de citações improcedentes. 

(...) 
Quando se trata de apócrifos, a web brasileira tem seus queridinhos. Além de Luis Fernando Verissimo, a lista 

dos mais falsificados inclui Caio Fernando Abreu, Arnaldo Jabor, Mario Quintana, Manoel de Barros, Carlos Drummond 
de Andrade e Clarice Lispector. A ucraniana naturalizada brasileira virou brincadeira nas redes sociais, ao ser associada 
a qualquer frase que os usuários julguem inteligente ou reflexiva.  

Mas por que, apesar da facilidade de verificar a autoria, esses erros são tão frequentes? “Tenho a impressão 
que o fenômeno é um sintoma muito mais complexo do que parece. É um paradoxo: estamos falando de 
compartilhamento de textos literários – o que pressupõe leitores -, ao mesmo tempo, estamos falando de uma completa 
ausência de familiaridade com os textos e autores consagrados”, comenta Marcos Ramos, escritor e professor de 
Literatura. 

 

Disponível em <https://www.agazeta.com.br/entretenimento/cultura/voce-sabe-detectar-uma-
fake-news-literaria-0220> Acesso em 09 mar. 2020.  

 

01. Quanto aos textos apresentados, assinale a afirmativa que apresenta uma incorreção. 

(A) Os dois textos lidam com a oposição veracidade versus inverdade. 

(B) Os dois textos pertencem a diferentes gêneros textuais, ainda que sejam ambos conotativos. 

(C) Os dois textos elaboram críticas quanto ao modo como textos e informações circulam hoje em dia.  

(D) O Texto 1 analisa a relação entre imprensa e saber técnico-científico, enquanto que o Texto 2 critica a não verificação 
de informações. 

(E) O Texto 1 e o Texto 2 se debruçam sobre problemas correlatos, preocupando-se com as informações falsas.  

 

02. Sobre os Textos 1 e 2, analise as afirmações abaixo: 

 
I. Os dois textos abordam tipos de problemas ligados grandemente à difusão de informações via internet.  

II. Ambos os textos fazem uma defesa à checagem de informações, sugerindo a consulta em mais de uma fonte.  

III. Ambos estabelecem uma crítica à postura de acreditar rapidamente em tudo o que se lê. 

 

Em relação às afirmações, está(ão) correta(s): 

(A) apenas a afirmação I. 

(B) apenas a afirmação II. 

(C) apenas as afirmações II e III. 

(D) apenas as afirmações I e III. 

(E) todas as afirmações estão corretas. 

 

03. Essa disparidade entre informação e desinformação está na origem da primeira grande infodemia da nova era digital. 

Acerca dos processos de formação do vocábulo em negrito, é sabido que ele resulta da união de duas palavras, com a 
manutenção do radical e perda ou mudança fonética. Considerando essa afirmativa, assinale a alternativa em que todas 
palavras se originem do mesmo processo. 

(A) aguardente – fidalgo – madrepérola.  

(B) destarte – planalto – vinagre.  

(C) dessarte – embora – mandachuva.  

(D) pernalta – malmequer – paraquedas.  

(E) girassol – passatempo – pontapé.  
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04. “A terapia mais eficiente contra o pânico social é a informação, antídoto das condutas irracionais alimentadas pelo 
desconhecimento. Mas é também o mais complexo de todos os medicamentos disponíveis no combate ao covid-19. Até 
agora, as autoridades de saúde vêm pedindo que as pessoas evitem o contágio do medo, mas nenhuma estratégia 
consistente de comunicação foi desenvolvida para evitar o que já foi apelidado de infovírus.” (Texto 1) 

 

À luz da gramática normativa, considere as seguintes afirmações: 

I. A vírgula em “a informação, antídoto das condutas irracionais alimentadas pelo desconhecimento” é empregada com a 
finalidade de isolar uma oração de valor explicativo. 

II. A vírgula em “Até agora, as autoridades de saúde vêm pedindo” é empregada com a finalidade de isolar um adjunto 
adverbial deslocado.  

III. A vírgula em “as pessoas evitem o contágio do medo, mas nenhuma estratégia” não pode ser substituída por um ponto-
e-vírgula sem prejuízo de sentido.  

 

Em relação às afirmações, está(ão) correta(s): 

(A) apenas a afirmação I. 

(B) apenas a afirmação II. 

(C) apenas as afirmações I e II. 

(D) apenas as afirmações I e III. 

(E) todas as afirmações estão corretas. 

 

05. Atente para as afirmações referentes ao Texto 1: 

 

“nenhuma estratégia consistente de comunicação foi desenvolvida para evitar o que já foi apelidado de infovírus.” Em 
destaque, ocorre o emprego de um pronome demonstrativo. 

“A epidemia, que já configura uma pandemia (disseminação generalizada pelo mundo)”. O pronome substantivo em 
destaque exerce a função de pronome relativo. 

“uma situação inteiramente nova que está pondo à prova nossa capacidade de adaptação à nova realidade”. O vocábulo 
em destaque pode ser corretamente substituído pelo pronome relativo cuja. 

 

Em relação às afirmações, está(ão) correta(s): 

(A) apenas a I. 

(B) apenas a II. 

(C) apenas a III. 

(D) apenas as I e II. 

(E) apenas as II e III. 

 

06. No Texto 1 há a criação de um paralelo metafórico entre o Coronavírus e a chamada “infodemia”. Assinale o trecho 

que condiz com essa afirmativa. 

(A) “O inevitável acabou acontecendo” 

(B) “A disseminação de boatos e notícias falsas pelas redes sociais aumentou” 

(C) “as autoridades de saúde vêm pedindo que as pessoas evitem o contágio do medo” 

(D) “como lidar com a informação em situações críticas” 

(E) “dilemas criados pela avalanche de informações criadas pela internet” 

 

07. O vocábulo apócrifos (Texto 2) se aproxima semanticamente de 

(A) palavrosas 

(B) comprovados 

(C) charlatães 

(D) hipócritas 

(E) incertos 
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08. Até agora, estávamos acostumados a combater epidemias usando apenas médicos, enfermeiras, remédios e hospitais, 
mas a revolução tecnológica, a globalização social e a explosão demográfica criaram uma situação inteiramente nova 
que está pondo à prova nossa capacidade de adaptação à nova realidade. (Texto 1) 

Assinale a alternativa na qual o(s) vocábulo(s) acentuado(s) recebe(m) o acento gráfico com base na mesma justificativa 

gramatical utilizada na palavra em destaque: 

(A) “pedindo que as pessoas evitem o contágio do medo” 

(B) “a sociedade planetária globalizada é obrigada a lidar com uma enfermidade” 

(C) “para citar apenas os itens mais comuns em matéria (...)” 

(D) “foi o mantra tradicional dos conglomerados midiáticos” 

(E) “estamos falando de compartilhamento de textos literários” 

 

09. “Tenho a impressão que o fenômeno é um sintoma muito mais complexo do que parece. É um paradoxo: estamos 
falando de compartilhamento de textos literários – o que pressupõe leitores -, ao mesmo tempo, estamos falando de uma 
completa ausência de familiaridade com os textos e autores consagrados”, comenta Marcos Ramos, escritor e professor de 
Literatura. 

Considerando o trecho acima, analise as seguintes afirmações: 
 

I. No trecho “Tenho a impressão que o fenômeno é um sintoma” o “que” deveria ser substituído por um “de que”.  

II. A fala do professor dá a entender que há um problema de alfabetização no Brasil, já que não se consegue ler os textos. 

III. Fica implícito no trecho a ideia de que autores consagrados são aqueles que todos conhecem os textos.  

 

Estão corretas:  

(A) apenas a afirmação I.  

(B) apenas a afirmação II.  

(C) apenas as afirmações I e III.  

(D) apenas as afirmações II e III.  

(E) todas as afirmações estão corretas.  

 

10. “Durante mais de um século, fomos instruídos pela imprensa comercial a esperar dela a solução para a grande maioria 
de nossos problemas. “Vocês pedem, nós investigamos e publicamos as soluções” foi o mantra tradicional dos 
conglomerados midiáticos, incorporado pela maioria dos jornalistas profissionais. Hoje, a situação mudou radicalmente. A 
imprensa está em crise, não pode mais responder a todas as demandas da sociedade e nós ainda não conseguimos 
resolver por nossa conta os dilemas criados pela avalanche de informações criadas pela internet.” (Texto 1) 

 

Assinale a opção em que o vocábulo em negrito nos fragmentos a seguir exerce a mesma função sintática das palavras 
destacadas no trecho acima: 

(A) “num mundo digitalmente interconectado” 

(B) “Hoje, a situação mudou radicalmente” (Texto 1) 

(C) “A imprensa está em crise” (Texto 1) 

(D) “O fenômeno não é novo” (texto 2) 

(E) “compartilhamento de textos literários” (Texto 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1 
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Texto 1 

Brain wiring could be behind learning difficulties, say experts 
 
Scientists say current system for labelling children with difficulties is ‘too simple’ 
  
Learning difficulties are not linked to differences ____11_____ particular brain regions, but in how the brain is 

wired, research suggests. 
According to figures from the Department for Education, 14.9% of all pupils in England – about 1.3 million 

children – had special educational needs in January 2019, with 271,200 having difficulties that required support beyond 
typical special needs provision. Dyslexia, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism and dyspraxia are 
among conditions linked to learning difficulties. 

Now experts say different learning difficulties are not specific to particular diagnoses, nor are they linked to 
particular regions of the brain – as has previously ____12____ thought. Instead the team, from the University of 
Cambridge, say ____13_____ difficulties appear to be associated with differences in the way connections in the brain 
are organised. 

Dr Roma Siugzdaite, a co-author of the study, ______14______ to rethink how children with learning difficulties 
were labelled. 

“We know that children with the same diagnoses can have very different profiles of problems, and our data 
suggest that this is because the labels we use do not map on to the reasons why children are struggling – in other 
words, diagnoses do not map on to underlying neural differences,” she said. “Labelling difficulties is useful for practical 
reasons, and can be helpful for parents, but the current system is too simple.” 

Writing in the journal Current Biology, the team report how they made their discovery using a type of artificial 
intelligence called machine learning, which picks up on patterns within data. 

The team drew on data from 479 children, 337 of ____15____whom had learning difficulties regarding 
performance in areas such as vocabulary, listening skills and problem-solving. 

These data were presented to a machine learning system, which produced six chief categories reflecting the 
children’s cognitive abilities. The team found only 31% of children in the category reflecting the best performance were 
those with learning difficulties, while 97% of children in the category reflecting the poorest performance had learning 
difficulties. 

Further work showed the system accurately assigned children into a wide range of categories relating to their 
cognitive abilities. However, the team found no link between these categories and particular diagnoses such as dyslexia, 
autism or ADHD. 

(Adapted from https://www.theguardian.com/science/2020/feb/27/brain-wiring-could-be-

behind-learning-difficulties-say-experts) 
Acesso em: 02/03/2020. 

 

11. 

(A) in 

(B) out 

(C) from 

(D) over 

(E) about 
 

12. 

(A) being 

(B) done 

(C) have 

(D) been 

(E) was 
 

13. 

(A) Learnage 

(B) Learn  

(C) Learning  

(D) Learned 

(E) Has been learning 
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14. 

(A) Say it is time 

(B) Say it was time 

(C) Said it was time 

(D) Is saying it is time 

(E) Said it is time 

 
 

15. 

(A) Who  

(B) Whom   

(C) That  

(D) Where  

(E) They  

 

As questões de 16 a 20 referem-se ao texto a seguir: 

 
A Minimalist Lifestyle 
 
Simplifying your life isn’t about your possessions — it’s about value 
Jennifer Taylor Chan 
A minimalist lifestyle looks different for everyone. For me, it’s helped me pay down $42,000 of student loans in 

just over two years, lend more of my attention to my loved ones, and set me on a path of intentional living. In the 
past six months, I’ve felt happy, healthy, and at peace. 

While I can’t guarantee that what I have incorporated into my life will do the same for you, reflecting on a few 
of these things may help provide clarity to your life. 

Adopting a minimalist lifestyle is an immensely personal journey. 
It’s about reducing the things in your life that aren’t providing value, so you can have more space for the things 

that truly matter. It’s subtraction for addition. 
Minimalism has its fair share of critics. It’s elitist. It’s something poor and low-wage earners can’t incorporate 

into their life. It’s insensitive to those who don’t have enough to purge. I’ve heard it all before and in large quantity. 
But my definition of minimalism isn’t about that. It’s not about white walls, expensive capsule wardrobes, and pairing 
down to a few things that are top of the line. It’s not an aesthetic that can be displayed on Instagram. 

For me, minimalism has always been about a shift in mindset. Silencing the noise of an increasingly loud world. 
Calming the millions of thoughts that flow through my monkey mind. Giving myself permission to slow down and take 
a breath. 

With so much going on at work and at home, I found that the only way I could survive was to make my life as 
simple as possible. 

By reducing the number of decisions I make, avoiding consumption as a substitute for happiness, and 
establishing simple systems for things like my meals and my money, I’m able to focus more on the things that truly 
matter: health, work and my loved ones. Since this shift, I am happier, calmer, and feel more free.  

 

Fonte: adaptado de < https://medium.com/s/story/a-minimalist-lifestyle-

6c2872c28473>. Acesso em: 02 Março 2020. 
 
 

16. De acordo com o texto, Jennifer 

(A) acredita que todas as pessoas poderiam se beneficiar do minimalismo.  

(B) acredita que o consumo deve ser evitado a todo custo. 

(C) acha que o minimalismo tem a ver com tomar mais decisões. 

(D) adotou o minimalismo com a intenção de postar sua nova vida no instagram. 

(E) diz que o minimalismo é uma mudança na maneira de pensar. 
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17. Jennifer é satisfeita com o minimalismo porque 

(A) O minimalismo rende bons posts no instagram. 

(B) há muito acontecendo no trabalho e em casa. 

(C) ele permite que ela foque no que realmente importa. 

(D) ele é elitista. 

(E) ele faz com que ela não precise diminuir o ritmo intenso do cotidiano para respirar. 

 

18. Sobre Jennifer, é incorreto afirmar que 

(A) ela pagou $42.000 de empréstimos estudantis. 

(B) ela consegue dar mais atenção às pessoas que ama graças ao minimalismo. 

(C) ela acredita que o minimalismo é uma questão de mudança de mentalidade. 

(D) ela só está viva porque adotou o minimalismo como ideologia de vida. 

(E) ela está mais feliz, saudável e mais calma desde que fez essa mudança em sua vida. 

 

19. Todas as frases abaixo tem um conjunção, EXCETO: 

(A) “For me, minimalism has always been about a shift in mindset”.  

(B) “It’s about reducing the things in your life that aren’t providing value, so you can have more space for the things that 
truly matter”. 

(C) “But my definition of minimalism isn’t about that”. 

(D) “I found that the only way I could survive was to make my life as simple as possible”. 

(E) “While I can’t guarantee that what I have incorporated into my life will(...)”. 

 

20. As palavras sublinhadas nos excertos da coluna I foram utilizadas tendo os referentes respectivamente indicados na 
coluna II. 

 

Coluna I 

I. It’s about reducing the things in your life that  

aren’t providing value.... 

 

II. It’s elitist. 

 

III. It’s not about white walls.  

 

IV. . It’s not an aesthetic that can be displayed  

on Instagram. 

 
Estão corretas 

(A) I, II e III.  

(B) I e III.  

(C) I e IV. 

(D) II, III e IV.  

(E) todas. 
 

 

 

 

 

Coluna II 

Adopting a minimalist 
lifestyle. 
 
share of critics 
 
definition of minimalism. 
 
definition. 
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21. Considere as seguintes afirmações: 

 

A função 𝑓(𝑥) = log𝑎 (
𝑥−2

𝑥
) é estritamente decrescente no intervalo ]2,+∞[, para valores de 𝑎 < 1. 

A equação 5𝑥−1 = 3𝑥+2 possui uma única solução real. 

A equação (𝑥 + 𝑎)𝑥 = 𝑥 não admite nenhuma solução real positiva, para qualquer 𝑎 > 0. 

 

São verdadeiras: 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II e III. 

(D) I, II e III. 

(E) Apenas III.  

 

22. Se 𝑥 é um número natural com 2020 dígitos, então o número de dígitos da parte inteira de √𝑥
8

 é igual a: 

(A) 251 

(B) 252 

(C) 253 

(D) 254 

(E) 255 

 

23. Se 𝑃 e 𝑄 são pontos que pertencem à circunferência 𝑥2 + 𝑦2 = 1  de centro 𝑂 e à reta 𝑦 = −2𝑥 + 1, então o valor do 
cosseno do ângulo 𝑃�̂�𝑄 é igual à: 

(A) 0,6 

(B)  0,8 

(C)  
√3

2
 

(D) −0,6  

(E)  −0,8 

 
24. Uma esfera 𝑆1 de raio 5cm está inscrita num cone circular reto. Outra esfera, 𝑆2 de raio 3cm é tangente à 𝑆1 e à 
superfície lateral interna do cone, de maneira que os centros dessas esferas formam uma reta perpendicular ao plano da 

base do cone. Assim, o volume do cone é: 

(A) 
3025𝜋

9
 

(B) 
3175𝜋

9
 

(C) 
3125𝜋

9
 

(D) 
3125𝜋

3
 

(E) 
2125𝜋

3
 

 

25. Considere o polinômio 𝑝 com coeficientes complexos definido por 

𝑝(𝑥) = 𝑥4 + (3 + 𝑖)𝑥3 + (3 + 𝑖)𝑥2 + (3 + 𝑖)𝑥 + (2 + 𝑖) 

Podemos afirmar que: 

(A) Nenhuma das raízes de 𝑝 é real. 

(B) Não existem 𝑝 que sejam raízes complexas conjugadas. 

(C) A soma dos módulos de todas as raízes de 𝑝 é igual a 2 + √5. 

(D) O produto dos módulos de todas as raízes de 𝑝 é igual a 2√5. 

(E) O módulo de uma das raízes de 𝑝 é igual a √5.  
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26. Seja 𝐴 uma matriz real 2𝑥2 e 𝑔 uma função na qual cada elemento da matriz se desloca para a posição seguinte no 

sentido horário, ou seja, se 𝐴 = (
𝑥 𝑦
𝑧 𝑤

) ⇒ 𝑔(𝐴) = (
𝑧 𝑥
𝑤 𝑦). Assim, a soma das matrizes simétricas que são soluções da 

equação matricial 𝐴2 = 𝑔(𝐴) é: 

(A) (
0 2
2 0

) 

(B)  (
1 2
2 0

) 

(C)  (
1 −2

−2
3

4

) 

(D)  (
−2 3
3 0

) 

(E)  (
0 −2
−2 5

) 

 

27. Resolvendo a inequação: 

16𝑥²

(1 −√
8𝑥 + 3
3

)

2 > 9 

Para 𝑥 ∈ ℝ, obtemos como conjunto solução: 

(A) ] −
3

8
, +∞[. 

(B)  [−
3

8
, 0[. 

(C)  ]0,
5

3
[. 

(D)  ]0,+∞[. 

(E)  ] −∞, 0[. 

 

28. Analisando o sistema: 

{
 
 

 
 

(𝑎 − 4)𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 𝑎 + 2

4𝑥 + 𝑎𝑦 + 4𝑧 =
𝑎2

2
+ 4

2𝑎𝑥 + 2(𝑎 + 2)𝑦 + (𝑎 + 2)𝑧 =
𝑎3

4
+ 6

 

Em que 𝑎 ∈ ℝ, podemos afirmar: 

(A) Para 𝑎 = 0 o sistema é impossível. 

(B)  Não há valores de 𝑎 que garantem solução única para o sistema. 

(C)  Se 𝑎 = 4 o sistema é possível e indeterminado 

(D)  Existem apenas dois valores de 𝑎 que tornam o sistema impossível. 

(E)  Se 𝑎 = √47 o sistema é indeterminado. 

 

29. Sejam os números complexos 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 e 𝑤 = 107 + 𝑐𝑖, tais que 𝑧3 +𝑤 = 0. Determine o valor de 𝑎𝑐 − 𝑏², sabendo 
que esses números são inteiros e positivos. 

(A) 161 

(B)  162 

(C)  163 

(D)  164 

(E)  165 
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30. Considere os números complexos 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐 que satisfazem ao sistema de equações abaixo: 

{

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 14
𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 = 100
1

𝑎
+
1

𝑏
+
1

𝑐
=
1

8

 

Assim, o valor da soma 𝑎3 + 𝑏3 + 𝑐³ é igual a: 

(A) 1870 

(B)  1860 

(C)  1780 

(D)  1890 

(E)  1880 

 

31. Um prisma com base de trapézio está articulado conforme mostra a figura. Visto pela lateral vê-se um triângulo 

retângulo acima do nível da água e um retângulo abaixo. Pode-se afirmar que, caso o material do prisma seja 

homogêneo, sua densidade vale: 

 

(A) 
3

4
𝜌á𝑔𝑢𝑎 

(B) 𝜌á𝑔𝑢𝑎 
(C) 

2

3
𝜌á𝑔𝑢𝑎 

(D) 
1

2
𝜌á𝑔𝑢𝑎 

(E) 
1

3
𝜌
á𝑔𝑢𝑎

 

 

32. A tensão da corda AC e a reação da parede no ponto E, em N, valem: 

 

(A) 
𝑚𝑔(√6−√2)

4
 e 

𝑚𝑔

2
 

(B) 
𝑚𝑔(√6+√2)

4
 e 

𝑚𝑔

2
 

(C) 
𝑚𝑔(√6−√2)

4
 e 

𝑚𝑔

3
 

(D) 
𝑚𝑔(√6+√3)

4
 e 

𝑚𝑔

3
 

(E) 
𝑚𝑔(√6+√2)

4
 e 

𝑚𝑔

3
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33. Calcule a energia armazenada no capacitor quando o mesmo se encontra no regime estacionário.  

 

 
(A) 

1

4
 𝜇𝐽 

(B) 1 𝜇𝐽 

(C) 2 𝜇𝐽 

(D) 4 𝜇𝐽 

(E) 8 𝜇𝐽 

 

34. Considere o seguinte ciclo termodinâmico: 

 

A→B: transformação isovolumétrica, com aumento de 50% da pressão 

B→C: transformação isotérmica 

C→A: transformação isobárica 

 

O trabalho total em cada ciclo realizado por uma máquina termodinâmica que segue o ciclo supracitado é (considere todas 
as transformações reversíveis): 

 

 

 

(A) 𝑃𝑉 

(B) 2𝑃𝑉 

(C) 𝑃𝑉(1 − ln 2) 

(D) 𝑃𝑉(2 ln 2 − 1) 

(E) 𝑃𝑉 (4 ln 2 − 1) 
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35. Calcule a temperatura do ponto Q, sabendo que a temperatura do ponto P é 50𝑜𝐶 e a temperatura do ponto R é 233𝑜𝐶  

A barra A tem resistividade térmica 𝑘 = 500
𝑊

𝑚⋅𝐾
, comprimento 𝐿𝐴 = 10 𝑐𝑚 e área transversal 𝐴 = 50 𝑐𝑚2 

A barra B tem resistividade térmica 𝑘 = 600
𝑊

𝑚⋅𝐾
, comprimento 𝐿𝐴 = 5 𝑐𝑚 e área transversal 𝐴 = 30 𝑐𝑚2 

 

(A) 141,5 °𝐶 

(B) 158 °𝐶 

(C) 173 °𝐶 

(D) 181 °𝐶 

(E) 210 °𝐶 

 

37. Em uma balança são despejados, de uma altura ℎ = 20 𝑐𝑚, grãos de milho, que param imediatamente após a colisão 
vertical com a balança. Considerando que 1 kg/s de milho seja despejado, o gráfico que melhor expressa o erro relativo 
do peso efetivamente mostrado pela balança sobre o peso real do milho é: 

 

 
(A)   

 

(B)    

 

(C)  

  

(D)  

  

(E)  
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37. Considere que os cientistas do Estratégia desenvolveram um espelho extremamente leve. Para testar o peso do 
espelho, os cientistas fizeram o seguinte experimento: Incidiram sobre o espelho uma luz obtida de um laser azul de 
comprimento de onda 480 nm e 5W a um ângulo de 30 graus em relação a normal, durante 5 minutos e a seguir mediram 
a velocidade do espelho no vácuo, de onde obtiveram 1 mm/s. Desconsidere quaisquer forças dissipativas. Pode-se afirmar 
que a massa do espelho vale: 

 

(A) 8,66 𝑔 

(B) 17,32 𝑔 

(C) 4,33 𝑔 

(D) 2,17 𝑔 

(E) 1,08 𝑔 

 

38: Sobre o espaço, inicialmente com uma velocidade no sentido +x, se move um objeto com velocidade v e carga +Q. 
Sabe-se que existe um campo elétrico na direção +y, com magnitude E, e um campo magnético na direção +z, com 
magnitude B. Pode-se dizer, sobre o movimento descrito pelo objeto: 

I. Pode ser uma linha reta 

II. Pode ser uma parábola 

III. Em 𝑡 = ∞ terá ordenada 𝑦 → +∞ 

IV. Em 𝑡 = ∞ terá ordenada 𝑦 → −∞ 

V. Podem existir pontos onde o objeto passa mais de uma vez 

A quantidade de afirmativas corretas é: 

 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 

(E) 4  
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39. Um observador, inicialmente na origem e caminhando para a direção +y a 100 m/s, ouve o som de uma ambulância 
com velocidade também de 100 m/s na direção -x. A ambulância está inicialmente em 𝑥 = 100 𝑚 e emite um som de 
frequência 100 𝐻𝑧. A frequência percebida pelo observador, em 𝑡 = 1𝑠 vale (considere a velocidade do som como 𝑉𝑠𝑜𝑚 =
348 𝑚/𝑠): 

 
(A) 140 𝐻𝑧 

(B) 71 𝐻𝑧 

(C) 80 𝐻𝑧 

(D) 129 𝐻𝑧 

(E) 78 𝐻𝑧 

 

40. Uma haste de comprimento L e com massa desprezível encontra-se na vertical em equilíbrio instável. Duas massas 
estão acopladas em suas extremidades, de massas M e m, sendo a massa M na extremidade superior e a massa m na 
inferior. Se no instante inicial uma mosca pousa sobre a massa M, induzindo o movimento da haste, calcule a velocidade 
da massa inferior em função do ângulo que a haste faz em relação à normal. Despreze qualquer força dissipativa. 

 

 

(A) √
4𝑀2𝑔(1−𝑐𝑜𝑠𝜃) sen2 𝜃

(𝑚+𝑀)(𝑚+𝑀sen2 𝜃)
 

(B) √
2𝑀2𝑔(1−𝑐𝑜𝑠𝜃) cos2 𝜃

(𝑚+𝑀)(𝑚+𝑀sen2 𝜃)
 

(C) √
2𝑀2𝑔(1−𝑐𝑜𝑠𝜃) tan2 𝜃

(𝑚+𝑀)(𝑚+𝑀 sen2 𝜃)
 

(D) √
𝑀2𝑔(1−𝑐𝑜𝑠𝜃) tan2 𝜃

(𝑚+𝑀)(𝑚+𝑀sen2 𝜃)
 

(E) √
𝑀2𝑔(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

(𝑚+𝑀)(𝑚+𝑀sen2 𝜃)
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41. Em um experimento de laboratório, utilizou-se plutônio como fonte emissora de partículas alfa, que foram 
bombardeadas contra uma finíssima camada de uma substância X. A respeito desse experimento, pode-se afirmar que: 

 

I – As partículas alfa possuem carga positiva 

II – A maior parte das partículas alfa é absorvida pela chapa metálica 

III – O carbono grafite poderia ser utilizado como substância X, pois é um material bastante maleável. 
 

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

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas III. 

 

42. Um vinho pode ser datado por meio da atividade radioativa do trítio (3
1H), radioisótopo cujo tempo de meia vida é 

igual a 12 anos. Uma marca de vinho alega ter envasado um rótulo há 30 anos. Para que isso seja, assinale a alternativa 
que apresenta o valor aproximado da razão percentual entre a atividade radioativa atual encontrada no vinho e a atividade 

radioativa na fonte. 

Dado: √2 = 1,4 

(A) 14% 

(B) 16% 

(C) 18% 

(D) 20% 

(E) 22% 

 

43. Assinale a alternativa que indica um sal, cuja solução aquosa, produz uma solução ácida: 

(A) NaC 

(B) CH3COONa 

(C) NaHCO3 

(D) NaHSO4 

(E) Na2SO4 

 

44. Um aparelho de televisão utiliza feixes de comprimento de onda igual a 330 nm para remover elétrons de uma chapa 
metálica, cuja função trabalho é igual 1,5.10-19 J. Determine o valor aproximado da velocidade de ejeção dos elétrons: 

(A) 1.106 m/s 

(B) 1,4.106 m/s 

(C) 2.106 m/s 

(D) 4.106 m/s 

(E) 5.106 m/s 

45. Em um experimento de laboratório, que desejava comprovar a existência de íons na água pura, dissolveu-se 4 g de 
hidróxido de sódio em 1 litro de água. A solução resultante foi diluída na proporção 1:9, ou seja, foram misturados 1 litro 
de solução em 9 litros de água pura. Da solução resultante, foi retirada uma amostra de 1 litro. Essa amostra foi novamente 
diluída na proporção 1:9 e o procedimento de diluição foi repetido por um total de 6 vezes. Assinale a alternativa que indica 
a concentração de íons H3O+ encontrada na solução final, considerando os íons presentes na água pura. 

(A) 5.10–6 mol/L 

(B) 1.10-7 mol/L 

(C) 1.10-8 mol/L 

(D) 5.10-8 mol/L 

(E) 7.10-8 mol/L 
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46. Um frasco de 100 mL contém pequenas gotas de um perfume, cuja pressão de vapor é igual a 0,4 atm. O restante do 
frasco é preenchido apenas com ar seco, totalizando a pressão de 1 atm. Em determinado momento, o frasco é preenchido 
com 50 mL do perfume no estado líquido, sem que se deixe perder nenhum gás do seu interior nem que tenha havido 
qualquer variação de temperatura no processo. Assinale a alternativa que indica a pressão final no frasco. 

Dado: massa molar do perfume = 80 g/mol; densidade do perfume = 0,8 g/cm³ 

(A) 1,0 atm 

(B) 1,2 atm 

(C) 1,6 atm 

(D) 1,8 atm 

(E) 2,0 atm 

 

47. Uma mídia utilizada em reatores de cálcio é composta principalmente por carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. 
A fim de determinar o teor de teor de carbonato de cálcio no material, foi recolhida uma amostra de 22g do material. Essa 
amostra foi posta a reagir com uma solução aquosa de ácido sulfúrico em excesso e o gás extraído da reação foi armazenado 
em um recipiente de 4,1 litros, no qual exerceu a pressão parcial de 1,5 atm a 27 °C. Determine o teor (em massa) de 
carbonato de cálcio na amostra. 

(A) 10% 

(B) 22,9% 

(C) 27,2% 

(D) 31,8% 

(E) 40% 

 

48. Considere as seguintes reações decompostos aromáticos: 
 

I –  

 

II –  

 

III – 

 

A respeito delas, pode-se afirmar que: 

(A) I é uma reação de redução, enquanto II e III são reações de substituição eletrofílica. 

(B) Em I, o sulfato de bário serve para diminuir o poder catalítico do paládio. 

(C) O benzaldeído produzido em III entra em equilíbrio de tautomeria, cujo teor enólico é superior ao que é observado em 
aldeídos de cadeia aberta. 

(D) A velocidade da nitração do composto produzido em II é inferior à velocidade de nitração do benzeno. 

(E) Os compostos produzidos em I, II e III são meta-dirigentes nas reações de substituição eletrofílica. 
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49. O controle dos níveis de pH e bicarbonato é essencial para o bom funcionamento de um aquário marinho. Como os 
corais sintetizam seus esqueletos calcários retirando o bicarbonato da água, o íon precisa ser constantemente reposto. 

Em um aquário de 400 litros, cujo nível de bicarbonato é mantido constante é inicialmente igual a 122 mg/L e, deseja-se 
elevar o pH de 8,3 para 8,48. 

Para isso, pode-se utilizar um reator de cálcio. Esse equipamento utiliza uma mídia composta predominantemente por 
carbonato de cálcio e um fluxo de dióxido de carbono confinado em um cilindro submetido à pressão de 4,1 atm. O dióxido 
de carbono serve para criar um pH ligeiramente ácido, dissolvendo a mídia calcárea e produzindo uma solução aquosa de 
bicarbonato de cálcio, que é devolvida para o aquário. 

Para fins de evitar mudanças bruscas no nível de bicarbonato no sistema, o aquarista prefere fazer a atuação no período 
de 10 dias, em que o reator de cálcio deve se manter ligado por 10 horas ao dia.  

Assumindo que a pressão parcial e a solubilidade do CO2(g) não será alterada durante o processo, assinale a alternativa 
que indica o valor aproximado do fluxo correto de CO2 sobre o reator. 

 

Dados: pKa1 = 6; pKa2 = 10. 

(A) 0,6 L/h 

(B) 0,9 L/h 

(C) 1,2 L/h 

(D) 1,5 L/h 

(E) 1,8 L/h 

 

50. Um sólido encontra-se em equilíbrio de fusão com o seu respectivo vapor na temperatura de –73 °C. Sabendo que o 
valor absoluto da entropia de fusão é igual a 50 J/(mol.K) e que a pressão de vapor de equilíbrio é igual a 0,2 atm, 
determine o calor de fusão do sólido: 

(A) 8,3 kJ/mol 

(B) 9,0 kJ/mol 

(C) +10 kJ/mol 

(D) 11 kJ/mol 

(E) 11,7 kJ/mol 
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