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2º SIMULADO EEAR 

Estratégia Militares 

 

INSTRUÇÕES! 

• Esta prova contém 96 questões objetivas, com 4 alternativas cada, e simula a prova da EEAR; 

• Você receberá esta prova via e-mail cadastrado no ato da inscrição ou poderá baixar em um artigo publicado no blog do 

Estratégia Militares. Baixe-a e imprima-a se preferir; 

• Os participantes terão das 14h às 18h30min (horário de Brasília) para responder às questões e enviar o gabarito com as 

respostas; 

• Somente serão corrigidas as redações de alunos matriculados em nossos cursos regulares, bastando apenas que o aluno 

envie para o email padrão de correção de redações; 

• Não serão corrigidas as redações de candidatos que não são nossos alunos de pacotes  ou curso regulares; 

• Seu gabarito deve ser enviado através de um formulário eletrônico que ficará disponível nesta prova e no blog do Estratégia 

Militares; 

• O Formulário estará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova; 

• Só serão considerados (para critérios de premiação) os gabaritos enviados dentro do prazo de aplicação da prova, ou seja, 

até às 18h30min (horário de Brasília); 

• Gabaritos enviados após às 18h30min (horário de Brasília) serão automaticamente desclassificados da premiação, mas não 

ficam de fora do ranking geral classificatório que montamos com todos os candidatos; 

• Para fins de desempate, será considerado o horário de envio do gabarito; 

• A correção em PDF estará disponível a partir das 8h30min do dia 22 de março de 2020; 

• A partir das 18h30min, do dia 21 de março de 2020, será divulgado o gabarito deste simulado escrito; 

• O resultado oficial do simulado com o desempenho dos candidatos será divulgado neste sábado, 21/03, às 19h (horário de 

Brasília); 

• Os alunos ganhadores dos descontos, conforme tabela abaixo, deverão entrar em contato com o Estratégia Militares pelo 

e-mail vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br, solicitando o cupom de desconto referente a sua pontuação; 

• As premiações serão feitas seguindo à risca a tabela que indica a distribuição dos descontos a seguir; 

• Os descontos são os abaixo listados: 

 

➢ até 50% de acertos: 20% de desconto; 

➢ acima de 50% e até 60% de acertos: 30% de desconto; 

➢ acima de 60% e até 75% de acertos: 50% de desconto; ou 

➢ acima de 75% de acertos: 70% de desconto. 

 

Preencha seu gabarito! 

  

 

 
 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/gratis/aulas-gratuitas-militares/
mailto:vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjg_jmiFNpy2RSn7VgDZ66AQb0mLSwj_HWCh_Y77DUGnfV6Q/viewform
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AS QUESTÕES DE 01 A 24 REFEREM-SE À 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Com base no texto a seguir, faça o que se pede nas questões de 01 

a 08. 

Poluição das águas oceânicas  
Eduardo de Freitas 

  

Na sociedade moderna, fala-se muito a respeito dos 

impactos ambientais que o homem tem promovido na 

natureza e que vêm modificando negativamente a 

atmosfera, a litosfera e também a hidrosfera. A hidrosfera 

é um elemento da biosfera que se divide, especialmente, 

em águas continentais e oceânicas.  

Os oceanos e mares sempre serviram o homem e 

continuam desempenhando um importante papel nas 

sociedades modernas. Apesar de sua suma importância, os 

oceanos não são preservados pelo homem, pelo contrário, 

o que se percebe é um enorme descaso com os ambientes 

marinhos. Os oceanos possuem grande capacidade de 

regeneração, ou seja, conseguem diluir a poluição. No 

entanto, a quantidade de poluição (esgotos, produtos 

químicos, petróleo, entre outros) lançada nas águas 

marinhas, nas últimas décadas, é maior que a capacidade 

de regeneração. Estima-se que cerca de 14 bilhões de 

toneladas de poluentes atingem os oceanos anualmente.  

Diante da enorme quantidade de dejetos despejados 

nas águas marinhas, o litoral passa a concentrar um grande 

volume de elementos orgânicos. Isso propicia um aumento 

na quantidade de microrganismos que são altamente 

prejudiciais aos animais marinhos, além de comprometer o 

ciclo da cadeia alimentar. Diariamente, são lançados nos 

oceanos milhões de toneladas de lixo (oriundos dos centros 

urbanos e também da zona rural). Os principais agentes 

poluidores são: esgotos, resíduos industriais, lixo e 

fertilizantes agrícolas.  

A contaminação das águas marinhas produz vários 

agravantes, dentre eles, extinção de pontos turísticos 

litorâneos, diminuição da oferta de peixes e contaminação 

desses, em razão do esgoto. Outro caso grave de poluição 

oceânica é a contaminação das águas por petróleo, que 

acontece por vazamentos, ou mesmo quando se lavam os 

tanques dos navios petroleiros.  
 

Adaptado de FREITAS, Eduardo de. Poluição das águas 

oceânicas. Geografia Ambiental. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/poluicao-

das-aguas-oceanicas.htm. Acesso em: 29 de maio de 2019. 

 

01 - Ao se analisar o texto apresentado, pode-se perceber que o 

objetivo principal do autor é 

a) criar uma campanha de conscientização sobre a poluição do 

meio ambiente. 

b) apresentar dados que sustentam a discussão moderna contra a 

poluição. 

c) informar a população sobre o crescimento da poluição 

oceânica. 

d) criticar abertamente o comportamento humano. 

 

02 - A partícula “se”, em “fala-se muito a respeito dos impactos 

ambientais”, tem a mesma classificação do “se”, em 

a) Pode-se dizer que os problemas de poluição, indicados para o 

mundo são extremados e perigosos. 

b) Perguntou-se por que deveria ajudar no combate à poluição 

das águas oceânicas do mundo. 

c) Preparava-se ativamente para a prova de biologia que viria 

dali algumas semanas. 

d) Cumprimentaram-se efusivamente após 30 anos afastados na 

cidade. 

 

03 - O pronome relativo no trecho “Outro caso grave de poluição 

oceânica é a contaminação das águas por petróleo, que acontece 

por vazamentos”, tem, como antecedente modificado, 

a) “a contaminação das águas por petróleo”. 

b) “das águas por petróleo”. 

c) “por petróleo”. 

d) “das águas”. 

 

04 - A oração “quando se lavam os tanques dos navios petroleiros” 

está na voz passiva sintética. Sua transformação para a voz ativa 

está correta em 

a) “quando os tanques dos navios petroleiros são lavados pelos 

marinheiros”. 

b) “quando os marinheiros lavam os tanques dos navios 

petroleiros”. 

c) “quando os tanques dos navios petroleiros são lavados”. 

d) “quando lavam os tanques dos navios petroleiros”. 

 

05 - No período “Na sociedade moderna, fala-se muito a respeito 

dos impactos ambientais que o homem tem promovido na natureza 

e que vêm modificando negativamente a atmosfera, a litosfera e 

também a hidrosfera”, há 

a) uma oração principal, duas subordinadas e duas coordenadas. 

b) uma oração principal e duas subordinadas adjetivas. 

c) uma oração principal e duas coordenadas. 

d) três orações absolutas somente. 

 

06 - Os elementos adjetivos ou de valor adjetival destacados nos 

trechos a seguir desempenham função de, respectivamente, 

I. Na sociedade moderna 

II. elemento da biosfera 

III. águas continentais e oceânicas 

a) adjunto adnominal, complemento nominal e adjuntos 

adnominais. 

b) são todos adjuntos adnominais dos substantivos que 

modificam. 

c) complemento nominal, adjunto adnominal e complementos 

nominais. 

d) são todos complementos nominais dos substantivos a que se 

ligam. 
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07 - As vírgulas encontradas em “Os oceanos possuem grande 

capacidade de regeneração, ou seja, conseguem diluir a poluição” 

justificam-se pelo mesmo motivo em 

a) Há um motivo principal para a poluição oceânica, a saber, o 

descaso da sociedade. 

b) Nos dias de hoje, temos problemas sérios relacionados à 

poluição oceânica. 

c) Os problemas, portanto, serão resolvidos cada um em seu 

tempo. 

d) As águas oceânicas, lagos e mares, são poluídas diariamente. 

 

08 - No trecho “Apesar de sua suma importância, os oceanos não 

são preservados pelo homem, pelo contrário, o que se percebe é 

um enorme descaso com os ambientes marinhos”, a expressão que 

vem entre vírgulas conecta-se, em termos de significação, com o 

trecho 

a) “apesar de sua suma importância”. 

b) “os oceanos não são preservados pelo homem”. 

c) “enorme descaso com os ambientes marinhos”. 

d) “o que se percebe é”. 

 

09 - Dentre as alternativas a seguir, assinale a que é formada por 

um verbo impessoal. 

a) A voz trovejava alta dentro da casa vizinha. 

b) Existem milhares de motivos para minha vinda. 

c) Choveram reclamações sobre os conteúdos de ontem. 

d) Pode haver muitos casos de contaminação por contato direto. 

 

10 - Assinale a alternativa em que o pronome relativo desempenha 

a função sintática de adjunto adverbial. 

a) A cidade onde passei minha infância era a maior daquele 

estado. 

b) Os meninos que participavam da prova eram os melhores da 

sala de aula. 

c) A sociedade que se comporta de maneira própria está 

passando por problemas. 

d) Os motivos por que estamos aqui reunidos serão revelados 

mais para o final do evento. 

 

11 - Dentre as orações a seguir, indique aquela que contém um 

verbo transitivo direto. 

a) Existem muitos motivos para a saída imediata da cidade. 

b) Parece que os problemas mais sérios foram resolvidos hoje. 

c) Há milhares de pessoas empenhadas na resolução do 

problema. 

d) Constam muitos nomes na relação de meninos aprovados no 

exame. 

 

12 - Assinale a alternativa na qual o elemento “que” é uma 

conjunção integrante. 

a) Ele era tão aloprado que não conseguia parar de se mexer. 

b) É interessante que tenhamos mais opções para o dia a dia. 

c) Os pais do aluno que veio à aula são extremamente legais. 

d) Venha mais rápido, que estamos preocupados com o tempo. 

 

A partir da leitura do texto a seguir, responda às questões de 13 a 

20. 

Na Primeira Guerra Mundial, morreram mais de 9 

milhões de soldados da Infantaria, da Marinha e da Força 

Aérea. Calcula-se que morreram também 5 milhões de 

civis em consequência da ocupação, de bombardeios, fome 

e doenças. O assassinato em massa de armênios em 1915 e 

a epidemia de gripe que teve início enquanto ainda decorria 

a guerra foram dois fatores que provocaram enorme 

destruição. A emigração de sérvios em finais de 1915 

constituiu outro episódio cruel em que civis pereceram em 

grande número, assim como o bloqueio naval aliado à 

Alemanha, que teve como resultado a morte de mais de 750 

mil civis alemães. 

Entre 1914 e 1918, desenrolaram-se duas guerras 

muito diferentes. A primeira foi uma guerra de tropas de 

Infantaria, Marinha e Força Aérea, de marinheiros da 

Marinha Mercante e de populações civis sob ocupação, em 

que o sofrimento individual e a angústia atingiram uma 

escala enorme, em particular nas trincheiras da linha de 

frente. A segunda foi uma guerra de gabinetes de guerra e 

de soberanos, de propagandistas e idealistas, repleta de 

ambições e ideais políticos e territoriais, que determinaram 

o futuro dos impérios, nações e povos, de modo tão 

contundente quanto no campo de batalha. Houve 

momentos, particularmente em 1917 e 1918, em que a 

combinação da guerra dos exércitos com a guerra das 

ideologias conduziu à revolução, à capitulação e à 

emergência de novas forças nacionais e políticas. A guerra 

alterou o mapa e o destino da Europa da mesma forma que 

cauterizou sua pele e deixou marcas na sua alma. 

Quando cursei a escola primária, logo depois da 

Segunda Guerra Mundial, eu estava bem consciente da 

Primeira Guerra Mundial, apesar de ter terminado 27 anos 

antes. (...) Quando comecei a trabalhar neste livro, foram 

publicadas suas cartas enviadas das trincheiras, que 

revelavam grande sofrimento e sensibilidade. O irmão mais 

velho do meu pai, meu tio Irving, tinha lutado no Somme. 

Sua experiência o tinha aterrorizado, e nós, os garotos da 

família, havíamos sido advertidos para não lhe fazermos 

perguntas sobre esse assunto. Ele morreu enquanto eu 

escrevia este livro, aos 93 anos. 
 

Martin Gilbert. A primeira guerra mundial: os 

1.590 dias que transformaram o mundo. Rio de 

Janeiro: Casa da Palavra, 2017. 
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13 - A leitura do texto permite a compreensão de que 

a) a Primeira guerra mundial perde importância quando 

comparada à segunda. 

b) a Primeira guerra mundial foi extremamente importante e 

sanguinária. 

c) a Primeira guerra não impactou efetivamente a história 

mundial. 

d) a Primeira guerra foi lutada somente dentro das trincheiras. 

 

14 - No período “O assassinato em massa de armênios em 1915 

e a epidemia de gripe que teve início enquanto ainda decorria a 

guerra foram dois fatores que provocaram enorme destruição”, as 

orações introduzidas pelo “que” devem ser classificadas como 

a) oração subordinada substantiva predicativa e oração 

subordinada substantiva subjetiva. 

b) oração subordinada adverbial consecutiva e oração 

subordinada adjetiva restritiva. 

c) oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada 

adjetiva explicativa. 

d) oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada 

adjetiva restritiva. 

 

15 - Os elementos destacados no trecho “Calcula-se que morreram 

também 5 milhões de civis em consequência da ocupação, de 

bombardeios, fome e doenças” recebem qual classificação 

sintática? 

a) Todos são complementos nominais. 

b) Todos são adjuntos adnominais. 

c) Todos são predicativos do sujeito. 

d) Há dois adjuntos adnominais e dois complementos nominais. 

 

16 - No período “A emigração de sérvios em finais de 1915 

constituiu outro episódio cruel em que civis pereceram em grande 

número, assim como o bloqueio naval aliado à Alemanha, que teve 

como resultado a morte de mais de 750 mil civis alemães”, os 

sujeitos dos verbos encontrados são classificados, 

respectivamente, como 

a) simples, simples e composto. 

b) simples, composto e indeterminado. 

c) simples, simples e simples.  

d) simples, simples e indeterminado. 

 

17 - Na oração “Entre 1914 e 1918, desenrolaram-se duas guerras 

muito diferentes”, a partícula “se” desempenha função de 

a) parte integrante do verbo. 

b) índice de indeterminação do sujeito. 

c) pronome reflexivo. 

d) pronome apassivador. 

18 - O verbo “haver”, em “Houve momentos, particularmente em 

1917 e 1918, em que a combinação da guerra dos exércitos com a 

guerra das ideologias conduziu à revolução, à capitulação e à 

emergência de novas forças nacionais e políticas”, poderia ser 

reescrito, sem erro gramatical, de nível de linguagem ou 

semântico, de que forma? 

a) Houveram. 

b) Existiram. 

c) Tinham. 

d) Foram. 

 

19 - No trecho “Sua experiência o tinha aterrorizado, e nós, os 

garotos da família, havíamos sido advertidos para não lhe 

fazermos perguntas sobre esse assunto”, os dois pronomes 

oblíquos desempenham função, respectivamente, de 

a) objeto direto e objeto indireto. 

b) objeto indireto e objeto indireto. 

c) objeto direto e objeto direto. 

d) objeto indireto e objeto direto. 

 

20 - A oração em voz passiva encontrada em “Quando comecei a 

trabalhar neste livro, foram publicadas suas cartas enviadas das 

trincheiras” pode ser reescrita, ainda na voz passiva, agora 

sintética, mantendo sentido e sintaxe, em 

a) “Quando comecei a trabalhar neste livro, publicou-se suas 

cartas enviadas das trincheiras”. 

b) “Quando se começou a trabalhar neste livro, publicou-se suas 

cartas enviadas das trincheiras”. 

c) “Quando comecei a trabalhar neste livro, publicaram-se suas 

cartas enviadas das trincheiras”. 

d) “Quando se começou a trabalhar neste livro, foram publicadas 

suas cartas enviadas das trincheiras”. 

 

21 - Assinale, a seguir, a alternativa que contém uma palavra que 

é formada por prefixação e subordinação. 

a) o amanhecer 

b) emagrecimento 

c) imoralidade 

d) escurecimento 

 

22 - Assinale a alternativa que contém um verbo intransitivo. 

a) Percebera o problema bem antes dos meninos do parque. 

b) Havia muita gente envolvida naquela quebradeira do parque. 

c) Encontrou-se com os meninos logo após a confusão do 

parque. 

d) Existiam muitos meninos envolvidos naquela confusão do 

parque. 
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23 - Qual oração a seguir tem o mesmo tipo de sujeito de “precisa-

se de muita ajuda durante a crise?” 

a) Quebraram os bancos do parque durante a noite. 

b) Quebramos os bancos do parque durante a noite. 

c) Quebraram-se os bancos do parque durante a noite. 

d) Quebrastes os bancos do parque durante a noite? 

 

24 - Dentre as conjunções utilizadas a seguir, qual é a que não tem 

valor semântico de adição no contexto de uso: 

a) Tanto os meninos quanto as meninas estavam envolvidas na 

confusão. 

b) Corram logo para as montanhas, que os problemas aqui estão 

mais sérios. 

c) Os meninos criaram uma confusão, mas também resolveram 

outros problemas. 

d) Serão avaliados os resultados da crise, bem como os esforços 

populares no combate a ela. 

 

AS QUESTÕES DE 25 A 48 REFEREM-SE À 

LÍNGUA INGLESA 

Read the text and answer questions 25 and 26. 

 

Brazil has 34 confirmed cases of infection with the 

new coronavirus. The data, released on Tuesday, are from 

a platform created by the Ministry of Health. 

Until this Tuesday, there were 25 cases in the 

country. Among the new confirmations, five were in Rio 

de Janeiro, three in São Paulo and one in Rio Grande do 

Sul. 

With the update, there are already seven states with 

confirmed cases: São Paulo (19), Rio de Janeiro (8), Bahia 

(2), Rio Grande do Sul (1), Espírito Santo (1), Minas 

Gerais (1) and Alagoas (1). There are also two confirmed 

cases in the Federal District. 

In Rio Grande do Sul, a 60-year-old man who lives 

in the city of Campo Bom is the first person to be diagnosed 

with covid-19. He traveled to Milan, Italy, between 16 and 

23 February and started having symptoms like fever and 

cough on 29 February. The next day, he sought care at a 

private clinic. 

As he had mild symptoms, he was told to stay at 

home in isolation. Then, it started to be monitored by 

epidemiological surveillance. 

According to the ministry, of the 34 confirmed 

cases, 29 are from patients who have traveled to countries 

where there is transmission, especially European countries, 

such as Italy, the second country with the most cases of 

covid-19. 
Adapted from 

(https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/sci

enceandhealth/2020/03/brazil-confirms-34-cases-of-

coronavirus.shtml) 

 

 

 

25 - According to the text, we can say that___________. 

a) there wasn’t a significant increase in the number of cases 

b) Rio de Janeiro is the state with the most confirmed cases  

c) most of the confirmed cases are from patients who were 

infected in Brazil 

d) More than half of the confirmed cases are in Sao Paulo 

 

26 - “...data (...)”, underlined in the text is closest in meaning 

to _______ . Except: 

a) figures 

b) date 

c) numbers 

d) information 

 

27 - The word, “mild”, in bold type in the text, is closest in 

meaning to __________. Except for: 

a) not serious  

b) not severe 

c) not soft 

d) not harsh 

 

Read the text and answer questions 28, 29 and 30. 

The Brazilian ‘Cracolândia’ open drug scene and the 

challenge of implementing a comprehensive and 

effective drug policy 

 

Open-air drug scenes represent very substantial 

challenges to health and law enforcement professionals 

around the world, especially in low- and middle-income 

(LAMI) countries. Brazil has the largest crack cocaine 

market in the world: 1 million Brazilians have used the 

drug during the past 12 months. There are 370 000 regular 

users living in the 26 state capitals and Federal District, and 

approximately 80% of them use drugs in public places. In 

São Paulo, the largest metropolitan region in Brazil (20.3 

million inhabitants), there are several drug scenes with 

different degrees of visibility. ‘Cracolândia’ (Crackland) is 

the oldest (1989) and most densely populated, with 500 

residents and more than 2000 regular visitors. It is located 

in the city centre of São Paulo by the main railway station 

(Luz Station). 

Cracolândia’s economy and organization are 

controlled mainly by local drug trafficking and activities 

linked to drug use, such as unlicensed bars, the sale of 

stolen objects and prostitution. There is a lack of policing-

specific strategies, and an absence of community 

involvement. Unemployment and social deprivation also 

contribute to the open and free use of drugs in this area.  
 

Adapted from 

(https://www.researchgate.net/publication/283261

765) 
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28 - According to the text, we can say that _________________. 

a) Not enough is being done to fight this problem 

b) Cracolandia has 20.3 million inhabitants in Brazil 

c) 1 million brazilians have been regular drug users in the last 

12 months  

d) 30% of addicts use drugs in places that are not public 

 

29 - The expression “law enforcement”, underlined in the text, is 

closest in meaning to __________ . 

a) lawyer 

b) judge 

c) solicitor 

d) police 

 

30 - In "Open-air drug scenes represent very substantial 

challenges…", the word, 

in bold type, is closest in meaning to _____________ . Except: 

a) essential 

b) important 

c) big 

d) superficial  

 

Read the text and answer questions 31, 32 and 33. 

Air Traffic Control Enters the 21st Century 
 

It’s a frigid March morning at John F. Kennedy 

International Airport in New York as jet after jet roars 

overhead, noses up, clawing its way into the air. The only 

clue that a late-season snowstorm canceled more than 700 

flights at this airport just two days earlier is the dirty slush 

still lining the streets of New York and the meltwater 

dripping from the bridges. 

At most airports, the morning’s air traffic volume 

would be considered exceptionally heavy, but in the top of 

JFK’s 18-story air traffic control tower, it’s business as 

usual, the four controllers speaking softly to one another and 

into their headsets. It’s not always like this, says Steve 

Abraham, a seasoned air traffic controller and local chapter 

president of the National Air Traffic Controllers Association. 

“When things don’t work well, there is definitely a different 

level of volume,” he says with a laugh. When there are pop-

up thunderstorms or traffic jams on the taxiway, “there is 

cacophony back and forth across the tower.” 

I was at JFK that frosty day for a demonstration of a 

new technology designed to keep things working well and 

voices low in the control tower. Called Data 

Communications, or Data Comm, it represents a simple idea: 

Instead of transmitting complex clearance information 

between controllers and pilots over a crowded radio channel, 

why not send it directly to the airplane’s flight computers? 

This could speed up the clearance process when the 

controllers are dealing with problems. Says Abraham: “Our 

ground controller—during a big thunderstorm even, there is 

no person busier in the FAA.” 
Adapted from (https://www.airspacemag.com/flight-

today/air-traffic-calming-devices-180967713/) 

31 - According to the text, we can say that _________________. 

a) Data Communications can make the clearance process faster.  

b) the feedback from the new system users is 100% positive 

c) Data Communications will slow down communications 

d) Data Communications will replace people working in air 

traffic control 

 

32 - According to the text, we can infer that ________________. 

a) Data Comm will fail to substitute the old system in the future 

b) Data Comm could avoid many flight delays and cancellations 

c) JFK is using Data Comm in every flight 

d) Data Comm will be used only in cases when the the 

controllers are dealing with problems 

 

33 - In “At most airports, the morning’s air traffic volume would 

be considered exceptionally heavy, but in the top of JFK’s 18-

story air traffic control tower, it’s business as usual…”, we can 

say that the air traffic control tower ________________. 

a) has a few stories about airplanes 

b) has exactly 18 stories about airplanes 

c) is a building that has 18 floors 

d) is a building that has 18 rooms 

 

Read the text and answer questions 34, 35 and 36. 

What is Anxiety? 
 

People can feel anxious about a lot of things: the 

first day of school, a job interview, a first date. Anxiety is 

that pang of “what if” that makes your heart race and your 

palms sweaty. There’s a difference between healthy 

anxiety and a paralyzing fear about the future. Anxiety 

disorder is when feelings of worry and fear about events in 

the future begin to interfere with daily life.  

If you’re experiencing an anxiety disorder, know 

that you’re not alone. Anxiety disorders are among the 

most common mental health disorders in the U.S.. They 

affect over 40 million adults every single year. And, kids 

experience anxiety disorder, too: over 25% of people 

between 13 and 18 live with anxiety today.   
 

Adapted from (https://www.crisistextline.org/get-help/anxiety) 

 

34 - According to the text, we can say that ________________. 

a) anxiety is always a mental healthy disorder 

b) anxiety can be healthy or unhealthy depending on the 

circumstances 

c) anxiety affected more than 400 million adults in the last ten 

years in the U.S. 

d) less than one fourth of the teenagers live with anxiety today 
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35 - According to the text, we can infer that _______________. 

a) It’s not normal to be anxious about your first day of school 

b) If anxiety makes your heart race and your palms sweaty, then 

it’s a disease 

c) Healthy anxiety is when it becomes to interfer in your daily 

life 

d) Healthy anxiety is when you feel anguished because of a 

specific event 

 

36 - According to the text, choose the best response. 

In “Anxiety is that pang of “what if” that makes your heart race 

and your palms sweaty”. We can infer that___________. 

a) anxiety is a little bit of doubtful thoughts 

b) anxiety makes you have a heart attack 

c) anxiety is a moment when you feel certain of things in life 

d) anxiety is that hit of doubtful thoughts that brings butterflies 

to your stomach 

 

Read the text and answer questions 37 and 38. 

American Culture 

 

American culture encompasses the customs and 

traditions of the United States. "Culture encompasses 

religion, food, what we wear, how we wear it, our 

language, marriage, music, what we believe is right or 

wrong, how we sit at the table, how we greet visitors, how 

we behave with loved ones, and a million other things," 

said Cristina De Rossi, an anthropologist at Barnet and 

Southgate College in London. 

The United States is the third largest country in the 

world with a population of more than 325 million, 

according to the U.S. Census Bureau. A child is born every 

8 seconds, and a person dies every 12 seconds. 

In addition to Native Americans who were already 

living on the continent, the population of the United States 

was built on immigration from other countries. Despite 

recent moves to close the U.S. borders to new immigrants 

and refugees, a new immigrant moves to the United States 

every 33 seconds, according to the Census Bureau. 

Because of this, the United States is one of the most 

culturally diverse countries in the world. Nearly every 

region of the world has influenced American culture, most 

notably the English who colonized the country beginning 

in the early 1600s. U.S. culture has also been shaped by the 

cultures of Native Americans, Latin Americans, Africans 

and Asians. 

The United States is sometimes described as a 

"melting pot" in which different cultures have contributed 

their own distinct "flavors" to American culture. Just as 

cultures from around the world have influenced American 

culture, today American culture influences the world. The 

term Western culture often refers broadly to the cultures of 

the United States and Europe. 
Adapted from 

(https://www.livescience.com/28945-american-

culture.html.) 

37 - The word “encompasses”, in bold type, in the text, is closest 

in meaning to ______________ . Except: 

a) lacks 

b) comprehends 

c) includes 

d) comprises 

 

38 - All the underlined words from the text are in the past 

tense, except: 

a) loved 

b) were 

c) was 

d) has influenced 

 

39 - “U.S. culture has also been shaped by the cultures of Native 

Americans, Latin Americans, Africans and Asians.” The sentence 

means that 

a) U.S. culture was put in jeopardy because of immigrants 

b) Latin Americans, Africans and Asians dominated U.S. 

original culture 

c) Native Americans, Latin Americans, Africans and Asians 

didn’t interfere in the U.S. culture 

d) Native Americans, Latin Americans, Africans and Asians 

have contributed to U.S. culture 

 

Read the text and answer question 40. 

 

Adapted from (https://www.boredpanda.com/im-a-dog-

behaviour-therapist-who-draws-comic-strips-about-

dogs/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_cam

paign=organic) 

 

40 - The word “My” in the text is a ____________ pronoun. 

a) subject 

b) relative 

c) reflexive 

d) possessive 
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Read the text and answer question 41. 

Los Angeles Lakers versus Boston Celtics 

 

The Los Angeles Lakers and the Boston Celtics 

have met 12 times in the NBA finals. They tower above the 

competition in terms of Hall of Fame inductees (some two 

dozen each) and championships (17 for Boston and 16 for 

Los Angeles). Try to name better personal rivalries than 

Magic Johnson versus Larry Bird or Bill Russell versus 

Wilt Chamberlain. 
 

Adapted from 

https://bleacherreport.com/articles/1097585-peyton-

and-eli-need-to-promote-not-avoid-sibling-rivalry 

 

41 - According to the text,  

a) Both teams have around 24 hall of fame inductees each 

b) Magic Johnson had a personal rivalry with Bill Russell 

c) Los Angeles Lakers is the biggest champion in NBA History 

d) Boston Celtics won NBA championship 12 times 

 

Read the text and answer questions 42 and 43. 

The Second World War 

 

World War II, also called Second World War, 

conflict that involved virtually every part of the world 

during the years 1939–45. The principal belligerents 

________ the Axis powers—Germany, Italy, and Japan—

and the Allies—France, Great Britain, the United States, 

the Soviet Union, and, to a lesser extent, China. The war 

was in many respects a continuation, after an uneasy 20-

year hiatus, of the disputes left unsettled by World War I. 

The 40,000,000–50,000,000 deaths incurred in World War 

II make it the bloodiest conflict, as well as the largest war, 

in history. 
 

Adapted from 

https://www.britannica.com/event/World-War-II 

 

42 - Choose the appropriate word to fill in the blank. 

a) was 

b) were 

c) are 

d) is 

 

43 - Choose the best alternative according to the text. 

a) The Second World War lasted for 7 years. 

b) The Allies won the war bacause of the massive help from the 

USA. 

c) The Second World War was, in many ways, a prolongation of 

the WW1. 

d) China refused to be part of the Allies. 

 

Read the text and answer questions 44, 45 and 46. 

Child Psychology and Development 
 

Child psychology is one of the many branches of 

psychology and one of the most frequently studied 

specialty areas. This particular branch focuses on the mind 

and behavior of children from prenatal development 

through adolescence. Child psychology deals not only with 

how children grow physically, but with their mental, 

emotional, and social development as well. 

Historically, children were often viewed simply as 

smaller versions of adults. When Jean Piaget suggested that 

children actually think differently than adults, Albert 

Einstein proclaimed that the discovery was "so simple that 

only a genius could have thought of it." 
 

Adapted from 

https://www.verywellmind.com/what-is-child-

psychology-2795067 

 

44 - Choose the best alternative according to the text. 

a) Child psychology deals with mental, emotional, and social 

development, but not physical growth. 

b) Child psychology focuses on the mind and behavior of 

children from the moment they are born until adolescence. 

c) Albert Einstein was ironic about Jean Piaget’s dicovery on 

how children think. 

d) Until a recent past, people didn’t know children think 

differently than adults. 

 

45 - “This particular branch focuses on the mind and behavior of 

children from prenatal development through adolescence.” The 

word in bold is used as _________ in the text. 

a) conjunction 

b) preposition 

c) adverb 

d) adjective 

 

46 - The negative form of the underlined sentence is 

a) This particular branch doesn’t focus on the mind and behavior 

of children. 

b) This particular branch don’t focus on the mind and behavior 

of children. 

c) This particular branch hasn’t focused on the mind and 

behavior of children. 

d) This particular branch hadn’t focused on the mind and 

behavior of children. 
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Read the text and answer questions 47 and 48. 

 

Adapted from https://www.boredpanda.com/im-a-dog-

behaviour-therapist-who-draws-comic-strips-about-dogs 

 

47 - What is the main verb tense used in the dialogue above? 

a) Simple Past 

b) Simple Future 

c) Simple Present 

d) Present Continuous 

 

48 - Choose the best alternative according to the dialogue in the 

cartoon 

a) Animals can’t have jobs beacause they aren’t rational. 

b) There are many jobs available for animals. 

c) Only horses, dogs, mules, cows and chickens have jobs 

among the animals. 

d) The puppy was disappointed to know he could have a job in 

the future. 

 

AS QUESTÕES DE 49 A 72 REFEREM-SE À 

MATEMÁTICA 

 

49 - Sabendo que Q é o ponto de encontro da reta 𝒔: 𝟐𝒙 − 𝟓𝒚 +

𝟕 = 𝟎 com a reta r que é perpendicular à s e passa por P (1,1). 

Determine a distância entre os pontos P e Q. 

a) 
7√58

29
 

b) 
5√58

29
 

c) 
7√29

29
 

d) 
5√29

29
 

50 - Considere o sistema a seguir:  

 

{
𝑎 =  𝑥3 − 3𝑦2𝑥

𝑏 =  3𝑥2𝑦 − 𝑦3 

 

Determine, o valor de x+yi em função de “a” e de “b”.  

a) √𝑎 − 𝑏𝑖 

b) √𝑎 + 𝑏𝑖 

c) √𝑎 − 𝑏𝑖
3

 

d) √𝑎 + 𝑏𝑖
3

 

 

51 - Seja a = log3 2 e b = log3 100. Determine o resultado da 

expressão: 
(log 2)+2

log 3
 em função de “a” e “b”. 

a) 𝑎 ∙ 𝑏 

b) 𝑎 − 𝑏 

c) 𝑎 + 𝑏  

d) 
𝑎+2

𝑏
  

 

 52 - Calcule o determinante da matriz abaixo: 

 

(

1      2     4     8
1      3     9    27
1     4    16     64
1     5    25   125

) 

a) 2 

b) 3 

c) 6 

d) 12 

 

 53 - Determine o conjunto solução da inequação a seguir: 

 

3𝑥2 − 21𝑥 + 30 

𝑥2 − 11𝑥 + 28
 ≤ 0 

 

a) { [2,4[ ∪ [5,7[ } 

b) {(2,5)} 

c) {(2,4) ∪ (7,∞)} 

d) {(−∞, 2) ∪ (4,5)} 
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54 - Determine o valor do segmento BD, sabendo que o segmento 

AB vale 8 unidades de comprimento, o segmento AC vale 12 

unidades de comprimento e o segmento BC vale 15 unidades de 

comprimento e que os ângulos assinalados em vermelho são 

iguais. 

 

a) 4 

b) 6 

c) 9 

d) 12  

 

55 - Determine a quantidade de anagramas para a palavra 

REAÇÃO. Considere que o “ã” é diferente do “a”.  

a) 120 

b) 240 

c) 360 

d) 720 

 

56 - Determine o volume de um prisma hexagonal regular sabendo 

que sua altura é igual a raiz positiva da equação a seguir: 5𝑥2 −

13𝑥 − 6 = 0 e que o circulo inscrito ao hexágono da base possui 

diâmetro igual a 12.  

a) 6√3  

b) 9√3 

c) 27√3 

d) 56√3 

 

57 - Sabendo que 𝑧3 = 1 e que 𝑧 ≠ 1. Determine o valor de: 𝑧 +

 𝑧−1 + 𝑧2 + 𝑧−2. 

a) 0 

b) 1 

c) -1 

d) -2 

 

58 - Seja um triângulo ABC tal que o segmento AB é igual a 

12√3 unidades de comprimento e o segmento AC é igual a 12 

unidades de comprimento, bem como o ângulo B é igual a 30°. 

Determine a área desse triângulo.  

a) 144√3 𝑢. 𝑎. 

b) 72√3 𝑢. 𝑎. 

c) 48√3 𝑢. 𝑎.  

d) 36√3 𝑢. 𝑎. 

 

 59 - Calcule o valor da expressão: 

𝑆 = cos 10° ∙ cos 50° ∙ cos 70° 

a) 
√3

8
 

b) 
1

8
 

c) 
√2

8
 

d) 
√6

8
 

 

60 - A respeito do sistema de equações a seguir, marque a 

alternativa correta. 

{
3𝑥 + 𝑎𝑦 = 5
𝑥 + 2𝑦 = 𝑏

 

a) Se a = 6 e b = 
5

2
, então o sistema é impossível. 

b) Se a = 6 e b = 
5

2
, então o sistema é possível e determinado. 

c) Se a = 6 e b ≠
5

2
, então o sistema é possível e indeterminado.  

d) Se a ≠ 6 e b ≠
5

2
, então o sistema é possível e determinado. 

 

61 - Seja tan (
𝑥

2
) =

1

3
, defina o valor da expressão: sen²x – 

16

25
 tan²x: 

a) 1                  

b) -1                 

c) 0                 

d) 2 

               

62 - Na figura a seguir, A, B, C, D e E são pontos da 

circunferência, com o segmento PA tangente à circunferência. 

Sabe-se que P, E e C estão alinhados, bem como os pontos D, O e 

B. Determine o valor da operação 
𝑥

𝑦
.                  

a) 
3

2
 

b) 3 

c) 
9

2
                    

d) 9 
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63 - Sendo f(x) = x² + 8x – 1 e g(x) = x - 3 funções definidas no 

conjunto dos reais, determine os valores de b e c, respectivamente, 

de modo que f(g(x)) = x²-bx +c. 

a) -2 e -16         

b) 2 e -16         

c) -2 e 16         

d) 2 e 16 

 

64 - Em uma determinada urna, são inseridas 13 bolas numeradas 

de 1 a 13. Sabendo disso, determine qual dos casos a seguir 

apresenta maior probabilidade de ocorrência, quando uma das 

bolas é retirada da urna. 

a) número primo par    

b) número primo    

c) múltiplo de 5       

d) múltiplo de 3 

 

65 - Se 4𝑎 + 18, 30 𝑒 6𝑥 − 30 são as três medidas, em unidades 

de comprimento, dos lados de um triângulo, assinale a alternativa 

que apresenta um valor impossível para 𝑥: 

a) ]15, 32[ 

b) ]
42

10
, 39[ 

c) ]9, 39[ 

d) ]9, 16[ 

 

66 - Um triângulo isósceles de base 5cm e perímetro 18cm mede 

______ cm² de área. 

a) 15 

b) 21 

c) 18 

d) 24 

 

67 - Seja um triângulo equilátero de apótema medindo 3√3 cm. A 

área do círculo cujo raio é igual ao lado desse triângulo é: 

a) 144𝜋 

b)  81𝜋 

c)  324𝜋 

d)  256𝜋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 - O conjunto solução em 𝑥 para a inequação: 

1

4
< sin2 𝑥 <

3

4
 

Para 0 ≤ 𝑥 < 2𝜋, é: 

a) ]−
√3

4
, −

1

2
[ ∪ ]

1

√2
,
√3

2
[ 

b)  ]−
√3

2
, −

1

4
[ ∪ ]

√2

2
,
√3

2
[ 

c) ]−
√3

2
, −

1

√2
[ ∪ ]

1

2
,
√3

4
[ 

d) ]−
√3

2
, −

1

2
[ ∪ ]

1

2
,
√3

2
[ 

 

69 - Uma pirâmide regular de base hexagonal tem altura de 6 cm 

e volume igual a 18 cm³. Sabendo que uma esfera possui um raio 

de mesma medida que a base hexagonal da pirâmide, então o 

volume dessa esfera é: 

a) 8√3𝜋 

b) 4√3𝜋 

c) 6√3𝜋 

d) 2√3𝜋 

 

70 - Considere 𝑥 um arco do 2º quadrante e que a cotangente de 𝑥 

é 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑥 e a cossecante de 𝑥 é 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐 𝑥. Se sen 𝑥 =
√6−√2

4
, então 

o valor de 𝑐𝑜𝑡𝑔2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐2𝑥 − 2 sen 2𝑥 é: 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

 

71 - Ao somar sen 315° com cos 780°, obtém-se: 

a)  
1−√2

4
 

b) 
1−√2

2
  

c)  
2−√3

2
 

d) 
2−√2

2
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72 - Da figura, sabe-se que 𝑂𝐵 = 4 é raio do semicírculo de centro 

𝑂 de diâmetro 𝐴𝐶. Se 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶, determine a razão entre a área 

hachurada e a área do triângulo 𝑂𝐵𝐶, em unidades de área. 

Considere 𝜋 = 3,14. 

 
a)  2,26 

b)  2,14 

c)  1,14 

d) 0,86 

 

AS QUESTÕES DE 73 A 96 REFEREM-SE À 

FÍSICA 

73 - Em um quadrado (representado na figura a seguir), foram 

dispostos 5 corpos puntiformes e carregados em seus vértices e no 

seu centro. Sabe-se que Q1=10µC, Q2=30µC, Q3=50µC, 

Q4=10µC e Q5=100µC. Valendo-se de que o sistema é o de maior 

energia potencial e que o lado do quadrado tem 1m de distância, 

calcule a energia potencial relacionada ao corpo do centro 
 

Use quando for preciso: Constante eletrostática(K)=9.109 

N²m²/C² 

a) 81√2 

b) 16√2 

c) 49√2 

d) 64√2 
 

 

 

 

 

 

 

 

74 - Em um sistema planetário observa-se que o corpo B está em 

órbita circular em torno de um corpo A. Tendo em vista disso, esse 

corpo B sofre uma alteração em sua órbita, mudando o sistema 

antigo em torno do corpo A, para um novo sistema circular em 

torno de um corpo C. Sabendo que a massa de C é 9 vezes a massa 

de A, e que o raio do novo sistema é 4 vezes o raio inicial. Calcule 

a energia necessária para realizar essa transferência de órbitas, 

considerando que a energia inicial do primeiro sistema vale E. 

a) 3/4E 

b) 1/2E 

c) 5/4E 

d) 2E 

 

75 - Em um circuito, sabe-se que a resistência dos seus resistores 

varia com a temperatura, de forma que em metais em gerais, ela 

aumenta à medida que o grau de agitação de moléculas cresce, 

conforme a relação abaixo. 

𝑅𝑥 = 𝑅𝑥𝑜. (1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)) 

Na figura que segue, R1=R3=20Ω e Rx0=R2=10Ω. Calcule a 

variação de temperatura de Rx para que o voltímetro não registre 

diferença de potencial entre suas extremidades.  

Sabe-se que α=10−2 °𝐶−1, que é o coeficiente de temperatura. 

 

a) 200°𝐶 

b) 300°𝐶 

c) 250°𝐶 

d) 400°𝐶 
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76 - Ao sofrer refração, verifica-se que a propriedade física de uma 

onda que não sofreu qualquer alteração foi, certamente 

a) sua Velocidade. 

b) sua Frequência. 

c) seu Comprimento. 

d) sua Amplitude. 

 

77 - Considere um fio bem longo, percorrido por uma corrente i, 

e a uma distância 2x do centro de uma espira circular de raio x. 

Assinale a alternativa abaixo que apresenta o sentido da corrente 

que passa na espira circular e seu valor para que o campo 

magnético no seu centro seja nulo. 

 

 

a) Horário, i/2π. 

b) Horário, i/π. 

c) Anti-horário, 2/π. 

d) Anti-horário, 3/π. 

 

78 - Para correção de miopia, é necessário o uso de lentes: 

a) Lentes convergentes 

b) Lentes bifocais 

c) Lentes divergentes 

d) Lentes transistions 

 

79 - Uma órbita de um planeta em torno de uma estrela leva cerca 

de 16 meses terrestres para se completar. O tempo para que o 

segmento de reta que une o planeta à estrela levou para varrer 

12,5% da área completa, conforme a 2ª Lei de Kepler, vale 

a) 3 meses 

b) 4 meses 

c) 8 meses 

d) 2 meses 

 

80 - Um garoto empurra duas caixas, uma sobre a outra, 

conforme a figura abaixo. Calcule a máxima aceleração que o 

conjunto pode ter sem que a caixa superior deslize sobre a 

inferior. 

Dados:  M1=20Kg; M2=10Kg; µc1=0,3; µe1=0,4; µc2=0,5; 

µe2=0,6; g = 10m/s². 

 

 

a) 10m/s² 

b) 8m/s² 

c) 6m/s² 

d) 4m/s² 

 

81 - Um corpo é abandonado de uma altura de 12m e cai sobre 

uma mola. Suponha o sistema conservativo. Pode-se afirmar que 

a velocidade do corpo ao atingir a mola está mais próxima de 

Dados: K = Constante elástica da mola = 4N/m; 

Massa(corpo)=4kg; g=10m/s². 

a) 10 m/s 

b) 12 m/s 

c) 16 m/s 

d) 20 m/s 

 

82 - Um objeto é solto de uma altura elevada onde a resistência 

do ar pode interferir no movimento. Dado seus conhecimentos de 

física, marque a alternativa correta: 

a) Quando o corpo chegar a uma velocidade limite, este começa 

a receber uma força resistiva, e essa impede esse objeto de 

aumentar sua velocidade, somente diminuir. 

b) Inicialmente uma força resistiva atua sobre o corpo, de tal 

forma que, quando o objeto chega a uma velocidade 

específica, essa força de resistência equilibra a força da 

gravidade, mantendo o corpo descendo com velocidade 

constante. 

c) A resistência do ar interfere no movimento, mas devido a sua 

complexidade, não pode ser estimada. 

d) A resistência do ar está principalmente ligada à massa do 

objeto. 
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83 - Considere as seguintes afirmações relacionadas ao estudo do 

empuxo. 
 

I. O Empuxo é numericamente igual ao peso do líquido deslocado. 

II. Objetos imersos em líquidos sempre sentirão uma força 

contrária ao peso, chamada de Normal. 

III. O Empuxo resulta da diferença de pressão do líquido entre as 

extremidades do objeto. 

IV.  Para que um o corpo fique em equilíbrio num líquido, é 

necessário que o objeto esteja totalmente imerso no sistema. 
 

as afirmações corretas são: 

a) I e III 

b) I e IV 

c) II e IV 

d) III e IV 

 

84 - No século XX, o modelo quântico foi estabelecido e a teoria 

da dualidade da partícula-onda foi criada. De acordo com esta 

teoria a luz não era nem onda, nem partícula, mas uma “coisa” que 

tanto representava o conjunto das ondas, como das partículas. A 

partir deste princípio, marque a alternativa que representa em sua 

unicidade, um modelo corpuscular. 

a) Difração 

b) Interferência 

c) Efeito Fotoelétrico 

d) Refração 

 

85 - Marque a opção que indica quais alternativas abaixo estão 

corretas: 

I – Frequência do som emitido pela sirene de uma ambulância em 

movimento depende da direção do movimento em relação ao 

observador; 

II- Você está em um concerto ao ar livre com o vento soprando a 

10m/s dos músicos até você. O som que você escuta sofre desvio 

devido ao Efeito Doppler; 

III- Um chicote estala porque sua extremidade livre pode se mover 

mais rápido que a velocidade do som no ar; 

a) Somente I; 

b) Somente II; 

c) Somente III; 

d) Somente I e III; 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 - A figura abaixo representa um circuito, no qual as resistências 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅3 𝑒 𝑅4 valem, respectivamente, 1Ω, 2Ω, 3Ω 𝑒 4Ω. Além 

disso, sabe-se que a diferença de potencial entre A e B se mantém 

constante e igual a 𝑈 = 25𝑉. Calcule a corrente que passa pelo 

ramo CD.  

a) 4𝐴; 

b) 3𝐴; 

c) 2𝐴; 

d) 1A; 

 

87 - Um gás perfeito sofre uma transformação ABC, como 

indicado no diagrama abaixo; P representa a pressão do gás, V seu 

volume e T sua temperatura absoluta. Sabe-se que: 𝑉𝐶 = 2𝑉𝐴, 

𝑉𝐵 = 6𝑉𝐴; sendo 𝑇𝐶  a temperatura no estado C e 𝑇𝐴 a temperatura 

no estado A, podemos afirmar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 𝑇𝐶 = 2𝑇𝐴; 

b) 𝑇𝐶 = 3𝑇𝐴; 

c) 𝑇𝐶 = 12𝑇𝐴; 

d) 𝑇𝐶 = 18𝑇𝐴;                                                                                                                       

   

   

88 - Duas fontes sonoras, 𝐹1𝑒 𝐹2, estão defasadas 180°. Um ponto 

P dista 𝑥1 de 𝐹1e 𝑥2 de 𝐹2. Sendo k um número inteiro e λ o 

comprimento de onda dos sons emitidos por 𝐹1e 𝐹2, a condição 

para que o ponto P sofra interferência construtiva é que a diferença 

de percurso 𝛥𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 seja dada pela expressão: 

a) 𝑘𝜆; 

b) (𝑘 −
1

2
) 𝜆; 

c) 2𝑘𝜆; 

d) (2𝑘 − 1)𝜆; 
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89 - Dois recipientes condutores iguais, contendo dois líquidos 

diferentes A e B, inicialmente a 20°C, são colocados sobre uma 

placa metálica, da qual recebem aproximadamente a mesma 

quantidade de calor. Com isso, o líquido em A atinge 40°C, 

enquanto o líquido em B, 80°C. Se os recipientes forem retirados 

da placa e seus líquidos misturados, a temperatura final da mistura 

ficará em torno de: 

a) 45°C 

b) 50°C  

c) 55°C 

d) 60°C 

 

90 - Um espelho gaussiano convexo de distância focal f forma uma 

imagem que é 1/n vezes o tamanho do objeto. A distância do 

objeto ao espelho é: 

a) (𝑛 − 1)𝑓; 

b) 
(𝑛−1)

𝑛
𝑓; 

c) (𝑛 + 1)𝑓; 

d) 
(𝑛+1)

𝑛
𝑓; 

 

91 - Analisando a disposição dos vetores 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ e 𝐷𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗, 

conforme figura abaixo, assinale a alternativa que contém a 

relação vetorial correta. 

 

 

 

 

a) 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

b) BA ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + EA ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + CB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  DE ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + CD⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

c) 𝐸𝐴 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ –  𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  +  𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  =  𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗  +  𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

d) EA⃗⃗⃗⃗  ⃗ –  CB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + DE⃗⃗⃗⃗  ⃗  =  BA⃗⃗⃗⃗  ⃗ –  CD⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

92 - Com base em conhecimentos de óptica, analise as afirmações 

abaixo: 

I. A imagem de um objeto formado por um espelho esférico 

convexo é virtual;  

II. O índice de refração de um material diminui quando o 

comprimento de onda diminui; 

III. A refração que ocorre na interface plana entre dois meios dá 

a impressão de que a distância entre o objeto e a superfície é 

menor que a distância real; 

a) apenas I é verdadeira; 

b) apenas II é verdadeira; 

c) apenas III é verdadeira; 

d) apenas I e II  é verdadeira; 

93 - Um fenômeno bastante interessante ocorre quando duas ondas 

periódicas de frequências muito próximas, por exemplo, 𝑓1 =

100𝐻𝑧 e 𝑓2 = 102𝐻𝑧, interferem entre si. A onda resultante tem 

uma frequência diferente daquelas que interferem entre si.  Além 

disso, ocorre também uma modulação na amplitude da onda 

resultante, modulação esta que apresenta uma frequência 

característica 𝑓0. Essa oscilação na amplitude da onda resultante é 

denominada batimento. Pelos dados fornecidos, pode-se afirmar 

que a frequência de batimento produzida na interferência entre as 

ondas de frequências 𝑓1 e 𝑓2 é: 

a) 202 Hz; 

b) 101 Hz; 

c) 2,02 Hz; 

d) 2,00 Hz; 

 

94 - A partir do repouso, um jovem puxa um caixote de 20 kg, que 

está apoiado sobre uma superfície lisa horizontal, por meio de uma 

corda esticada paralelamente à direção do deslocamento. O 

gráfico mostra a variação da intensidade da força sobre o caixote 

em função da distância x percorrida por ele. A velocidade do 

caixote, ao percorrer 10 m, é: 

a) 1,5 𝑚/𝑠; 

b) 2,0 𝑚/𝑠; 

c) 2,5 𝑚/𝑠; 

d) 3,0 𝑚/𝑠; 

 

 

95 - O coeficiente de dilatação volumétrico médio do aço é 

3,3. 10−5°𝐶−1 e seu calor específico, para o mesmo intervalo de 

temperatura, é 1,1. 10−1𝑐𝑎𝑙/(𝑔 °𝐶). Para que um bloco de aço de 

1,0 kg sofra uma dilatação de 0,10% em relação ao seu volume 

inicial, nesse intervalo de temperatura, deverá receber uma 

quantidade de calor mais próximo de 

a) 1,0 kcal; 

b) 3,3 kcal; 

c) 30 kcal; 

d) 100 kcal; 

 

96 - Um corpo de massa 5 kg e carga elétrica de 4 mC, está em 

uma região do espaço onde existe somente um campo elétrico 

uniforme, de intensidade 3. 103 N/C. A aceleração adquirida por 

esse corpo vale 

a) 1,8 m/s; 

b) 2,0 m/s; 

c) 2,2 m/s; 

d) 2,4 m/s; 
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PREENCHA O GABARITO E CONQUISTE DESCONTOS 

ATENÇÃO: O aluno conquistará desconto nos percentuais a seguir indicados somente se participar e 

preencher o gabarito com suas respostas dentro do prazo de aplicação da prova simulada: 
 

✓ até 50% de acertos: 20% de desconto; 

✓ acima de 50% e até 60% de acertos: 30% de desconto;  

✓ acima de 60% e até 75% de acertos: 50% de desconto; ou 

✓ acima de 75% de acertos: 70% de desconto. 

 

Preencha seu gabarito no formulário abaixo! Nossa equipe entrará em contato com você para gerar um 

cupom de desconto que será individual e intransferível.  
 
 

PREENCHA SEU GABARITO! 

  

CONHEÇA O ESTRATÉGIA MILITARES 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrategiamilitares.com.br 

 

 

 
 

RECEBA MATERIAIS GRATUITOS 

 

GRUPO Link do Grupo 

Materiais para ITA / IME http://bit.ly/itaimegratis 

Materiais para Medicina http://bit.ly/medicinagratisev 

Materiais para Vestibulares http://bit.ly/vestgratuitos 

Dicas de Redação http://bit.ly/redacaovest 

Alunos Estratégia http://bit.ly/alunosev 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/gratis/aulas-gratuitas-militares/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjg_jmiFNpy2RSn7VgDZ66AQb0mLSwj_HWCh_Y77DUGnfV6Q/viewform
https://www.estrategiamilitares.com.br/
http://bit.ly/itaimegratis
http://bit.ly/medicinagratisev
http://bit.ly/vestgratuitos
http://bit.ly/redacaovest
http://bit.ly/alunosev
https://www.instagram.com/estrategiavestibulares
https://www.facebook.com/estrategiavestibulares/
https://www.youtube.com/estrategiavestibulares

