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2º SIMULADO FN 

Estratégia Militares 

INSTRUÇÕES! 

• Esta prova contém 50 questões objetivas, com 5 alternativas cada, e simula a prova 

dos Fuzileiros Navais; 

• 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 17h (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 17h (horário de Brasília); 

• Gabaritos enviados após às 17h (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 da prova em PDF será divulgada a partir das 8h30min do dia 22 de março 

de 2020; 

• A partir das 17h, do dia 21 de março de 2020, será divulgado o gabarito deste 

simulado; 

• 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! 

  
 

mailto:vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrq92kKgm9oWdIGFuNcxuRcmEXHzcD0sklB1QOtCfEOeWBpw/viewform
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PORTUGUÊS 

 

Tendo em consideração o texto a seguir, 

responda às questões de 01 a 09 

 

Coloquei meu quadro de giz individual 

no cantinho da mesa. Era um quadro de 

verdade, o que era raro na época. A maioria 

dos meus colegas tinha uma espécie de 

retângulo de cartolina preta que não podia 

molhar e sobre o qual era ruim escrever. 

O meu era um de verdade, com moldura 

de madeira e um furo para passar a cordinha 

em que ficava pendurado o apagador. 

Com a ponta do dedo, empurrei. Ele 

oscilou por um momento e caiu. 

PLAFT. 

O professor estava escrevendo no quadro 

e se virou. 

Olhou para o quadro no chão e depois 

para mim. Todos os outros observavam a cena. 

É raro um aluno querer ser castigado. 

Talvez nunca tenha acontecido. Pois bem, 

naquela manhã, eu teria dado tudo para o 

professor apontar para mim e dizer: “Vai 

ficar de castigo até o fim da tarde”. Teria 

sido a prova de que nada tinha mudado, de 

que eu continuava sendo o mesmo, um aluno 

como os outros, que pode ser parabenizado, 

castigado ou interrogado. 

Joseph Joffo. Os meninos que enganavam 

nazistas. Vestígio: São Paulo, 2017. 

 

1) O texto apresentado é representante da 

tipologia narrativa. De posse de essa 

informação, é possível perceber, como 

característica que confirma essa 

classificação, 

A) a presença de um narrador em terceira 

pessoa, onisciente, por saber o que se 

passa na cabeça dos personagens. 

B) a presença de um narrador em terceira 

pessoa, observador, que apresenta 

somente aquilo que vê e infere. 

C) a presença de um narrador ora personagem, 

ora onisciente, compreendendo os 

pensamentos presentes. 

D) a presença de um narrador-personagem, 

visto que o menino que derruba o quadro 

narra a história. 

E) a ausência de um narrador passível de 

classificação, visto haver mistura de 

pontos de vista. 

 

 

 

2) No trecho “Era um quadro de verdade, o 

que era raro na época”, retirado do texto, 

temos um pronome relativo que desempenha a 

função de 

A) objeto direto do verbo “era”. 

B) sujeito simples do verbo “era”. 

C) complemento nominal de “raro”. 

D) adjunto adverbial relacionado à “na 

época”. 

E) objeto indireto do verbo “era”, sem 

preposição. 

 

3) No trecho “Lentamente, pegou a grande 

régua na mesa e colocou sua ponta no mapa 

da França pendurado na parede”, o adjunto 

adverbial que abre o período tem a mesma 

classificação do adjunto que abre a oração 

em 

A) Rápido, o menino jogou a bola para o 

companheiro. 

B) Atualmente, temos muitos problemas a 

serem resolvidos. 

C) Na sociedade, encontramos muitos 

momentos de altos e baixos. 

D) Cansados, os meninos chegaram àquela 

casa que não conheciam direito. 

E) Momentaneamente, ficamos parados 

observando aquele lindo por do sol de 

Brasília. 

 

4) O sujeito do verbo “colocar”, em 

“Coloquei meu quadro de giz individual no 

cantinho da mesa”, é classificado da mesma 

forma que o sujeito do verbo em 

A) Havia muitos alunos interessados naquela 

prova. 

B) Choveram reclamações sobre os erros do 

exame. 

C) Existia um milhão de motivos para 

recorrermos a eles. 

D) Os meninos aprontaram como nunca antes 

na vida. 

E) Por acaso sabeis os motivos de tanto 

barulho hoje? 

 

5) O vocábulo “Plaft”, encontrado no quarto 

parágrafo do texto, compreende qual figura 

de linguagem? 

A) Metáfora 

B) Metonímia 

C) Comparação 

D) Onomatopeia 

E) Empréstimo vocabular 
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6) No trecho “O professor estava escrevendo 

no quadro e se virou”, a partícula “se” deve 

ser classificada da mesma forma que a 

encontrada em 

A) Cortou-se profundamente com a faca 

ontem. 

B) Envolveu-se em plástico bolha e saiu 

correndo de casa. 

C) Vive-se de forma tranquila naquela 

pacata cidade de Minas Gerais. 

D) Pode-se dizer que os problemas nacionais 

serão difíceis de serem resolvidos. 

E) Esqueceu-se de que deveria enviar, logo 

pela manhã, aquele estranho pacote 

marrom. 

 

7) No período “A maioria dos meus colegas 

tinha uma espécie de retângulo de cartolina 

preta que não podia molhar e sobre o qual 

era ruim escrever”, qual a classificação das 

orações? 

A) Todas são coordenadas, duas assindéticas 

e uma sindética. 

B) Duas orações principais e duas orações 

subordinadas adjetivas. 

C) Uma oração principal, duas orações 

subordinadas adjetivas restritivas. 

D) Duas orações principais, uma adjetiva 

restritiva e outra adjetiva explicativa. 

E) Uma oração coordenada assindética e duas 

orações subordinadas adjetivas 

restritivas. 

 

8) Em qual alternativa a seguir temos as 

orações encontradas em “Olhou para o quadro 

no chão e depois para mim. Todos os outros 

observavam a cena” unidas de forma a manter 

a gramática e a semântica? 

A) Olhou para o quadro no chão e depois para 

mim, enquanto todos observavam a cena. 

B) Olhou para o quadro no chão e depois para 

mim, quando todos observavam a cena. 

C) Olhou para o quadro no chão e depois para 

mim, porque todos observavam a cena. 

D) Olhou para o quadro no chão e depois para 

mim, mas todos observavam a cena. 

E) Olhou para o quadro no chão e depois para 

mim, logo todos observavam a cena. 

 

 

 

9) Assinale a alternativa que contém um 

verbo impessoal e intransitivo, pouco comum 

na língua portuguesa. 

A) Existem mil motivos para fazermos essa 

manifestação de opinião. 

B) Chovia torrencialmente naquele lugar tão 

reservado e especial. 

C) Havia mais de mil pessoas interessadas 

naquele edital de concurso. 

D) Queríamos aproveitar ao máximo as 

belezas naturais de Recife. 

E) Mergulhamos nos corais considerados os 

mais bonitos do mundo. 

 

10) No trecho “de que eu continuava sendo o 

mesmo, um aluno como os outros”, o verbo 

“continuava” é classificado como 

A) verbo intransitivo. 

B) verbo transitivo direto. 

C) verbo transitivo indireto. 

D) verbo de ligação. 

E) verbo transitivo direto e indireto. 
 

11) Assinale a alternativa em que a oração 

subordinada adjetiva deveria ter sido 

separada, da principal, por vírgulas. 

A) Encontramos todos os meninos que queriam 

estudar para o exame. 

B) Juntamos todos os elementos que 

necessitava de uma nova formulação. 

C) Saímos em busca de um colaborador e 

encontramos Fernando que dava aula de 

biologia. 

D) As informações foram trazidas pelos 

viajantes que chegavam, apressados, no 

aeroporto nacional. 

E) A Brasília que conhecemos imensamente é 

uma cidade planejada e cheia de 

possibilidades interessantes de turismo. 

 

12) Assinale a alternativa em que há 

incorreção quanto ao número do verbo. 

A) Podem existir milhares de informações 

perdidas na chamada rede de 

computadores. 

B) Podem haver milhares de informações 

perdidas na chamada rede de 

computadores. 

C) Pode haver milhares de informações 

perdidas na chamada rede de 

computadores. 

D) Existiam muitas informações perdidas na 

chamada rede de computadores. 

E) Havia muitas informações perdidas na 

chamada rede de computadores. 
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13) Assinale a alternativa que contém um 

verbo classificado como transitivo direto e 

indireto. 

A) Ele pagou o que devia na mercearia. 

B) Perdoaram nossa dívida durante o feirão. 

C) Os meninos me indicaram o caminho a 

seguir. 

D) Enviou-as logo pela manhã, como havia 

prometido. 

E) Responderam prontamente ao comando dado 

pelo sargento. 

 

A partir do texto a seguir, faça o que se 

pede nas questões de 14 a 21. 

 

Na primeira reunião com a população, 

surgiram curiosos mal-entendidos que 

revelam a dificuldade de tradução não de 

palavras, mas de pensamento. No pódio 

estavam os cientistas que falavam em inglês, 

eu, que traduzia para português, e um 

pescador que traduzia de português para a 

língua local, o chidindinhe. Tudo começou 

logo na apresentação dos visitantes (devo 

dizer que, por acaso, a maior parte deles 

eram suecos). “Somos cientistas”, disseram 

eles. Contudo, a palavra “cientista” não 

existe na língua local. O termo escolhido 

pelo tradutor foi inguetlha que quer dizer 

feiticeiro. Os visitantes surgiam assim aos 

olhos daquela gente como feiticeiros 

brancos. O sueco que dirigia a delegação (e 

ignorando o estatuto com que acabara de ser 

investido) anunciou a seguir: “Vimos aqui 

para trabalhar na área do Meio Ambiente”. 

Ora, a ideia de Meio Ambiente, naquela 

cultura, não existe de forma autónoma e não 

há palavra para designar exatamente esse 

conceito. O tradutor hesitou e acabou 

escolhendo a palavra Ntumbuluku, que quer 

dizer várias coisas mas, sobretudo, refere 

uma espécie de Big Bang, o momento da 

criação da humanidade. Como podem imaginar, 

os ilhéus estavam fascinados: a sua pequena 

ilha tinha sido escolhida para estudar um 

assunto da mais nobre e elevada metafísica. 

Já no período de diálogo, o mesmo sueco 

pediu à assembleia que identificasse os 

problemas ambientais que mais perturbavam a 

ilha. A multidão entreolhou-se, perplexa: 

“Problemas ambientais?” 

Mia Couto. E se Obama fosse africano? 

 

 

14) O texto de Mia Couto, autor africano de 

enorme importância no contexto da 

literatura em língua portuguesa é 

extremamente interessante e apresenta, como 

objeto principal, 

A) a união entre a narração e a explicação, 

configurando o que chamamos de crônica 

argumentativa. 

B) a união entre a dissertação e a 

descrição, marcando um texto bastante 

próximo do científico. 

C) a união entre o texto argumentativo e o 

texto de notícia, próximo de uma 

reportagem. 

D) um texto puramente narrativo, sem 

perspectiva alguma de argumentação e 

tese. 

E) um texto puramente dissertativo, com 

defesa clara de tese e argumentos. 

 

15) No período “No pódio estavam os 

cientistas que falavam em inglês, eu, que 

traduzia para português, e um pescador que 

traduzia de português para a língua local, 

o chidindinhe”, os verbos têm, 

respectivamente, transitividade em 

A) verbo de ligação, intransitivo, 

intransitivo e transitivo indireto. 

B) intransitivo, transitivo indireto, 

transitivo indireto e intransitivo. 

C) intransitivo, intransitivo, transitivo 

indireto e transitivo indireto. 

D) verbo de ligação, intransitivo, 

transitivo indireto e transitivo 

indireto. 

E) intransitivo, intransitivo, transitivo 

direto e transitivo direto e indireto. 

 

16) Os sujeitos dos verbos em “Na primeira 

reunião com a população, surgiram curiosos 

mal-entendidos que revelam a dificuldade de 

tradução não de palavras, mas de pensamento” 

devem ser classificados de que maneira? 

A) Composto (posposto ao verbo); simples 

(anteposto ao verbo) 

B) Simples (anteposto ao verbo); simples 

(anteposto ao verbo) 

C) Composto (anteposto ao verbo); simples 

(anteposto ao verbo) 

D) Simples (posposto ao verbo); 

indeterminado (sem núcleo definido) 

E) Simples (posposto ao verbo); simples 

(anteposto ao verbo) 
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17) As palavras destacadas em “Contudo, a 

palavra cientista não existe na língua 

local. O termo escolhido pelo tradutor foi 

inguetlha que quer dizer feiticeiro” são 

formadas por 

A) sufixação e parassíntese, 

respectivamente. 

B) parassíntese e sufixação, 

respectivamente. 

C) prefixação e sufixação, respectivamente. 

D) parassíntese em ambos os casos. 

E) sufixação em ambos os casos. 

 

18) O adjetivo “perplexa” em “A multidão 

entreolhou-se, perplexa: ‘Problemas 

ambientais?’” recebe qual função sintática? 

A) predicativo do sujeito. 

B) adjunto adnominal. 

C) adjunto adverbial. 

D) complemento nominal. 

E) sujeito. 

 

19) No trecho “O tradutor hesitou e acabou 

escolhendo a palavra Ntumbuluku, que quer 

dizer várias coisas mas, sobretudo, refere 

uma espécie de Big Bang, o momento da 

criação da humanidade.”, temos, nos termos 

grifados, 

A) dois apostos explicativos de mesmo valor 

sintático. 

B) uma conjunção deslocada, sem função; e 

um aposto explicativo. 

C) dois apostos, um enumerativo e outro 

explicativo, respectivamente. 

D) um termo de reforço de ideia anterior, e 

um adjunto adverbial de modo. 

E) um termo de reforço de ideia anterior, 

sem função sintática; e um aposto 

explicativo. 

 

20) O verbo “haver”, em “não há palavra para 

designar exatamente esse conceito”, é 

classificado sintaticamente como 

A) verbo intransitivo e pessoal. 

B) verbo transitivo direto e pessoal. 

C) verbo transitivo direto e impessoal. 

D) verbo transitivo indireto e pessoal. 

E) verbo transitivo indireto e impessoal. 

 

 

 

 

 

21) Os parênteses em “Tudo começou logo na 

apresentação dos visitantes (devo dizer 

que, por acaso, a maior parte deles eram 

suecos)” podem ser substituídos por 

A) vírgula. 

B) ponto e vírgula. 

C) uma vírgula e um ponto e vírgula, 

respectivamente. 

D) travessão. 

E) um travessão e um ponto e vírgula, 

respectivamente. 

 

22) Assinale a alternativa em que temos duas 

orações construídas na voz passiva. 

A) Compramos os livros para o vestibular e 

pedimos que os lessem nas férias 

escolares. 

B) Compraram-se os livros para o vestibular 

e esses serão lidos durante as férias 

escolares. 

C) Compraram todos os livros para o 

vestibular e esses foram lidos durante 

as férias escolares. 

D) Compraram-se os livros para o vestibular 

e pedimos que os meninos os lessem 

durante as férias. 

E) Os meninos compraram todos os livros para 

o vestibular e lerão todos eles durante 

as férias escolares. 

 

23) O pronome “se”, em “Feriram-se durante 

a disputa pelo primeiro lugar”, recebe a 

classificação de 

A) pronome relativo. 

B) índice de indeterminação do sujeito. 

C) pronome reflexivo. 

D) pronome apassivador. 

E) parte integrante do verbo. 

 

24) Assinale a alternativa em que o verbo 

haver apresenta transitividade direta e 

sujeito simples. 

A) Nós haveremos de conseguir um bom emprego 

após tanto tempo de preparação. 

B) Pode haver muitos motivos para que 

tenhamos um momento de descontração. 

C) Havia, naquele lugar, milhares de 

situações interessantes para serem 

resolvidas. 

D) Havia muito tempo que não aparecíamos na 

casa de nossos queridos avós. 

E) Haveriam muitos motivos para que eles se 

negassem a vir até a empresa hoje? 
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25) Nos nomes de cores compostos, como em 

“amarelo-ouro” e “verde-água”, os plurais 

seriam respectivamente 

A) “amarelos-ouro” e “verdes-água”. 

B) “amarelo-ouro” e “verde-água”. 

C) “amarelos-ouros” e “verdes-águas”. 

D) “amarelo-ouros” e “verde-águas”. 

E) “amarelos-ouro” e “verde-águas”. 

 

26) O valor de x no triângulo da figura é: 

 

A) 24√3 m   

B) 12√3 m   

C) 
24

√3
m   

D) 6√3 m         

E) 6√3 dm 

 

27) Marçal, colecionador nato, possui entre 

290 e 310 moedas antigas. Agrupando-as de 

12 em 12 ou de 15 em 15 sobram sempre 7 

moedas. Quantas moedas têm esse 

colecionador? 

A) 295 moedas. 

B) 305 moedas. 

C) 300 moedas. 

D) 297 moedas. 

E) 307 moedas. 

 

 

28) Perguntando-se a um Fuzileiro Naval que 

idade tem, ele respondeu: “Se do quíntuplo 

da minha idade subtrairmos o dobro da idade 

que eu tinha há 20 anos, encontramos 

sêxtuplo da minha idade atual”. Quantos anos 

tem atualmente o Fuzileiro Naval? 

A) 40   

B) 35   

C) 42   

D) 50   

E) 39 

 

 

 

 

 

29) Uma empresa, para minimizar custos e 

aumentar seu lucro, resolveu reduzir em 
7

20
 

a quantidade de empregados. Sabendo que a 

empresa contava com 40 empregados, qual a 

quantidade de empregado foi dispensada? 

A) 11    

B) 13    

C) 15    

D) 12    

E) 14 

 

30) Quais das medidas de lados abaixo podem 

formar um triângulo obtusângulo? 

A) 12 cm, 10 cm e 8 cm. 

B) 12 cm, 10 cm e 3 cm. 

C) 13 cm, 10 cm e 9 cm. 

D) 10 cm, 8 cm e 6 cm. 

E) 5 cm, 4 cm e 3 cm. 

 

31) Sabendo que a área de um triângulo cuja 

base mede 2√3 cm é 9 cm2. Qual a altura desse 
triângulo? 

A) 5√3 cm   

B) 3√3cm   

C) 9 cm   

D) 7 cm            

E) 2 cm 

 

32) Em um triângulo retângulo, o cosseno de 

um de seus ângulos agudos é: 

A) o inverso do seno desse ângulo. 

B) o quadrado do seno desse ângulo. 

C) a razão entre as medidas dos catetos do 

triângulo. 

D) a razão entre a medida da hipotenusa e a 

medida do lado adjacente a esse ângulo. 

E) a razão entre a medida do lado adjacente 

a esse ângulo e a medida da hipotenusa. 

 

33) (100%)2é igual a: 

A) 100%  

B) 40%   

C) 20%   

D) 1%   

E) 0,1% 
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34) A expressão 13𝑎2𝑏excede a expressão10𝑎2𝑏 
em? 

A) −23𝑎2𝑏  

B) 3𝑎2𝑏  

C) −3𝑎4𝑏2  

D) 23𝑎2𝑏  

E) 23𝑎4𝑏2 

 

35) Uma escola tem 50 professores, dos quais 

6/25 avos ensinam matemática. Qual a 

quantidade de professores que não ensinam 

Matemática nessa escola? 

A) 35   

B) 36   

C) 37   

D) 38   

E) 39 

36) Qual o inverso da expressão 
10−3×105

10×104 ? 

A) 10   

B) 100   

C) 1000 

D) 10-2 

E) 10-3 

 

37) O conjunto 𝐴 = {−4, −3, −2, −1,  1} pode ser 
representado por: 

A) {𝑥 ∈ 𝑍| − 4 < 𝑥 < 1}  

B) {𝑥 ∈ 𝑍 ∗ | − 4 < 𝑥 ≤ 1} 

C) {𝑥 ∈ 𝑍| − 4 ≤ 𝑥 ≤ 1}  

D) {𝑥 ∈ 𝑍 ∗ | − 4 ≤ 𝑥 ≤ 1}  

E) {𝑥 ∈ 𝑍| + 4 < 𝑥 < 1}  
 

38) Calcule a média harmônica dos números 
1

2
 ,

1

3
 𝑒 

1

6
, e assinale a opção correta. 

A) 1   

B) 4   

C) 3   

D) 5   

E) 4 

 

39) Se (x , y) é solução de {
9𝑥 + 3𝑦 = 3

𝑥 − 𝑦 =
1

2

 então 

o valor de x - y é: 

A) – 1/4   

B) 1/2   

C) 1/4   

D) 3/4   

E) 1 

 

40) Determine a fração geratriz da dízima 

periódica 1,232323... 

A) 
23

9
    

B) 
23

99
    

C) 
122

99
   

D) 
2,3

10
   

E) 
23

10
  

 

41) Transforme o radical duplo na soma de 

dois radicais simples: √9 + √80. 

A) 2√10 + 3√3 

B) √10 + √3 

C) 5√3 + 2√2 

D) 2 + √5 

E) √3 + 2√10  

 

42) O gráfico abaixo representa uma função 

afim da forma 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏. Com base nessas 
informações, podemos afirmar que: 

 

A) 𝑓(2) = 4 

B) 𝑓(1,5) = −2 

C) 𝑓(4) = 7 

D) 𝑓(0) = −3 

E) 𝑓(−3) = 3 

 

43) Uma caixa contém 4 bolas brancas, 5 

bolas vermelhas e 3 bolas amarelas. Qual a 

fração que o número de bolas não vermelhas 

representa em relação ao total de bolas? 

A) 
14

14
    

B) 
14

24
   

C) 
5

12
   

D) 
7

24
   

E) 
03

11
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44) Numa casa, em um banho de ducha, são 

consumidos 135 dm3 de água em 9 minutos. 

Fechar o registro enquanto se ensaboa e 

reduzir o tempo de banho com o registro 

aberto para 180 segundos gera uma grande 

economia de água. Quantos litros se 

economiza dessa maneira? 

A) 45   

B) 63   

C) 90   

D) 107   

E) 120 

 

45) Determine o valor do complemento do 

ângulo 20°20′40". 

A) 40° 20’ 40” 

B) 40° 39’ 20” 

C) 19° 39’ 40” 

D) 39° 40’ 20” 

E) 69° 39’ 20” 

 

46) Determine o maior valor inteiro que 

satisfaz à inequação abaixo. 

𝑥

2
+

8𝑥

10
< 0,1 

A) 4   

B) 3   

C) 2   

D) 1   

E) 0 

 

47) Determine o MDC dos números (48; 32; 

20), e marque a resposta correta. 

A) 6   

B) 16   

C) 4   

D) 12   

E) 10 

 

48) Sendo 𝑥′𝑒 𝑥′′ as raízes reais da equação 

𝑥 + 1 =
8−𝑥

𝑥
, com 𝑥 ≠ 0, o valor da soma dos 

quadrados das raízes é igual a: 

A) – 20   

B) – 12   

C) 12   

D) 16    

E) 20 

 

 

 

 

49) Qual é o número que seu triplo mais √144 
unidades é igual ao número de dois 

algarismos de maior valor? 

A) 29   

B) 25   

C) 13   

D) 5   

E) 27 

 

50) Quantos números de 2 ordens podem ser 

escritos usando apenas os algarismos 0, 3, 

5 e 6 sem repeti-los? 

A) 4    

B) 6    

C) 9    

D) 12 

E) 24 
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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/1FAIpQLSfrq92kKgm9oWdIGFuNcxuRcmEXHzcD0sklB1QOtCfEOeWBpw/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

