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3º SIMULADO EAM 

Estratégia Militares 

 

INSTRUÇÕES! 

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

• 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 8h30min às 12h30min (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 às 12h30min (horário de Brasília); 

• Gabaritos enviados após às às 12h30min (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 estará disponível a partir das 19h, do dia 28 de março de 2020; 

• Às 12h30min,  do dia 28 de março de 2020, será divulgado o gabarito deste simulado; 

• O resultado oficial do simulado com o desempenho dos candidatos será divulgado neste sábado, 28/03, 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/1Biq6UmJ6wpNVGk-QihYp6n5YfClbZEeGyFIDbeUSgmk/viewform
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A partir do texto a seguir, retirada da obra Primeiras 

histórias, de Clarice Lispector, responda às questões 

de 01 a 08. 

Jimmy andava de cabeça erguida, o nariz espetado 
no ar, e, ao atravessar a rua, pegava-me pelo braço 
com uma intimidade muito simples. Eu me 
perturbava. Mas a prova de que eu já estava nesse 
tempo imbuída das ideias de Jimmy e sobretudo do 
seu sorriso claro, é que eu me repreendia essa 
perturbação. Pensava, descontente, que evoluíra 
demais, afastando-me do tipo padrão – animal. 
Dizia-me que é fútil corar por causa de um braço; 
nem mesmo de um braço de uma roupa. Mas esses 
pensamentos eram difusos e se apresentavam com 
a incoerência que transmito agora ao papel. Na 
verdade, eu apenas procurava uma desculpa para 
gostar de Jimmy. E para seguir suas ideias. Aos 
poucos estava me adaptando à sua cabeça 
alongada. Que podia eu fazer, afinal? Desde 
pequena tinha visto e sentido a predominância das 
ideias dos homens sobre a das mulheres.  
Mamãe antes de casar, segundo tia Emília, era um 
foguete, uma ruiva tempestuosa, com 
pensamentos próprios sobre liberdade e igualdade 
das mulheres. Mas veio papai, muito sério e alto, 
com pensamentos próprios também, sobre... 
liberdade e igualdade das mulheres. O mal foi a 
coincidência de matéria. Houve um choque. E hoje 
mamãe cose e borda e canta no piano e faz 
bolinhos aos sábados, tudo pontualmente e com 
alegria. Tem ideias próprias, ainda, mas se 
resumem numa: a mulher deve sempre seguir o 
marido, como a parte acessória segue a essencial 
(a comparação é minha, resultado das aulas do 
Curso de Direito). (...) 
E foi assim que um belo dia, depois de uma noite 
quente de verão, em que dormi tanto como nesse 
momento em que escrevo (são os antecedentes do 
crime), nesse belo dia Jimmy me deu um beijo. Eu 
previra essa situação, com todas as variantes. 
Desapontou-me, é verdade. Ora, “isso” depois de 
tanta filosofia e delongas! Mas gostei. E daí em 
diante dormi descansada; não precisava mais 
sonhar. Encontrava-me com Jimmy na esquina. 
Muito simplesmente dava-lhe o braço. E mais 
tarde, muito simplesmente acariciava-lhe os 
cabelos despenteados. Eu sentia que Jimmy 
estava maravilhado com o meu aproveitamento. 
Suas lições haviam produzido um efeito raro e a 
aluna era aplicada. Foi um tempo feliz. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 1 

O primeiro parágrafo do texto apresenta uma 

organização narrativa de 

(A) narrador-personagem com problemas de 
aceitação pessoal. 

(B) narrador-personagem com reflexões acerca das 
amizades. 

(C) narrador-personagem com reflexões acerca de 
uma amizade. 

(D) narrador-personagem com análise de processos 
temporais. 

(E) narrador-personagem com análise das atitudes de 
Jimmy. 

 

QUESTÃO 2 

A oração “Jimmy andava de cabeça erguida”, se 

descontextualizado, é considerado um trecho 

ambíguo. Da mesma forma, encontramos uma 

ambiguidade em 

(A) Esse menino sempre foi muito cara de pau. 
(B) Os alunos de Wagner acharam o caminho fácil. 
(C) Os pais do aluno que brigou na escola vieram 

conversar. 
(D) Ele chegou pregadão depois do futebol semanal. 
(E) Esse menino é sempre um cavalo com os outros. 
 

QUESTÃO 3 

O trecho “Suas lições haviam produzido um efeito raro 

e a aluna era aplicada” contém duas orações, com 

dois verbos classificados, em termos de transitividade, 

como 

(A) verbo transitivo direto e verbo de ligação. 
(B) verbo intransitivo e verbo transitivo direto. 
(C) verbo transitivo indireto e verbo de ligação. 
(D) ambos são verbos transitivos diretos. 
(E) ambos são verbos de ligação. 
 

 

QUESTÃO 4 

No texto de Clarice, reconhecidamente uma narrativa, 

o uso massivo de predicados nominais e de adjetivos 

tem o objetivo claro de 

(A) apresentar a narração inteira aos leitores. 
(B) apresentar o enredo em partes aos leitores. 
(C) apresentar as ideias do narrador aos leitores. 
(D) apresentar os pensamentos dos personagens. 
(E) apresentar as características dos personagens. 
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QUESTÃO 5 

O elemento entre vírgulas apresenta, no trecho “Na 

verdade, eu apenas procurava uma desculpa para 

gostar de Jimmy”, retirado do primeiro parágrafo, 

apresenta significação de 

(A) adversidade. 
(B) alternância. 
(C) conclusão. 
(D) ênfase. 
(E) adição. 

 

QUESTÃO 6 

A transitividade do verbo destacado em “Dizia-me que 

é fútil corar por causa de um braço” é a mesma 

encontrada em 

(A) Pagaram-me com o que arrecadamos na festa do 
clube. 

(B) Cortei-me profundamente com aquela faca 
manchada. 

(C) Enviaram-me para a filial da empresa no 
Amazonas. 

(D) Esperaram-me durante horas na porta do cinema. 
(E) Deram-me várias notícias durante a quarentena. 

 

QUESTÃO 7 

Os adjetivos destacados em “Mas veio papai, muito 

sério e alto, com pensamentos próprios também, 

sobre... liberdade e igualdade das mulheres” devem 

ser classificados, respectivamente, como 

(A) adjuntos adverbiais de modo. 
(B) complementos nominais. 
(C) predicativos do sujeito. 
(D) adjuntos adnominais. 
(E) apostos 

 

QUESTÃO 8 

Os pronomes relativos encontrados em “depois de 

uma noite quente de verão, em que dormi tanto como 

nesse momento em que escrevo (são os 

antecedentes do crime)”, retirado do início do terceiro 

parágrafo, introduzem, respectivamente, 

(A) oração subordinada adjetiva explicativa e oração 
subordinada adjetiva restritiva. 

(B) oração subordinada adverbial consecutiva e 
oração subordinada adjetiva restritiva. 

(C) oração subordinada adverbial causa e oração 
subordinada adjetiva explicativa. 

(D) oração coordenada sindética explicativa e oração 
coordenada assindética. 

(E) oração subordinada adjetiva restritiva e oração 
subordinada adverbial final. 

Com base no texto a seguir, responda o que se pede 

nas questões de 09 a 15. 

As capitais Rio de Janeiro e São Paulo já registram 
caso de transmissão comunitária, quando não é 
identificada a origem da contaminação. Com isso, 
o país entra em uma nova fase da estratégia 
brasileira, a de criar condições para diminuir os 
danos que o vírus pode causar à população. Em 
videoconferência com profissionais das Secretarias 
Estaduais de Saúde de todo o país, o Ministério da 
Saúde anunciou, nesta sexta-feira (13), 
recomendações para evitar a disseminação da 
doença. As orientações deverão ser adaptadas 
pelos gestores estaduais e municipais, de acordo 
com a realidade local. 
“Não há uma regra única para todo o país. Cada 
região deve avaliar com as autoridades locais o que 
se deve fazer caso a caso. Neste momento, nós 
não temos o Brasil inteiro na mesma situação, por 
isso é importante analisar o cenário de casos e 
possíveis riscos”, destacou o secretário de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 
Wanderson de Oliveira. 
Com base na evolução dos casos no Brasil, até o 
momento, estima-se que, sem a adoção das 
medidas propostas pela pasta para prevenção, o 
número de casos da doença dobre a cada três dias. 
Atitudes adotadas no dia a dia, como lavar as mãos 
e evitar aglomerações, reduzem o contágio pelo 
coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda a 
redução do contato social o que, 
consequentemente, reduzirá as chances de 
transmissão do vírus, que é alta se comparado a 
outros coronavírus do passado. 
As medidas gerais válidas, a partir desta sexta-feira 
(13), a todos os estados brasileiros, incluem o 
reforço da prevenção individual com a etiqueta 
respiratória (como cobrir a boca com o antebraço 
ou lenço descartável ao tossir e espirrar), o 
isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com 
sintomas da doença por até 14 dias, além da 
recomendação para que pacientes com casos 
leves procurem os postos de saúde. As unidades 
de saúde, públicas e privadas, deverão iniciar, a 
partir da próxima semana, a triagem rápida para 
reduzir o tempo de espera no atendimento e 
consequentemente a possibilidade de transmissão 
dentro das unidades de saúde. 

 

Disponível em: <www.saude.gov.br>. Fragmento. 
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QUESTÃO 9 

O texto em questão apresenta, em consonância com 

seu objetivo principal, 

(A) notícias sobre o número de casos do vírus no 
Brasil. 

(B) recomendações de tratamento para os já 
infectados pelo vírus. 

(C) informações sobre a prevenção para aqueles que 
não estão infectados. 

(D) dados importantes para a construção das medidas 
de prevenção ao vírus. 

(E) informações sobre o contágio nos demais países 
do mundo assolados pela pandemia. 

 

QUESTÃO 10 

Apesar de introduzida por uma conjunção tipicamente 

temporal, percebe-se que a oração subordinada em 

“As capitais Rio de Janeiro e São Paulo já registram 

caso de transmissão comunitária, quando não é 

identificada a origem da contaminação”, tem valor 

contextual de 

(A) adição. 
(B) adversidade. 
(C) consequência. 
(D) explicação. 
(E) causa. 

 

QUESTÃO 11 

No trecho “Com isso, o país entra em uma nova fase 

da estratégia brasileira, a de criar condições para 

diminuir os danos que o vírus pode causar à 

população”, há 

(A) três orações principais e três orações 
subordinadas. 

(B) duas orações principais e duas orações 
subordinadas. 

(C) três orações principais e três orações 
coordenadas sindéticas. 

(D) uma oração principal e três orações subordinadas 
a ela exclusivamente 

(E) duas orações principais, duas orações 
subordinadas e uma oração coordenada. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 

Na oração “Não há uma regra única para todo o país”, 

retirada do segundo parágrafo do texto, o verbo 

apresenta sujeito 

(A) simples 
(B) indeterminado 
(C) composto 
(D) desinencial 
(E) inexistente 
 

QUESTÃO 13 

No trecho “Neste momento, nós não temos o Brasil 

inteiro na mesma situação, por isso é importante 

analisar o cenário de casos e possíveis riscos”, os dois 

conectivos destacados apresentam valor semântico 

de, respectivamente,  

(A) conclusão e alternância. 
(B) explicação e adição. 
(C) explicação e alternância. 
(D) adversidade e explicação. 
(E) adversidade e adição. 
 

QUESTÃO 14 

O pronome “se”, em “estima-se que, sem a adoção 

das medidas propostas pela pasta para prevenção, o 

número de casos da doença dobre a cada três dias”, 

deve ser classificado como 

(A) pronome apassivador. 
(B) pronome reflexivo. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) parte integrante do verbo. 
(E) partícula expletiva. 

 

QUESTÃO 15 

Na oração, “pacientes com casos leves procurem os 

postos de saúde”, retirada do texto, encontramos 

(A) um sujeito simples e um objeto indireto. 
(B) um sujeito composto e um objeto direto. 
(C) um sujeito desinencial e um objeto indireto. 
(D) um sujeito desinencial e um objeto direto. 
(E) um sujeito simples e um objeto direto. 
 

 

 

 

 



3º Simulado EAM – Estratégia Militares – 28/03/2020 

 

QUESTÃO 16 

Um triângulo ABC tem o lado 𝐶𝐵̅̅ ̅̅ = 6𝑢 e os ângulos �̂� 

e �̂� medindo 30° e 60°, respectivamente. Determine a 

medida do lado 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ . 

(A) √3 𝑢 

(B) 2√3 𝑢 

(C) 4√3 𝑢 

(D) 6√3 𝑢 

(E) 8√3 𝑢 

 

QUESTÃO 17 

A fração 
2√6

√2+√3+√5
  é igual a: 

(A) √2 + √3 − √5 

(B) 4 − √2 − √3 

(C) √2 + √3 + √6 − 5 

(D) 
√2+√5−√3

2
 

(E) 
√3+√5−√2

3
 

 

QUESTÃO 18 

Seja x um número real ou complexo para o qual 𝑥 +
1

𝑥
= 1. O valor de 𝑥6 +

1

𝑥6  é: 

(A) 1; 
(B) 2; 
(C) 3; 
(D) 4; 
(E) 5; 
 

QUESTÃO 19 

Na figura abaixo, as retas r e s são paralelas. A 

medida do ângulo b é: 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 100°; 
(B) 110°; 
(C) 120°; 
(D) 130°; 
(E) 140°; 
 

QUESTÃO 20 

Sabendo que o conjunto A tem 5 elementos, calcule o 

número de subconjuntos do conjunto A. 

(A) 128; 
(B) 64; 
(C) 32; 
(D) 16; 
(E) 8; 
 

QUESTÃO 21 

Dadas as retas 𝑟1: x +  2y −  5 =  O, 𝑟2: x −  y −  2 =

 O e 𝑟3: 𝑥 − 2𝑦 − 1 =  O, podemos afirmar que: 

(A) São duas a duas paralelas; 
(B) 𝑟1𝑒 𝑟3são paralelas; 

(C) 𝑟1é perpendicular a 𝑟3; 
(D) 𝑟2é perpendicular a 𝑟3; 
(E) As três retas são concorrentes no mesmo ponto; 

 

QUESTÃO 22 

O conjunto solução, nos reais, da inequação 
4

3−𝑥
> 5 é 

o intervalo: 

(A) [
11

5
, 3]; 

(B) (
5

11
, 3); 

(C) (
11

5
, 3); 

(D) [
5

11
, 3]; 

(E) (
11

5
, 3]; 

 

QUESTÃO 23 

O polinômio 𝑃(𝑥) = 𝑥3 + 2𝑥2 + 3𝑥 + 4 tem raízes 

𝑟1, 𝑟2 𝑒 𝑟3, reais ou não. Com base nisso, calcule o 

valor de 𝑟1
2 + 𝑟2

2 + 𝑟3
2. 

(A) 1; 
(B) 0; 
(C) -1; 
(D) -2; 
(E) -3; 
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QUESTÃO 24 

O retângulo ABCD tem um lado sobre o eixo x e um 

lado sobre o eixo y, como mostra a figura. A equação 

da reta que passa por A e por C é 𝑦 =
3

2
𝑥, e a medida 

do lado AB é 6. A área do triângulo ABC é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 30; 
(B) 27; 
(C) 24; 
(D) 21; 
(E) 18; 

 

QUESTÃO 25 

Com base na figura abaixo, sabendo que o lado AB 

mede 8 unidades, o lado AC mede 15 unidades, e o 

segmento EC mede 5, calcule o lado do segmento DE. 

Além disso, os ângulos BÂC e DÊC medem 90°. 

 

 

 

 

 

 

(A) 
3

8
; 

(B) 
5

8
; 

(C) 
5

3
; 

(D) 
7

3
; 

(E) 
8

3
; 

 

QUESTÃO 26 

A soma das soluções reais da equação 10𝑥2−9 =
1

1000
 

é: 

(A) √6; 

(B) −√6; 
(C) 0; 
(D) 1; 
(E) -1; 

QUESTÃO 27 

Para a criação de um jardim, uma arquiteta situou o 

projeto de paisagismo em um referencial cartesiano, 

com um canteiro de flores delimitado pelos gráficos 

das curvas 𝑦 = 𝑥2e 𝑦 = 8√𝑥 , conforme a figura. A reta 

tracejada será destinada a um caminho. A equação 

dessa reta é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 𝑦 = 𝑥; 
(B) 𝑦 = 𝑥 + 4; 

(C) 𝑦 = 𝑥 + 8; 
(D) 𝑦 = 4𝑥; 

(E) 𝑦 = 2𝑥; 

 

QUESTÃO 28 

Dada a matriz 𝐴 = [
1 1
1 1

] e a função f, definida no 

conjunto das matrizes 2 x 2 por 𝑓(𝑋) = 𝑋2 − 2𝑋, então 

𝐹(𝐴) é: 

(A) [
0 0
0 0

]; 

(B) [
−1 −1
−1 −1

] ; 

(C) [
1 1
1 1

] ; 

(D) [
2 2
2 2

] ; 

(E) [
3 3
3 3

] ; 

 

QUESTÃO 29 

A vigésima Copa do Mundo foi realizada no Brasil em 

2014. A cada quatro anos o evento se repete. A edição 

de número 35 será realizada no ano de 

(A) 2049; 
(B) 2055; 
(C) 2070; 
(D) 2074; 
(E) 2078; 
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QUESTÃO 30 

A expressão | 𝑥 –  𝑎 |  <  16 também pode ser 

representada por: 

(A) x –  a <  16  
(B) x +  a >  16  
(C) –  a –  16 <  x <  a +  16  
(D) –  16 +  a <  x <  a +  16  
(E) 𝑥 –  𝑎 < –  16 ou 𝑥 –  𝑎 > 0 
 

QUESTÃO 31 

Em dias frios, geralmente utilizamos uma manta ou 

cobertor para nos cobrirmos. Isso é efetivo para 

reduzir nossa sensação de frio porque 

(A) O cobertor é uma fonte de calor. 
(B) O cobertor é bom condutor de calor. 
(C) O cobertor dificulta que o calor se propague do 

corpo para o ambiente. 
(D) O cobertor absorve o calor. 
(E) O cobertor não é eficaz contra o frio. 

 

QUESTÃO 32 

Sobre o magnetismo terrestre, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

(A) O Norte Magnético terrestre está próximo ao Polo 
Sul geográfico. 

(B) O Campo Magnético terrestre é mais intenso no 
equador do que nos polos. 

(C) O Norte das bússolas aponta para o Sul Magnético 
Terrestre. 

(D) As linhas do Campo Magnético terrestre saem do 
Sul geográfico para o Norte geográfico. 

(E) As bússolas apontam na direção tangente a uma 
linha de indução magnética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33 

Observe a figura abaixo: 

 

Um homem quer levantar uma pedra de 20kg. 

Sabendo que ele consegue fazer no máximo 100 N de 

força, qual a maior distância que a pedra pode estar 

do ponto de apoio para que o homem consiga levantar 

a pedra? Considere g = 10 m/𝑠2. 

(A) 1,0 m 
(B) 2,0 m 
(C) 0,5 m 
(D) 4,0 m 
(E) 8,0 m 

 

QUESTÃO 34 

Um marinheiro utiliza o sistema abaixo para erguer 

uma barra com dois pesos. Qual a mínima força que o 

marinheiro deve fazer para conseguir cumprir sua 

missão? 

 

(A) 100 N 
(B) 200 N 
(C) 400 N 
(D) 800 N 
(E) 3200 N 
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QUESTÃO 35 

Uma dada partícula, localizada em um determinado 

referencial, realiza um movimento cuja posição é 

descrita pela equação 𝑆 = 100 − 20𝑡 . Com base 

nessa informação, assinale a alternativa que contem 

a classificação correta do movimento, bem como o 

tempo necessário para que a partícula passe pela 

origem do sistema. 

(A) Progressivo e 5 segundos 
(B) Progressivo e 10 segundos 
(C) Retrógrado e 5 segundos 
(D) Progressivo e 10 segundos 
(E) Progressivo e 40 segundos 
 

QUESTÃO 36 

O circuito elétrico representado abaixo é composto por 

uma bateria, amperímetro e voltímetro ideais, bem 

como por fios de resistência desprezível. Sendo 

assim, sabendo que a bateria fornece uma tensão 𝑈 =

100 𝑉, calcule as medidas, respectivamente, 

apontadas pelo voltímetro e amperímetro. 

 

(A) 40 𝑉 𝑒 10 𝐴 

(B)  60 𝑉 𝑒 
20

3
 𝐴 

(C)  60 𝑉 𝑒 
10

3
 𝐴 

(D)  60 𝑉 𝑒 10 𝐴 

(E) 50 𝑉 𝑒 10 𝐴 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 

Dado que um observador, diante de um espelho 

esférico côncavo passa do ponto A para o ponto B, 

quais são as características das imagens observadas, 

respectivamente, em A e B? Dados : 𝐹 = 𝑓𝑜𝑐𝑜 ; 𝐶 =

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎; 𝑉 = 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 

 
(A) Virtual, menor e direita / Real, maior e direita 
(B)  Real, menor e invertida / Virtual, maior e invertida 
(C)  Real, maior e invertida / Virtual, maior e direita 
(D)  Virtual, maior e direita / Real, menor e invertida 
(E) Virtual, maior e invertida / Real, menor e direita 

 

QUESTÃO 38 

Um professor de física, amante de termologia, estava 

em um avião, viajando a trabalho e percebeu que a 

sua frente havia dois termômetros que mediam a 

temperatura do meio exterior, sendo uma delas 

graduada em Celsius e a outra em Fahrenheit. Apesar 

de saber existir um ponto em que ambos os 

termômetros acusam o mesmo valor, o professor ficou 

satisfeito em comprovar experimentalmente que tal 

fato era verídico. Sendo assim, assinale a alternativa 

que acusa o valor medido pelos termômetros na 

situação descrita 

(A) −400 𝐹 

(B) 400 𝐶 

(C) −320 𝐹 

(D) 320 𝐹 

(E) 220 𝐹 
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QUESTÃO 39 

A partir do gráfico que descreve o movimento de uma 

partícula, analise a veracidade das afirmativas abaixo 

e assinale a alternativa que contem a sequência 

correta. 

 

I. Entre 0 𝑒 3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠, a partícula permaneceu 

em repouso 

II. Entre 3 𝑒 5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠, o movimento foi 

puramente acelerado 

III. Entre 5 𝑒 8 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠, a partícula descreveu 

um 𝑀𝑅𝑈 

IV. Em 𝑡 = 10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠, a partícula atingiu o 

repouso 

(A) 𝑉, 𝐹, 𝐹, 𝑉 
(B) 𝑉, 𝑉, 𝐹, 𝐹 

(C) 𝑉, 𝐹, 𝑉, 𝐹 
(D) 𝐹, 𝐹, 𝑉, 𝑉 

(E) 𝐹, 𝐹, 𝐹, 𝐹 
 
QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa que apresenta um par de 

isótopos: 

(A) 40
20X e 39

18Y 
(B) 40

20X e 40
18Y 

(C) 40
20X e 38

18Y 
(D) 40

20X e 38
20Y 

(E) 38
18X e 39

19Y 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 41 

A chuva ácida é provocada pela emissão de gases, 

como o dióxido de nitrogênio. Quando o dióxido de 

nitrogênio reage com a água, ele produz, entre outros, 

o ácido nítrico, que contribui para acidificar a água da 

chuva. Uma das formas de evitar esse fenômeno é 

tratando os gases emitidos pelas chaminés com óxido 

de cálcio, que converte os ácidos produzidos pelo 

dióxido de nitrogênio em sais, como o nitrito de cálcio.  

Assinale a alternativa que indica fórmulas estruturais 

dos compostos sublinhados no texto. 

(A) NO2; HNO3; CaO; Ca(NO2)2 
(B) NO2; HNO3; CaO; Ca(NO3)2 
(C) N2O; HNO2; CaO2; Ca(NO2)2 
(D) N2O; HNO3; CaO2; Ca(NO3)2 
(E) NO2; HNO2; CaO; Ca(NO3)2 

 

QUESTÃO 42 

Assinale a opção que apresenta apenas substâncias 

moleculares: 

(A) H2O; NaF; SO2 
(B) KC; Na; MgC2 
(C) H2O; CO2; NO 
(D) I2; KI; diamante 
(E) O2; Fe; Hg2C2 

 

QUESTÃO 43 

Considere o seguinte processo de dissolução descrito 

pelo esquema a seguir: 

 

Esse processo de dissolução é: 

(A) ionização 
(B) dissociação iônica 
(C) solubilização molecular 
(D) dissociação molecular 
(E) precipitação 
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QUESTÃO 44 

Considere os sistemas a seguir: 

I – água e gelo 

II – álcool e gasolina 

III – gás oxigênio e gás ozônio 

Eles foram, respectivamente: 

(A) substância pura; mistura heterogênea; mistura 
homogênea; 

(B) mistura heterogênea; mistura homogênea; mistura 
homogênea 

(C) substância pura; mistura homogênea; mistura 
homogênea 

(D) mistura heterogênea; mistura heterogênea; 
substância pura 

(E) substância pura; mistura heterogênea; mistura 
heterogênea.  

 

QUESTÃO 45 

Considere as seguintes transformações: 

I – corte de uma lâmina de vidro com um diamante 

II – dissolução de uma rocha calcária por ácido 

clorídrico 

III – dissolução de sal de cozinha em água destilada 

IV – queima de minério de ferro com carvão para a 

produção de ferro metálico 

São processos químicos: 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 46 

Read the dialogue and mark the right option to fill in 

the gaps respectively. 

A: _________ you go to Anne’s party yesterday? 

B: Yes, I ________. 

A: Who ________ you go with? 

B: I ________ with my girlfriend. Were you there? 

A: No, I ________.  

(A) Did / did / went / was / weren’t  
(B) Were / was / were / go / didn’t  
(C) Was / was / did / was / weren’t  
(D) Were / was / did / went / wasn’t 
(E) Did / did / did / went / wasn’t 
 

 

 

 

QUESTÃO 47 

Read the sentences and mark the correct option to fill 

in the blanks respectively. 

 

Fabi is ______ teammate. We usually create new 

english tests every week. We live _____ São Paulo 

and we love to eat in different restaurants every day. 

We also love _______ english during our Podcasts. 

(A) My / in / speaking  
(B) Your / at / speaking  
(C) Her / on / speaks  
(D) My / in / speak  
(E) His / in / speak  

 

QUESTÃO 48 

 

What’s the main verb tense used in the comic strip? 

(A) Present Continuous 
(B) Present Simple 
(C) Simple Past 
(D) Future Simple 
(E) Persent Perfect 

 

QUESTÃO 49 

Use the verbs in the parentheses to complete the 

following statements. 

He always _______(run) early in the morning. 

We need to ______(take) care of the elderly due to 

coronavirus outbreak.  

Jack used to ______(live) in Boston. But now, he lives 

in Sao paulo. 

 

Now mark the option which completes them 

respectively. 

(A) run / take / live  
(B) runs / take / lived  
(C) ran / takes / lived  
(D) runs / take / live  
(E) run / takes / lives  
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QUESTÃO 50 

Look at the picture below. 

What are they doing in the picture? 

(A) They are destroying the snowman. 
(B) They are building a snowman. 
(C) They are laughing at the snowman. 
(D) They are throwing snowballs. 
(E) They don’t like the snowman they built. 
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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 

Estratégia Militares https://t.me/estrategiamilitares  

Estratégia Vestibulares https://t.me/estrategiavestibulares  

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/gratis/aulas-gratuitas-militares/
https://docs.google.com/forms/d/1Biq6UmJ6wpNVGk-QihYp6n5YfClbZEeGyFIDbeUSgmk/viewform
https://www.estrategiamilitares.com.br/
https://t.me/estrategiamilitares
https://t.me/estrategiavestibulares
https://www.instagram.com/estrategiavestibulares
https://www.facebook.com/estrategiavestibulares/
https://www.youtube.com/estrategiavestibulares

