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4º 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 13h 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; 

• Às 19h, do dia 09 de maio de 2020, serão divulgados o gabarito deste simulado e a resolução da prova por 

escrito; 

• O resultado oficial do simulado com o desempenho dos candidatos será divulgado neste sábado, 09/05, 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/1v0VpC72D5lC1YZT8ECGS7lLXAvj-eER488NI4wFiCaI/viewform
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A partir do texto a seguir, faça o que se pede nas 
questões de 01 a 06. 
 

Quase um terço de estudantes no mundo sofreu 
intimidação ou violência física no último mês 
 
Quase um em cada três estudantes, ou 32%, foi 
intimidado na escola pelo menos uma vez no último 
mês. A mesma proporção foi vítima de violência 
física, segundo a pesquisa “Por trás dos números: 
Acabar com a violência escolar e bullying”. O 
estudo foi divulgado esta terça-feira pela 
Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura, Unesco, no Fórum Mundial de 
Educação. Esse tipo de violência afeta a saúde 
mental e física das crianças, levando a problemas 
como depressão, ansiedade, esforços para ocultar 
a identidade. 
 
Pesquisa 
A maior reunião mundial de ministros de educação, 
que acontece em Londres, no Reino Unido, reúne 
dados quantitativos e qualitativos de uma série de 
pesquisas de 144 países e territórios. Segundo a 
pesquisa, o bullying físico é o tipo mais frequente 
de intimidação em muitas regiões, com exceção da 
América do Norte e da Europa, onde o bullying 
psicológico é mais comum. O bullying sexual é o 
segundo mais comum em muitas regiões. O 
problema afeta tanto os alunos do sexo masculino 
quanto o feminino. O bullying físico é mais comum 
entre os meninos, enquanto a variedade 
psicológica é mais frequente entre as meninas. O 
assédio na internet e por telefone móvel está 
aumentando. 
As crianças que são vistas como diferentes, de 
alguma forma, têm maior probabilidade de sofrer 
bullying e a aparência física é a causa mais 
comum. O segundo motivo mais frequente relatado 
pelos estudantes diz respeito à raça, nacionalidade 
ou cor. 
 
Importância 
A Unesco explica que o bullying tem um efeito 
negativo significativo sobre a saúde mental das 
crianças, a qualidade de vida e o desempenho 
acadêmico. As vítimas têm quase três vezes mais 
probabilidades de se sentirem estranhas na escola 
e são mais de duas vezes mais propensas a faltar. 
Também têm piores resultados e maiores 
probabilidades de deixar de estudar depois do 
ensino médio. 

 

Disponível em: <news.un.org/pt>. Acesso em 

02.05.2020. 

QUESTÃO 1 

O texto publicado pela ONU apresenta que 

 o bullying físico, por ser o mais comum, apresenta-
se como a maior preocupação das escolas. 

 o bullying é causado pelo fato de as crianças a 
abandonarem a escola, causando problemas. 
 o bullying sexual é extremamente comum em todo 
o mundo e surge como novo problema. 
 o bullying pode acontecer de diversas formas e 
afeta uma grande quantidade de estudantes. 

 o bullying ocorre, também, nos meios digitais, 
tornando o problema incontrolável para os pais. 

 

QUESTÃO 2 

A oração “O estudo foi divulgado esta terça-feira pela 

Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura, Unesco, no Fórum Mundial de 

Educação” (1º§), quando passada para a voz passiva 

sintética apresentará 

 partícula “se” (pronome apassivador) e 
indeterminação do agente. 

 locução verbal (ser + particípio) e indeterminação 
do agente. 
 partícula “se” (pronome apassivador) e 
indeterminação do sujeito. 
 locução verbal (ser + particípio) e indeterminação 
do sujeito. 

 partícula “se” (pronome apassivador) e 
inexistência do sujeito. 

 

QUESTÃO 3 

Em “As crianças que são vistas como diferentes, de 

alguma forma, têm maior probabilidade de sofrer 

bullying” (3º§) e “A Unesco explica que o bullying tem 

um efeito negativo significativo sobre a saúde mental 

das crianças” (4º§), os elementos “que” destacados 

nos dois trechos apresentam classificação 

morfossintática de  

 conjunção integrante, sem função sintática; e 
conjunção integrante, sem função sintática. 

 conjunção integrante, sem função sintática; e 
pronome relativo, objeto direto da oração. 
 pronome relativo, objeto direto da oração; e 
pronome relativo, sujeito da oração. 
 pronome relativo, objeto indireto da oração; e 
conjunção integrante, sem função sintática. 

 pronome relativo, sujeito da oração; e conjunção 
integrante, sem função sintática. 
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QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que a justificativa para o uso 

da vírgula está INCORRETA. 

 “Quase um em cada três estudantes, ou 32%, foi 

intimidado na escola pelo menos uma vez no 
último mês.” (1º§) – aposto explicativo. 

 “levando a problemas como depressão, 

ansiedade, esforços para ocultar a identidade” 
(1º§) – elementos de uma enumeração. 

 “A maior reunião mundial de ministros de 

educação, que acontece em Londres,” (2º§) – 
oração subordinada adjetiva restritiva. 

 “Segundo a pesquisa, o bullying físico é o tipo 

mais frequente de intimidação em muitas regiões” 
(2º§) – adjunto adverbial deslocado. 

 “As crianças que são vistas como diferentes, de 

alguma forma, têm maior probabilidade de sofrer 
bullying” (3º§) – elemento retificativo. 

 

QUESTÃO 5 

Na oração “Também têm piores resultados e maiores 

probabilidades de deixar de estudar depois do ensino 

médio” (4º§), o verbo “ter” é conjugado no plural 

porque 

 apresenta sujeito indeterminado, visto que, no 
português essa é uma forma de indeterminação. 

 concorda com o sujeito que aparece no período 
anterior, por retomada anafórica. 
 apresenta sujeito inexistente e o plural serve para 
essa identificação da oração sem sujeito. 
 concorda com a expressão “três vezes mais 
estranhas”, que aparece no período anterior. 

 apresenta sujeito composto anterior e, por isso, 
deve ficar no plural para concordar com ele. 

 

 

QUESTÃO 6 

A construção linguística do texto, como apresenta-se, 

deve ser classificada como 

 denotativa e informal, visto que é um texto 
informativo. 

 conotativa e formal, visto que se utiliza de 
plurissignificação. 
 conotativa e informal visto que visa atingir a todos 
os leitores. 
 denotativa e formal, visto que é impessoal e 
informativa. 

 mista e formal, visto que mescla denotação e 
conotação. 

 

QUESTÃO 7 

O verbo haver funciona como auxiliar em qual das 

alternativas a seguir? 

 Deve haver muitas informações relacionadas aos 
problemas em curso. 

 Há milhares de anos que o ser humano busca 
respostas sobre a vida. 
 Precisa haver mais consciência por parte das 
pessoas na pandemia. 
 Havia muitos fatores a serem levados em conta 
durante a pandemia. 

 Havíamos nos preocupado com os problemas 
durante a pandemia. 

 

 

A partir do texto a seguir, faça o que se pede nas 

questões de 08 a 13. 

 
Como reconhecer quando a criança está 
sofrendo bullying? 
 
Lidar com críticas constantes ao seu corpo ou as 
suas atitudes, principalmente em uma fase cheia 
de inseguranças, não é fácil. Ataques 
preconceituosos transformam crianças alegres em 
seres tímidos e isolados. Muitas vezes os pais não 
percebem o problema logo de cara ou não 
identificam a causa. 
A falta de diálogo sobre o tema prejudica ainda 
mais a questão. Para combater os efeitos da 
violência psicológica intencional, é preciso falar 
sobre ela e ver seus sinais. O bullying é doloroso e 
cruel e nem sempre é fácil compartilhar o problema. 
Para identificar e combater casos de bullying 
primeiro é preciso não enxergar as perseguições 
como brincadeira e saber que as consequências 
podem ser sérias. As vítimas podem desenvolver 
sérios problemas de autoestima e grandes 
dificuldades para confiar nas pessoas e se 
relacionar. Diminuir a incidência desse tipo de 
comportamento envolve ações conjuntas e 
mudanças de postura por parte da escola, família e 
até das autoridades policiais, em alguns casos. 
 
Identificando a vítima e os agressores 
Os agressores costumam ser populares na escola 
e ter uma postura agressiva para com os 
professores, os colegas e a família. Já as vítimas 
costumam se isolar e ter poucos amigos. Elas 
podem ter sinais de depressão e baixo rendimento 
escolar. 
Sofrer agressões físicas, ser excluído de algum 
grupo, ser alvo de fofocas ou se submeter a algum 
tipo de dominação. Passar por esses ataques deixa 
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estragos visíveis, que podem ser facilmente 
percebidos na vida pessoal e escolar. Além de 
causar baixa autoestima e dificuldade de 
relacionamento, o bullying afeta a saúde e leva ao 
desenvolvimento de doenças como a bulimia e a 
anorexia, além de ser um fator muitas vezes 
determinante na decisão de cometer suicídio. 
Conversar e saber o que está acontecendo no dia 
a dia, o que os colegas dizem, identificar mudanças 
de comportamento, tudo isso é essencial. Caso 
contrário, a descoberta pode se dar tarde demais. 
As marcas podem ficar para sempre. 

 

Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/>. 

Acesso em 03.05.2020. 

 

QUESTÃO 8 

De acordo com o texto, 

 os pais são parcialmente culpados pelo bullying 
sofrido pelos filhos. 

 o bullying se manifesta sempre de maneira 
violenta contra os diferentes. 
 os agressores não aceitam as diferenças por 
serem, normalmente, populares. 
 a crença de que o bullying é uma brincadeira de 
criança atrapalha o combate dele. 

 o bullying, desde o começo, deixa marcas de 
sofrimento naqueles que praticam a ação. 

 

QUESTÃO 9 

O elemento destacado no trecho “Caso contrário, a 

descoberta pode se dar tarde demais. As marcas 

podem ficar para sempre” funciona como 

 operador argumentativo que estabelece uma 
relação de explicação das ideias apresentadas 
anteriormente no texto. 

 operador argumentativo que estabelece uma 
relação de adversidade entre as ideias 
apresentadas anteriormente e a posterior. 
 operador argumentativo que estabelece relação 
de hipótese entre as ideias apresentadas 
anteriormente e a última informação do período. 
 operador argumentativo que apresenta uma ideia 
concessiva com relação à informação passada 
anteriormente no texto. 

 operador argumentativo que apresenta uma 
relação de alternância entre as ideias anteriores e 
as posteriores apresentadas no período. 

 

 

QUESTÃO 10 

No trecho “Já as vítimas costumam se isolar e ter 

poucos amigos. Elas podem ter sinais de depressão 

e baixo rendimento escolar” a escolha dos verbos 

destacados gera a leitura de 

 certeza. 
 condição. 
 impossibilidade. 
 repetição. 
 possibilidade. 

 

QUESTÃO 11 

Segundo o texto, a solução para o bullying depende 

 de ações das escolas, com punições mais severas 
aos agressores. 

 de ações governamentais, com leis mais severas 
de punição às escolas. 
 de ações conjuntas, principalmente entre pais e 
escola, com maior rigor de ação. 
 de modificação de pensamento das vítimas, que 
devem amadurecer com o sofrimento. 

 de ações policiais com relação à punição dos 
agressores, principalmente nos casos violento. 

 

QUESTÃO 12 

No trecho “Para identificar e combater casos de 

bullying primeiro é preciso não enxergar as 

perseguições como brincadeira e saber que as 

consequências podem ser sérias”, o uso contínuo do 

infinitivo serve para 

 impessoalizar as ações, generalizando-as. 
 marcar a inexistência de elementos a sofrerem as 
ações. 
 indeterminar os sujeitos, visto sabermos que se 
referem aos pais. 
 manter o nível formal do texto apresentado. 

 apresentar ideias genéricas, menos importantes 
ao caso. 

 

QUESTÃO 13 

A expressão logo de cara, em “Muitas vezes os pais 

não percebem o problema logo de cara ou não 

identificam a causa”, é uma marca de oralidade que 

significa 

 de forma tardia. 
 de forma incompleta. 
 aos poucos, com paciência. 
 de imediato, com rapidez. 
 lentamente, com parcimônia. 
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QUESTÃO 14 

Com relação à regência, assinale a alternativa em que 

NÃO se segue os preceitos da gramática normativa, a 

norma culta. 

 Sempre aspirei o cargo de presidente de minha 
empresa. 

 Os resultados corroboram as atitudes tomadas 
pelo Estado. 
 Suas atitudes implicam resultados desastrosos 
para nós. 
 Os estudantes foram na escola em busca de 
respostas. 

 Os estudantes se dedicam quando assistem aulas 
online. 

 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa em que a concordância verbal 

não está correta, segundo os preceitos da norma 

culta. 

 Pode-se perceber, no contexto atual, sérios 
problemas trazidos pela pandemia de Covid. 

 O problema são as pessoas que não interagem 
mais de forma pessoal, só virtual. 
 A maioria das pessoas passaram por sérias 
provações durante o isolamento social. 
 Havia, mesmo em momentos tensos como os 
nossos, pessoas que ajudam os outros. 

 Fui eu quem ficou em casa durante todo o 
isolamento social da pandemia. 

 

 

QUESTÃO 16 

Read the dialogue and mark the right option to fill in 

the gaps respectively. 

 

A: _________ you like the President’s speech 

yesterday? 

B: Yes, I ________. 

A: Who ________ you watch with? 

B: I ________ with my girlfriend. Did you watch it? 

A: No, I ________.  

 

 Did / did / were / watch / wasn’t  
 Were / was / were / watch / didn’t  
 Was / was / did / watched / wasn’t  
 Were / was / did / watched / didn’t 
 Did / did / did / watched / didn’t 

 

 

QUESTÃO 17 

Read the sentences and mark the correct option to fill 

in the blanks respectively. 

 

______ name is Tom. I’m 16 and I live _____ Warsaw 

which is the capital of Poland. Actually I come from 

another city - Wroclaw, where I _____ for eleven years. 

Adapted from (https://sciaga.pl/tekst/2266-3-

how_to_write_a_about_myself_an_example) 

 My / in / lived  
 Your / at / lived  
 Her / on / lives  
 My / in / live  
 His / in / live  

 

QUESTÃO 18 

 
 

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

 Present Continuous 
 Present Simple 
 Simple Past 
 Future Simple 
 Present Perfect 

 

QUESTÃO 19 

Use the verbs in the parentheses to complete the 

following statements. 

 

I- she ______(study) law at the University of 

Warsaw. 

II- some time later, I ______(notice) that I could do a 

lot more things with the computer. 

III- She used to _____(do) the dishes at night. 

 

Now mark the option which completes them 

respectively. 

 study / noticed / do  
 studies / noticed / doing  
 studied / notice / doing  
 studies / noticed / do  
 study / notice / does  
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QUESTÃO 20 

Look at the picture below. 

 

What are they doing in the picture? 

 They are trying to stop the girl from passing. 
 They are playing jump rope. 
 They are making the girl fall down. 
 They are throwing the rope on the floor. 
 They don’t like to play with the girl. 

 

QUESTÃO 21 

Se 𝜃 é um ângulo agudo, tal que 𝑐𝑜𝑠𝜃 =
1

4
, o valor da 

𝑡𝑔𝜃 é: 

 √13 

 √15 

 √17 

 √19 

 √20 
 

QUESTÃO 22 

Se 𝛼 e 𝛽 são ângulos complementares, onde 𝑠𝑒𝑛𝜃 =
2

4𝑥+1
  e  𝑐𝑜𝑠𝛽 =

3

2𝑥+3
, qual o valor de 𝑥. 

 
3

7
 

 
3

8
 

 
1

3
 

 
2

5
 

 
3

10
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Em um polígono regular ABCDEF... de "𝑛" lados, a 

𝑚 ∡ 𝐴𝐶𝐸 = 135°. Qual o número de diagonais desse 

polígono? 

 104 
 114 
 124 
 134 
 154 

 

 

QUESTÃO 24 

Dado um triângulo 𝐴𝐵𝐶 de 10𝑚2 de área, 𝐴𝐵 =

4𝑚 𝑒 𝐴𝐶 = 6𝑚. Traça-se uma bissetriz interior 𝐴𝑃. 

Qual a área da região triangular 𝐴𝐵𝑃 

 2𝑚2 

 3𝑚2 

 4𝑚2 

 5𝑚2 

 6𝑚2 

 

QUESTÃO 25 

Se 𝑝 = 𝑎𝑏𝑡   ;   𝑞 = 𝑎𝑏𝑚  ;   𝑟 = 𝑎𝑏𝑛  ;   𝑎 ≠ 0  ;   𝑏 ≠ 0,  o 

valor de 𝐸 = 𝑝𝑚−𝑛 . 𝑞𝑛−𝑡 . 𝑟𝑡−𝑚   é: 

 1 
 −1 
 0 

 −
1

2
 

 
1

2
 

 

QUESTÃO 26 

O equivalente da expressão  
𝑎2√2𝑏2

2𝑏2−𝑎2+√2(𝑎2−𝑏2)
   é: 

 𝑎(√2 + 𝑏) 

 √2 + 1 
 1 

 𝑏(√2 + 𝑎) 

 𝑎𝑏√2 

 

 

 

 

 

 



 
4º Simulado EAM – Estratégia Militares – 09/05/2020 

 

QUESTÃO 27 

De quantas maneiras uma pessoa poderá se vestir 

tendo 2 pares de sapatos, 3 calças, 4 pares de meias 

e 5 camisas? 

 14 
 30 
 100 
 110 
 120 

 

QUESTÃO 28 

A probabilidade de um aluno ser aprovado em 

matemática é 
2

3
 e, em física, 

4

9
 . Se a probabilidade 

desse aluno ser aprovado, em pelo menos um dos 

cursos é 
4

5
, qual a probabilidade de aprovar em ambos 

os cursos? 

 
3

4
 

 
6

7
 

 
7

15
 

 
14

45
 

 
12

45
 

 

QUESTÃO 29 

Qual o valor de "𝑚" para que a equação 6𝑥2 +
(2𝑚 + 3𝑥) + 𝑚 = 0, tenha somente uma raiz? 

 3 

 
3

4
 

 
3

2
 

 
1

2
 

 
5

3
 

 

QUESTÃO 30 

Qual o valor de 𝑎 + 𝑏 − 𝑐,   se  [
2 7

11 4
5 9

] + [
5 21

15 14
8 19

] =

[
𝑐 − 21 𝑎

𝑏 𝑎 − 10
𝑐 − 15 𝑐

]. 

 26 
 28 
 42 
 54 
 62 

QUESTÃO 31 

Resolvendo o determinante |
2𝑥 − 1 2𝑥 + 1
𝑥 + 1 4𝑥 + 2

| = 0,  

temos como resultado: 

 1 
 −1 
 2 
 −2 
 0 

 

QUESTÃO 32 

Dentro de 12 anos a idade de Rafael será o dobro da 

idade que teria há 4 anos. Qual a idade atual de 

Rafael? 

 8 
 12 
 16 
 20 
 24 

 

QUESTÃO 33 

A inequação 
5𝑥−2

3
−

7𝑥−2

4
>

2−𝑥

4
−

𝑥

6
, tem como 

conjunto solução mais amplo: 

 (−2; 0) 
 (−2; ∞) 

 (2; ∞) 
 (0; 2) 

 (−∞; 2) 
 

QUESTÃO 34 

O maior valor de 𝑥 que verifica 
log(35−𝑥3)

log (5−𝑥)
= 3, é: 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

 
QUESTÃO 35 

Se 𝑃(𝑥) = (𝑥 + 2)5 + (𝑥 − 3)3 − (𝑥 + 2)(𝑥 − 3), o 

termo independente de 𝑃(𝑥) é: 

 15 
 13 
 11 
 10  
 14 
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QUESTÃO 36 

A respeito das ligações químicas, são feitas as 

seguintes afirmações: 

 A condutividade elétrica dos metais se deve à 
existência de nêutrons livres na sua estrutura. 

 O nitrato de potássio (KNO3) é um composto 
formado exclusivamente por ligações iônicas. 
 Quando um metal se oxida diante de ar 
atmosférico, ele perde o brilho metálico. 
 Todas as substâncias moleculares são gasosas 
nas condições ambientes. 

 Uma peça de pirita (FeS2) pode ser diferenciada 
do ouro, pois, quando golpeada com um martelo, 
ela se deforma, mas não se quebra. 

 

QUESTÃO 37 

Devido aos incêndios na Catedral Notre Dame, na 

qual a temperatura atingiu 800 °C, houve uma grande 

liberação de vapores de chumbo, que são tóxicos. 

Sabendo que o chumbo tem ponto de fusão e de 

ebulição iguais, respectivamente, a 327 °C e 1750 °C. 

Um estudante de Química propôs a seguinte curva 

aquecimento para o chumbo durante o incêndio. 

 

A respeito dessa curva, pode-se afirmar que: 

 Está incorreta, porque a temperatura do ponto E 
deve ser igual à temperatura do ponto B. 

 Está incorreta, porque a temperatura do ponto E 
deve ser maior que a temperatura do ponto B. 
 Está incorreta, porque não foram mostradas as 
etapas de ebulição e condensação do chumbo, 
sem as quais não é possível obter chumbo no 
estado de vapor. 
 Está incorreta, porque, durante as mudanças de 
estado do chumbo, a sua temperatura não 
permanece constante. 

 Está correta. 

 

QUESTÃO 38 

Considere as seguintes observações feitas em 

laboratório: 

 

I- Quando se goteja uma solução aquosa de 

dicromato de potássio sobre uma solução aquosa 

de etanol, nota-se o desaparecimento da cor 

violeta. 

II- O gálio é um metal sólido, porém, quando 

segurado com a mão, ele se funde, passando 

para o estado líquido. 

III- A naftalina, quando jogada em um armário, 

desaparece em uma semana.  

 

Das observações acima, são resultado de 

transformações físicas: 

 Apenas I. 
 Apenas I e II. 
 Apenas II. 
 Apenas II e III. 
 Apenas III. 

 

QUESTÃO 39 

A chuva é ácida é causada pela emissão de gases, 

como SO2 e NO2, pela chaminé de fábricas. Quando 

reagem com a água, esses gases formam 

substâncias, classificadas como: 

 Óxidos ácidos. 
 Hidrácidos. 
 Oxiácidos. 
 Hidróxidos. 
 Óxidos neutros. 

 

QUESTÃO 40 

Considere os elementos A, B e C e as respectivas 

configurações eletrônicas de suas camadas de 

valência. 
 

A – 4s¹ 

B – 4s¹3d9 

C – 5s¹ 
 

 Os elementos A e B pertencem ao mesmo 
período. 

 Os elementos A e C pertencem ao mesmo 
período. 
 Os elementos B e C pertencem à mesma família. 
 Os elementos B e C pertencem ao mesmo 
período. 

 O elemento B é um metal alcalino. 
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QUESTÃO 41 

O petróleo bruto é uma complexa mistura líquida de 

compostos orgânicos, denominados hidrocarbonetos, 

que vão desde os alcanos mais simples até aos 

aromáticos mais complexos, dando origem à gasolina, 

ao querosene, ao óleo combustível, ao óleo diesel, ao 

óleo lubrificante e também a substâncias que serão 

posteriormente transformadas pela indústria 

petroquímica em plásticos, fertilizantes, vernizes e fios 

para tecelagem. 

O processo que permite a separação das diversas 

frações do petróleo bruto é formado na figura abaixo. 

 

A respeito do petróleo, assinale a alternativa correta: 

 O petróleo é uma mistura homogênea. 
 A destilação fracionada extrai primeiramente as 
frações mais pesadas e, por último, as frações 
mais voláteis do petróleo. 
 A gasolina é uma substância composta formada 
por átomos de carbono e hidrogênio. 
 As forças de interação predominantes no petróleo 
são do tipo dipolo induzido-dipolo induzido. 

 O petróleo é formado unicamente por compostos 
no estado líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 42 

O gráfico abaixo apresenta os valores da velocidade 

de um veículo que se move numa pista plana e 

retilínea. 

 

A partir dos dados contidos no gráfico, os valores da 

aceleração e da velocidade média do móvel valem, 

respectivamente, 

 10m/s² e 36km/h. 
 10km/h² e 15m/s. 
 10m/s² e 36m/s. 
 36km/h² e 15km/h. 
 36km/h/s e 15m/s. 

 

QUESTÃO 43 

Se F1=40N, F2=10N e F3=15N, assinale a alternativa 

que apresenta corretamente o módulo da resultante 

das forças e a aceleração sobre o corpo de massa 

M=5kg. 

 

 15N e 3m/s². 
 15N e 25m/s². 
 65N e 13m/s². 
 65N e 5m/s². 
 25N e 10m/s² 
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QUESTÃO 44 

Um corpo de 2kg é lançado verticalmente para cima 

com uma velocidade inicial a 12m/s num local onde a 

gravidade vale g=10m/s². Desconsidere qualquer tipo 

de efeito ou resistência causado pelo ar. O Trabalho 

da Força Peso durante a subida até a altura máxima 

vale 

 240J 
 +120J 
 -120J 
 -144J 
 +144J 

 

QUESTÃO 45 

O circuito abaixo está submetido a uma tensão elétrica 

U =110V. A fonte, os fios, os resistores e o 

amperímetro, indicado pela letra “A”, são todos ideais. 

 

A resistência equivalente do circuito e a intensidade 

de corrente elétrica indicada pelo amperímetro valem, 

respectivamente, 

 30 Ω e 3,6A. 
 30 Ω e 1A. 
 10/3 Ω e 11A. 
 10/3 Ω e 11A. 
 10 Ω e 1A. 

 

QUESTÃO 46 

Três termômetros graduados e calibrados nas escalas 

Célsius, Fahrenheit e Kelvin estão instalados 

simultaneamente numa caldeira de uma usina 

nuclear. Um dos termômetros indica uma temperatura 

de 580°C. Os outros dois termômetros estão 

marcando, neste instante, 

 853K e 76°F. 
 580K e 1076°F. 
 853K e 176°F. 
 580K e 176°F. 
 853K e 1076°F. 

QUESTÃO 47 

O submarino tripulado Dubbed Shinkai será capaz de 

submergir até 12km e atingir os pontos mais 

profundos do oceano. Neste local, o submarino ficará 

submetido a uma pressão total de 
 

Dados: g=10m/s² ; dágua=1.10³kg/m³ ; Patm=1atm. 

 1201atm 
 12001atm 
 12.105Pa 
 12.104Pa 
 1201Pa 

 

QUESTÃO 48 

A figura abaixo apresenta um elevador hidráulico com 

dois êmbolos móveis. Sobre o êmbolo B, uma carga 

de 120kg foi apoiada. 

 

Se o êmbolo A tem uma área 12 vezes menor, o 

módulo da força F aplicada no êmbolo A para manter 

o sistema equilibrado deve ser de 
 

Dados: g=10m/s². 

 10N 
 100N 
 1000N 
 10000N 
 12000N 

 

QUESTÃO 49 

Considere as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 Uma bússola é uma pequena agulha imantada 
contendo apena um polo magnético que aponta 
para o norte. 

 Cada pedaço de um ímã que se quebra é um novo 
ímã com seus próprios polos magnéticos Norte e 
Sul. 
 O Calor é a medida da Temperatura de um corpo. 
 A energia na Forma de Calor é a soma de todas 
as temperaturas das moléculas de um corpo. 

 O processo de transferência de energia na forma 
de Calor por condução ocorre, principalmente nos 
gases e líquidos. 
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QUESTÃO 50 

A luz do Sol é composta por uma gama de frequências 

de ondas luminosas coloridas. Quando um feixe de luz 

branca multicromática, como a que vem do Sol, 

atravessa um prisma de vidro, como apresentado na 

figura abaixo, ocorre a dispersão da luz branca em 

suas componentes. 

 

O fenômeno ondulatório que é responsável pela 

decomposição da luz branca no prisma acima é o da 

 Interferência. 
 Difração. 
 Reflexão. 
 Refração. 
 Polarização. 
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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! 

  

 

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/1v0VpC72D5lC1YZT8ECGS7lLXAvj-eER488NI4wFiCaI/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

