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SIMULADO: ESPCEX – ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO 

 

INSTRUÇÕES 

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas. 

- Verifique se o caderno está correto, contendo todas as questões e legível. 

- Escreva seu nome completo na folha de respostas. 

- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à 

alternativa que você escolheu. 

- O simulado possui duração de 03:00 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha 

de respostas. 

- Após o término do simulado, entregue a folha de respostas para o professor. 

- O caderno de questões deve ser levado com o aluno para posterior conferência. 

- O gabarito oficial será postado no grupo de WhatsApp do curso. 

- O objetivo deste simulado é aferir os conhecimentos do candidato, além de mensurar o 

trabalho dos professores. Sendo assim, recomendados: 

 

- Não realizar consultas em hipótese alguma, sejam elas através de apostilas, apontamentos e 

afins. 

- Fazer o simulado individualmente, em silêncio, respeitando todos os envolvidos no processo. 

- Desligar aparelhos celulares. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda às questões de números 01 a 10. 

 

Roma 

 

O filme Roma está constantemente entre dois caminhos. É pessoal e grandioso, popular 

e intelectual, tecnológico – rodado em 65 mm digital – e clássico – feito em preto e branco com 

a mesma ousadia dos movimentos cinematográficos das décadas de 1950 e 1960. O título, uma 

referência a Colonia Roma, bairro da Cidade do México, também remete a Roma, Cidade Aberta, 

filme-símbolo do neorrealismo italiano assinado por Roberto Rossellini. 

Ao revisitar a própria memória, o cineasta Alfonso Cuarón escolhe olhar para Cleo, a 

empregada, de origem indígena, de uma família branca de classe média. Resgata, assim, não 

apenas os seus anos de formação, mas todas as particularidades do passado do país. O México 

no início dos anos 1970 fervilhava entre revoluções sociais e a influência da cultura estrangeira. 

Cleo, porém, se mantinha ingênua, centrada nas suas obrigações: lavar o pátio, buscar as 

crianças na escola, lavar a roupa, colocar os pequenos para dormir. 

Até que tudo se transforma. A família perfeita desmorona, com o pai que sai de casa, a 

mãe que não se conforma com o fim do casamento e os filhos jogados de um lado para o outro 

na confusão dos adultos. Enquanto isso, Cleo se apaixona, engravida, é enganada e deixada à 

própria sorte. Duas mulheres de diferentes origens compartilham a dor do abandono. Juntas, 

reencontram a resiliência que segura o mundo frente às paixões autocentradas. 

O cineasta, que além da direção e do roteiro assina a fotografia e a montagem (ao lado 

de Adam Gough), retrata sua história, entrelaçada com a de seu país, como se na vida adulta 

reencontrasse o olhar da infância, cujo fascínio por cada descoberta aumenta o tamanho e a 

importância de tudo. 

O que Cuarón faz em Roma é raro. São camadas e camadas sobrepostas para 

reproduzir a complexidade do seu imaginário afetivo e das relações sociais de um país. Entre 

muitas inspirações, referências e técnicas, sua assinatura está na sinceridade com que olha para 

si mesmo e para os seus personagens, encontrando beleza e verdade no que muitos 

menosprezam. Esse é um filme simples e complicado, como a própria vida. 

 

(Natália Bridi. Omelete. 11.01.2019. www.omelete.com.br. Adaptado) 

 

 

01.  De acordo com a autora, a singularidade da linguagem que Alfonso Cuarón adota em Roma 

está 

 

(A) na comicidade da caracterização de personagens pouco realistas e até caricaturais. 

(B) na indignação com que o cineasta denuncia a desigualdade entre as classes sociais. 

(C) no orgulho nacionalista com que se apresentam momentos cruciais da história do México. 

(D) na sinceridade do relato, valorizando o que para muitos costuma passar despercebido. 

(E) no modo irrealista com que os dramas. 

 

 

02. Uma característica do filme Roma destacada no texto diz respeito à 

 

(A) utilização da narrativa de cunho jornalístico. 

(B) fusão da história pessoal com a coletiva. 

(C) impessoalidade com que é realizado o relato. 

(D) caracterização da mulher indígena como insubordinada. 

(E) denúncia do relacionamento abusivo entre patroa e empregada. 
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03. Considere o seguinte trecho do primeiro parágrafo: 

 

(1) O filme Roma está constantemente entre dois caminhos. (2) É pessoal e grandioso, popular 

e intelectual, tecnológico – rodado em 65 mm digital – e clássico – feito em preto e branco com 

a mesma ousadia dos movimentos cinematográficos das décadas de 1950 e 1960. 

 

Um vocábulo que pode ser usado para qualificar a palavra caminhos, no sentido de explicitar a 

relação de sentido que se estabelece entre os períodos (1) e (2), é 

 

(A) contrários. 

(B) idênticos. 

(C) inviáveis. 

(D) irreais. 

(E) exagerados. 

 

 

04. As informações “rodado em 65 mm digital” e “feito em preto e branco com a mesma ousadia 

dos movimentos cinematográficos das décadas de 1950 e 1960”, destacadas com travessões no 

primeiro parágrafo, ligam-se, respectivamente, aos vocábulos tecnológico e clássico com o 

propósito de 

 

(A) mostrar que são sinônimos. 

(B) ilustrar a que se referem. 

(C) contestar seus sentidos. 

(D) apresentá-los como hipotéticos. 

(E) distorcer seus significados. 

 

 

05. O vocábulo resiliência, destacado no terceiro parágrafo, abarca o sentido de 

 

(A) amor incondicional que as mães têm por seus filhos. 

(B) cumplicidade partilhada por pessoas de uma mesma origem. 

(C) ressentimento que permanece após uma desilusão amorosa. 

(D) falta de amor-próprio que inibe o desenvolvimento das mulheres. 

(E) capacidade de se recompor após uma situação difícil. 

 

 

06. Em “Cleo, porém, se mantinha ingênua...” (2o parágrafo), o vocábulo porém pode ser 

substituído, com o sentido do texto preservado, por 

 

(A) dessa forma. 

(B) devido a isso. 

(C) por conseguinte. 

(D) assim sendo. 

(E) em contrapartida. 

 

 

07. Na frase “Esse é um filme simples e complicado, como a própria vida.” (5o parágrafo), o 

vocábulo destacado exprime circunstância de 

 

(A) comparação. 

(B) causa. 

(C) finalidade. 

(D) concessão. 

(E) adição. 
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08. Considere os sentidos que os vocábulos destacados nostrechos a seguir imprimem às 

relações que estabelecem: 

 

• ... Roma, Cidade Aberta, filme-símbolo do neorrealismo italiano assinado por Roberto 

Rossellini. (1o parágrafo) 

• Até que tudo se transforma. (3o parágrafo) 

 

Nos contextos apresentados, os vocábulos por e Até expressam, respectivamente, 

 

(A) proximidade e assunto. 

(B) tempo e inclusão. 

(C) instrumento e intensificação da ação. 

(D) agente e limite posterior de tempo. 

(E) modo e restrição espacial. 

 

 

09. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando o poeta à respectiva Escola Literária. 

Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência CORRETA: 

 

(1) Gonçalves Dias ( ) Arcadismo 

(2) João Cabral de Melo Neto  ( ) Romantismo 

(3) Olavo Bilac ( ) Parnasianismo 

(4) Cláudio Manuel da Costa  ( ) Simbolismo 

(5) Cruz e Sousa ( ) Modernismo 

 

(A) 2-3-5-1- 4.  

(B) 4-2- 3-5-1. 

(C) 4-1- 3-5-2. 

(D) 2-1-3-5- 4. 

(E) 3- 4-2-1-5. 

 

 

10. Em Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos 1750-1880, Antônio Cândido 

(2013, p.353) afirma que, no Romantismo, o nacionalismo se exprimiu em vários poemas épicos, 

sendo estes representados pelos textos:  

 

(A) O Guarani, de Jose de Alencar, Canção do Exílio e A confederação dos tamoios, de 

Gonçalves Dias. 

 

(B) Os filhos de Tupã, de José de Alencar, Riachuelo, de Luís José Pereira da Silva e O Guarani, 

de José de Alencar. 

 

(C) Colombo, de Porto-Alegre, Os Timbiras, de Gonçalves Dias e O Uraguai, de Basílio da Gama. 

 

(D) Os brasileidas, de Carlos Alberto Nunes e Caramuru, de Santa Rita Durão. 

 

(E) A independência do Brasil, de Teixeira e Sousa, A confederação dos tamoios, de Gonçalves 

de Magalhães e Os Timbiras, de Gonçalves Dias. 
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MATEMÁTICA 

11. A central de rádio entra em contato com as viaturas X, Y e Z, respectivamente, a cada 15 

min, 20 min e 30 min todos os dias, sem interrupções, 24 horas por dia. Sabe-se que essas três 

viaturas foram contatadas pela central de rádio, simultaneamente, às 6h30min de ontem. Então 

é correto afirmar que essas três viaturas serão contatadas simultaneamente, amanhã, às 

(A) 7h20min. 

(B) 8h00min. 

(C) 9h15min. 

(D) 10h30min. 

(E) 11h20min. 

 

12. Uma melancia tinha 4 kg e 99% desse peso era água. Esquecida ao sol essa melancia perdeu 

água de modo que, agora, apenas 98% do seu peso restante é água. Nessas condições o peso 

dessa melancia, em kg, agora é 

(A) 2,00 kg. 

(B) 2,50 kg. 

(C) 3,00 kg. 

(D) 3,50 kg. 

(E) 3,96 kg. 

 

13. Numa loja com 4 camisas custam tanto quanto 3 calças ou 2 pares de sapatos. Se uma calça 

custa R$20,00 mais que uma camisa, então o preço de um par de sapatos é 

(A) R$60,00. 

(B) R$80,00. 

(C) R$100,00. 

(D) R$120,00. 

(E) R$140,00. 

 

14. Os funcionários de uma empresa levavam 36 horas para executar certa tarefa diária. Após 

passarem por um treinamento esses funcionários tiveram sua eficiência aumentada em 20%. 

Assim, o tempo que esses funcionários levarão para executar aquela tarefa, agora, é 

(A) 28horas. 

(B) 30 horas. 

(C) 32 horas e 20 minutos. 

(D) 42 horas e 30 minutos. 

(E) 43 horas e 20 minutos. 

  

15. Os três primeiros termos de uma progressão aritmética são, respectivamente, x+2, 2x e 2x+3. 

Então o valor do 12º termo dessa P.A. é 

(A) 20. 

(B) 30. 

(C) 40. 

(D) 50. 

(E) 60. 
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16.. Na P.G. (x+9, x+13, x+19, ...) o quarto termo vale 

(A) 24. 

(B) 25. 

(C) 26. 

(D) 27. 

(E) 28. 

 

17. O total de modos possíveis de se obter uma equipe composta por 4 mulheres e 4 homens 

escolhidos entre as 8 mulheres e os 7 homens disponíveis num grupo é igual a 

(A) 2045. 

(B) 2405. 

(C) 2540. 

(D) 2450. 

(E) 4025. 

 

18. Jogando-se simultaneamente uma moeda e dois dados, todos honestos, a probabilidade de 

se obter cara na moeda ou um número par na soma dos pontos dos dois dados é igual a 

(A) 80%. 

(B) 75%. 

(C) 50%. 

(D) 40%. 

(E) 25%. 

 

19. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres, sendo 10% delas 

vegetarianas. Sabe-se, ainda, que 5% dos homens dessa população também são vegetarianos. 

Dessa forma, selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando-se que ela 

é vegetariana, qual é a probabilidade de que seja mulher? 

(A) 50%. 

(B) 70%. 

(C) 75%. 

(D) 80%. 

(E) 85%. 

 

20. Resolvendo a equação  

 

obtém-se  

(A) S={-1}. 

(B) S=(4,5). 

(C) S={6}. 

(D) S= 0. 

(E) S={4}. 
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HISTÓRIA 

21. Em relação à participação do Brasil na 2.ª Guerra Mundial, é correto afirmar que o país  

 

(A) manteve neutralidade política, não participando do conflito. 

(B) enviou apenas um corpo médico para o conflito, e não soldados.  

(C) lutou ao lado dos Aliados: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética.  

(D) lutou ao lado do Eixo: Itália, Alemanha e Japão.  

(E) participou do conflito, do início ao fim da guerra (1939- 1945). 

 

22. O fascismo afirmou-se através da:  

– criação e valorização de um forte aparato verbal e um conservadorismo de fundo, mitigado por 

uma série de concessões sociais de tipo assistencial; 

– criação e valorização de um forte aparato militar.  

                                                                         (Renzo de Felice, Explicar o fascismo. Adaptado)  

 

É correto, ainda sobre o fascismo, caracterizá-lo como um regime político 

 

(A) das elites econômicas, organizado a partir dos conselhos populares e que prescindia de 

partidos ou movimentos políticos.  

 

(B) tradicionalista, aprimorado nas relações de solidariedade entre todos os trabalhadores e 

governantes e apoiado no liberalismo econômico. 

 

(C) nacional-popular, defensor da igualdade econômica e da supremacia dos povos originários 

das civilizações da Antiguidade. 

 

(D) revolucionário, essencialmente anticapitalista e sustentado pela mística do dirigente político 

da nação como objeto da escolha divina. 

 

(E) de massa, baseado na ordem do partido único, além de fundamentado no controle das fontes 

de informação e propaganda. 

 

 

23. A Revolta da Chibata ocorreu durante o governo do presidente __________ . Levante de 

cunho __________ , atingiu subdivisões da Marinha.  

Seu objetivo era pôr fim às __________ a que eram submetidos os marinheiros.  

 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 

 

(A) Rodrigues Alves… econômico… demissões. 

(B) Hermes da Fonseca… militar… prisões. 

(C) Floriano Peixoto… militar… punições físicas. 

(D) Hermes da Fonseca… social… punições físicas. 

(E) Rodrigues Alves… social… prisões. 

 

 

24. Após mais de duas décadas de ditadura militar no Brasil, o primeiro presidente civil eleito de 

forma direta pela população brasileira foi 

 

(A) Tancredo Neves. 

(B) José Sarney. 

(C) Fernando Collor de Mello. 

(D) Fernando Henrique Cardoso. 

(E) Luiz Inácio Lula da Silva. 
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25. Na eleição de 31 de julho de 1932, os nazistas receberam 37,3% dos votos e conquistaram 

230 cadeiras no Parlamento. Muito mais do que qualquer outro partido, mas não a maioria. 

Pressionado, o presidente Paul von Hindenburg (1847-1934) nomeou Hitler como chanceler. 

 

                           (Flavio de Campos e Renan G. Miranda. Oficina de história: história integrada) 

 

É correto apontar, entre outras, como características do Estado nazista 

 

(A) o liberalismo político e a crença na luta de classes.  

(B) o federalismo e a defesa da República de Weimar.  

(C) a preponderância dos interesses individuais sobre os coletivos e a não-violência ativa.  

(D) a tolerância às minorias étnicas e a associação com a arte de vanguarda.  

(E) o controle estatal da imprensa e da educação, além da política do partido único. 

 

 

26. No início do século XIV, a China era a maior potência mundial e empenhava-se intensamente 

na expansão marítima e comercial, chegando à Índia, quase um século antes de Cabral. Os 

chineses estiveram no sul da África Oriental e no Mar Vermelho, enquanto os portugueses mal 

iniciavam sua exploração na costa norte da África. Entretanto, antes de 1440, a expansão 

marítima chinesa estagnou. Aponte, dentre as opções abaixo, aquela que apresenta a causa 

para o sucesso da exploração marítima portuguesa. 

 

(A) O fato de os portugueses não terem desenvolvido tecnologias relacionadas à navegação 

ultramarina não afetou suas ações exploratórias. 

 

(B) Em Portugal, a centralização monárquica só ocorreria no final do Século XIII, sendo este fato 

de pouca influência no processo exploratório dos portugueses além-mar. 

 

(C) As finanças portuguesas não estavam estabilizadas e dificultaram os investimentos 

necessários para os projetos relacionados às navegações, o que fez com que D. Henrique 

procurasse financiamento público com os soberanos espanhóis. 

 

(D) Portugal, apesar da guerra de emancipação política com a Espanha, manteve a busca por 

conhecimento para a consecução das grandes navegações.  

 

(E) Em Portugal, as explorações foram conduzidas com recursos de empresas comerciais 

privadas e apoio governamental. 
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GEOGRAFIA 

27. A questão está relacionada ao mapa e ao texto apresentados a seguir. 

 
 

   O clima predominante é o tropical, com verões chuvosos e invernos secos, ambos com 

temperaturas elevadas. O relevo é constituído principalmente por planaltos e por depressões.  

   No domínio, aparecem espécies arbustivas com caules tortuosos, envolvidos por cascas 

grossas e raízes profundas, geralmente distantes umas das outras. Nas últimas décadas, a 

paisagem natural tem sofrido alterações pela ação da sociedade, devido ao desenvolvimento de 

atividades econômicas ligadas à agricultura, à pecuária de bovinos e à mineração.  

 
O texto descreve o domínio indicado pelo número 
 
(A) 1. 
(B) 5. 
(C) 2.  
(D) 3.  
(E) 4 
 

 

28. Considere as seguintes situações encontradas em grandes cidades como São Paulo. 

 

I. Elevada concentração de superfícies urbanas como o asfalto, paredes de tijolo ou concreto, 

telhas de barro e de amianto, que absorvem calor.  

II. Reduzido número de áreas verdes.  

III. Concentração de edifícios, que interfere na circulação dos ventos.  

IV. Poluição atmosférica provocada pelo uso de combustíveis como o petróleo.  

 

A combinação dos fatores enumerados é responsável 

 

(A) pelo forte aquecimento da atmosfera, nas áreas periféricas das cidades.  

(B) pela ocorrência de geadas em áreas urbanas, no inverno.  

(C) pelo aumento do volume de chuvas, na periferia das cidades.  

(D) pelo desaparecimento dos lençóis freáticos urbanos.  

(E) pela formação de ilhas de calor, nas áreas centrais das cidades. 
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29. Em 2013, o Brasil atingiu os 200 milhões de habitantes. Além de apresentar essa estimativa, 

o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) também divulgou tendências atuais da 

população brasileira, dentre as quais  

 

(A) a progressiva diminuição da esperança de vida da população.  

(B) o crescimento da taxa de mortalidade infantil nas áreas urbanas.  

(C) o esvaziamento das pequenas e médias cidades do interior.  

(D) a contínua redução das taxas de fecundidade e natalidade.  

(E) o aumento do êxodo rural, isto é, da migração campo-cidade. 

 

 

30. Atualmente, seguindo uma tendência mundial, o Brasil vem passando por um processo de 

desconcentração industrial. Uma das características desse processo é  

 

(A) o movimento de saída das indústrias de ponta de áreas metropolitanas congestionadas para 

cidades médias, que apresentam infraestrutura mais propícia para a instalação de tecnopolos.  

 

(B) a migração das indústrias de áreas tradicionais como o ABCD paulista para cidades médias 

do interior de São Paulo ou de outros estados onde os custos de produção são menores.  

 

(C) a realocação das indústrias localizadas às margens de rodovias, como a Bandeirantes e a 

Imigrantes, para parques industriais ao longo das ferrovias, devido aos menores custos com 

transportes.  

 

(D) a diminuição da atividade manufatureira nas metrópoles do Sudeste e a instalação de 

indústrias de bens de produção na Zona Franca de Manaus devido aos menores custos com 

mão de obra.  

 

(E) a saída das atividades industriais dos estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de revitalizar áreas decadentes como os distritos industriais nordestinos. 

 

 

31. A globalização constitui um processo complexo de conexão entre os povos e seus territórios 

fortemente influenciados pela tecnologia e a divisão social e territorial do trabalho. Sobre esse 

processo é INCORRETO afirmar: 

 

(A) O avanço técnico científico vem intensificando a globalização ao diversificar e aumentar a 

velocidade de comunicação entre os povos, sem romper as relações de poder entre os países 

centrais e periféricos.  

 

(B) A velocidade dos transportes e das comunicações é uma das características da globalização, 

a qual ganhou impulso com a industrialização, sobretudo, a partir da terceira revolução industrial. 

 

(C) A integração econômica tem contribuído para reduzir as desigualdades territoriais e sociais 

na medida em que as tecnologias das comunicações facilitam a divulgação instantânea dos fatos. 

 

(D) A tecnologia é um dos instrumentais de controle do mercado na era da globalização, 

reforçando o poder das grandes potências capitalistas. 

 

(E) A integração entre os povos não foi capaz de resolver as disparidades entre eles, nem mesmo 

favorecer a convivência mais harmônica, com respeito às diferenças culturais e aos direitos 

humanos. 
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32. Em uma competição de corrida de orientação, ou simplesmente orientação – esporte em que 

o atleta, geralmente com um mapa e uma bússola, precisa se deslocar no terreno, passando por 

alguns pontos de controle, e chegar ao final em menor tempo –, dentre os pontos que os 

participantes deverão encontrar, dois deles (Ponto A e Ponto B) possuem as seguintes 

coordenadas: 

 
Após atingirem o Ponto A, os grupos deverão seguir para o Ponto B e, para tanto seguirão na 

Direção 

 

(A) oeste. 

(B) leste. 

(C) sudoeste. 

(D) noroeste. 

(E) nordeste. 

 

FÍSICA 

33. Ao percorrer uma curva horizontal, em forma de quarto de circunferência, com velocidade 

escalar constante, um veículo sofre, relativamente a um referencial inercial, uma força resultante 

centrípeta de 

(A) intensidade variável, mas de direção e sentido constantes. 

(B) intensidade, direção e sentido constantes. 

(C) intensidade constante, apenas. 

(D) intensidade, direção e sentido variáveis. 

(E) intensidade e direção constantes, mas de sentido variável. 

 

34. Um carro, que se deslocava em linha reta, teve suas velocidades observadas. O gráfico a 

seguir representa, qualitativamente, essas velocidades (v), em função do tempo (t). 

Analisando o gráfico conclui-se, corretamente, que  

(A) a aceleração do carro foi maior no intervalo de tempo t1 – 0 do que no intervalo seguinte t2 

– t1. 

(B) o movimento do carro foi progressivo no intervalo 

de tempo t1 – t0 e retrógrado no intervalo seguinte t2 

– t1. 

(C) o movimento do carro no intervalo de tempo t2 – 

t1 foi retrógrado e retardado. 

(D) o movimento do carro foi progressivo e acelerado 

durante ambos os intervalos de tempo. 

(E) o deslocamento do carro foi maior no intervalo de tempo t1 – 0 do que no intervalo seguinte 

t2 – t1. 
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35. A figura ilustra a roda traseira de uma motocicleta.  

 

Considerando-a em movimento e com a coroa girando solidariamente com a roda, é correto 

afirmar que, em um mesmo intervalo de tempo e relativamente ao eixo comum de ambas, 

(A) a velocidade linear dos pontos periféricos da coroa e da roda, em relação ao eixo comum 

de ambas, é a mesma. 

(B) a coroa gira com frequência maior do que a roda. 

(C) a velocidade angular da coroa é maior do que a da roda. 

(D) o deslocamento angular da coroa é igual ao da roda. 

(E) o deslocamento linear dos pontos periféricos da coroa é maior do que o da roda. 

 

36. O desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por gerador, receptor, 

condutores, um voltímetro (V), todos ideais, e resistores ôhmicos. O valor da diferença de 

potencial (ddp), entre os pontos F e G do circuito, medida pelo voltímetro, é igual a 

 

(A)1,0 V. 

(B) 3,0 V. 

(C) 4,0 V. 

(D) 5,0 V. 

(E) 8,0 V. 
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37. Um bloco A de massa 100 kg sobe, em movimento retilíneo uniforme, um plano inclinado que 

forma um ângulo de 37o com a superfície horizontal. O bloco é puxado por um sistema de 

roldanas móveis e cordas, todas ideais, e coplanares. O sistema mantém as cordas paralelas ao 

plano inclinado enquanto é aplicada a força de intensidade F na extremidade livre da corda, 

conforme o desenho abaixo.  

Todas as cordas possuem uma de suas extremidades fixadas em um poste que permanece 

imóvel quando as cordas são tracionadas. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o 

bloco A e o plano inclinado é de 0,50, a intensidade da força F é 

Dados: sen 37o= 0,60 e cos 37o= 0,80 

Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2. 

 

(A) 125 N. 

(B) 200 N. 

(C) 225 N. 

(D) 300 N. 

(E) 400 N. 

 

38. O espelho retrovisor de um carro e o espelho em portas de elevador são, geralmente, 

espelhos esféricos convexos. Para um objeto real, um espelho convexo gaussiano forma uma 

imagem 

(A) real e menor. 

(B) virtual e menor. 

(C) real e maior. 

(D) virtual e invertida. 

(E) real e direita. 
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QUÍMICA 

39. Dentre as funções inorgânicas, pode-se identificar compostos ácidos, básicos, sais e óxidos. 

Em um laboratório, foram encontrados frascos identificados com as seguintes fórmulas 

moleculares: NaCl, H3PO4, CaO e Mg(OH)2. Estes compostos pertencem às seguintes funções 

inorgânicas, respectivamente:  

(A) sal, base, óxido e ácido. 

(B) ácido, base, sal e óxido. 

(C) sal, ácido, óxido e base. 

(D) base, óxido, sal e ácido. 

(E) ácido, sal, base e óxido. 

 

40. É correto afirmar sobre as moléculas que  

(A) são formadas por, no mínimo, 2 átomos de mesmo elemento químico. 

(B) a molécula poliatômica é composta por, no mínimo, 3 átomos e, no máximo, por 5 átomos. 

(C) são eletricamente neutras. 

(D) quando formadas por átomos de mesmo elemento químico, as moléculas são chamadas de 

composto. 

(E) a molécula diatômica é formada por 2 átomos de diferentes elementos químicos. 

 

41. Entre as substâncias químicas indicadas nas alternativas, a única que pode ser classificada 

como substância simples é:  

(A) água. 

(B) glicose. 

(C) cal. 

(D) amônia. 

(E) cloro. 

 

42. A gasolina é um combustível constituído por uma mistura de diversos compostos químicos, 

principalmente hidrocarbonetos. Estes compostos apresentam volatilidade elevada e geram 

facilmente vapores inflamáveis. 

Em um motor automotivo, a mistura de ar e vapores inflamáveis de gasolina é comprimida por 

um pistão dentro de um cilindro e posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica (faísca) 

produzida pela vela do motor. 

Pode-se afirmar que a centelha elétrica produzida pela vela do veículo neste evento tem a função 

química de 

(A) catalisar a reação por meio da mudança na estrutura química dos produtos, saindo, 

contudo, recuperada intacta ao final do processo. 

(B) propiciar o contato entre os reagentes gasolina e oxigênio do ar (O2), baixando a 

temperatura do sistema para ocorrência de reação química. 

(C) fornecer a energia de ativação necessária para ocorrência da reação química de 

combustão. 

(D) manter estável a estrutura dos hidrocarbonetos presentes na gasolina. 

(E) permitir a abertura da válvula de admissão do pistão para entrada de ar no interior do 

motor. 
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43. Conversores catalíticos (catalisadores) de automóveis são utilizados para reduzir a emissão 

de poluentes tóxicos. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos a compostos menos 

tóxicos. Nesses conversores, os gases resultantes da combustão no motor e o ar passam por 

substâncias catalisadoras. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão de monóxido 

de carbono (CO) em dióxido de carbono (CO2) e a decomposição de óxidos de nitrogênio como 

o NO, N2O e o NO2 (denominados NOx) em gás nitrogênio (N2) e gás oxigênio (O2). Referente 

às substânciascitadas no texto e às características de catalisadores, são feitas as seguintes 

afirmativas: 

I - a decomposição catalítica de óxidos de nitrogênio produzindo o gás oxigênio e o gás 

nitrogênio é classificada como uma reação de oxidorredução; 

II – o CO2 é um óxido ácido que, ao reagir com água, forma o ácido carbônico; 

III – catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis 

sem eles, aumentando a velocidade e também a energia de ativação da reação; 

IV – o CO é um óxido básico que, ao reagir com água, forma uma base; 

V – a molécula do gás carbônico (CO2) apresenta geometria espacial angular. 

Das afirmativas feitas estão corretas apenas a 

(A) I e II. 

(B) II e V. 

(C) III e IV. 

(D) I, III e V. 

(E) II, IV e V. 

 

44. “Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece 

constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante”. 

O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o 

passar do tempo, em função da variação de temperatura, observada ao se aquecer uma 

substância X durante algum tempo, sob pressão constante. 
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Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas: 

I – entre 0 ºC e 19 ºC, a substância X encontra-se na fase sólida; 

II – o intervalo de 2,0 min a 4,0 min corresponde à condensação da substância X; 

III – a temperatura de 60 ºC corresponde à temperatura de ebulição da substância X; 

IV – no intervalo de 40 ºC a 50 ºC, a substância X encontra-se na fase líquida. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

(A) I e II. 

(B) II e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) I, III e IV. 

 

LÍNGUA INGLESA 

Leia o texto, para responder as questões de 45 a 48. 

New Public Management Model 

        The new public management model, which emerged in the 1980s, represented an attempt 

to make the public sector more business-like as well as to improve the efficiency of the 

Government, borrowed ideas and management models from the private sector. It emphasized 

the centrality of citizens who were the recipient of the services or customers to the public sector. 

        New public management system also proposed a more decentralized control of resources. 

It explored other service delivery models so as to achieve better results, including a quasi-market 

structure where public and private service providers competed with each other in an attempt to 

provide better and faster services. 

        The Core Themes for the New Public Management were: 

1. A strong focus on financial control, value for money and increasing public sector efficiency;  

2. A command and control mode of functioning, identifying and setting targets and continuous 

monitoring of public sector performance;  

3. Introducing audits and controls at professional level, using transparent means to review public 

worker performance, setting benchmarks, using protocols to ameliorate public sector worker 

professional behaviour;  

4. Greater customer orientation and responsiveness and increasing the scope of roles played by 

non-public sector providers;  

5. Deregulating the labor market, replacing collective agreements to individual rewards packages 

combined with short term contracts;  

6. Introducing new forms of corporate governance, introducing a board model of functioning and 

concentrating the power to the strategic core of the organization. 

(www.managementstudyguide.com/new-public-management.htm. Adaptado.) 

 

 

 



17 
 

45. No trecho do primeiro parágrafo – make the public sector more business-like as well as to 

improve the efficiency –, a expressão destacada indica  

(A) contraste. 

(B) comparação. 

(C) finalidade. 

(D) acréscimo. 

(E) consequência. 

 

46. De acordo com o primeiro e o segundo parágrafo, o novo modelo de gestão pública  

(A) foi disseminado e consolidado na década de 1980. 

(B) aproximou a gestão pública do modelo de gestão do setor privado. 

(C) tem por objetivo substituir os serviços de natureza privada no setor público.  

(D) concentra os serviços públicos em empresas estatais. 

(E) devolveu a cidadania aos consumidores de serviços públicos. 

 

47. Os itens numerados do Core Themes for the New Public Management que afetam 

diretamente as relações de trabalho dos funcionários públicos são:  

(A) 1 e 4. 

(B) 3 e 6. 

(C) 4 e 5. 

(D) 2 e 4. 

(E) 3 e 5. 

 

48. According to the second paragraph, one of the traits that characterize the New Public 

Management System is the  

(A) introduction of service delivery. 

(B) competition among private service providers. 

(C) decentralization of resource control. 

(D) focus on customer achievement. 

(E) promotion of mergers between public and private sectors. 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 49 e 50. 

How diversity makes us smarter 

Decades of research by organizational scientists, psychologists, sociologists, economists and 

demographers show that socially diverse groups (that is, those with a diversity of race, ethnicity, 

gender and sexual orientation) are more innovative than homogeneous groups. It means being 

around people who are different from us makes us more creative, more diligent and more 

hardworking. 

It seems obvious that a group of people with diverse individual expertise would be better than a 

homogeneous group at solving complex, non-routine problems. It is less obvious that social  

iversity should work in the same way – yet the science shows that it does. This is not only because 

people with diferente backgrounds bring new information. Simply interacting with individuals who 

are different forces group members to prepare better, to anticipate alternative viewpoints and to 

expect that reaching consensus will take effort. 
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Diversity of expertise confers benefits that are obvious – you would not think of building a new 

car without engineers, designers and quality-control experts – but what about social diversity? 

The same logic applies to social diversity. People who are different from one another in race, 

gender and other dimensions bring unique information and experiences to bear on the task at 

hand. A male and a female engineer might have perspectives as different from one another as 

an engineer and a physicist – and that is a good thing. 

The fact is that if you want to build teams or organizations capable of innovating, you need 

diversity. Diversity enhances creativity. It encourages the search for novel information and 

perspectives, leading to better decision making and problem solving. Diversity can improve the 

bottom line of companies and lead to discoveries and breakthrough innovations. Even simply 

being exposed to diversity can change the way you think. 

Adapted from http://www.scientificamerican.com/article/how-diversity-makes-us-smarter/ 

 

49. Which question below has its answer in paragraph 1? 

(A) Why did the researchers decide to study such a context? 

(B) Who studied about socially diverse groups? 

(C) Where did the researchers carry out their studies? 

(D) How did the researchers carry out their studies? 

(E) How many people were involved in the research? 

 

50. Choose the alternative that correctly substitutes the word yet in the sentence “It is less obvious 

that social diversity should work in the same way – yet the science shows that it does.” (paragraph 

2). 

(A) however. 

(B) for. 

(C) such as. 

(D) thus. 

(E) because. 

 

 


