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Física



Questão 01  - Equilíbrio de corpos extensos

Sobre duas estacas A e B, distantes 2,0 m 
uma da outra, apoia-se uma viga prismática e 
homogênea de comprimento 6,0 m e massa 72 kg. 
Um pedreiro de massa 60 kg encontra-se em 
repouso na posição indicada, a 50 cm da estaca A. 

a) Calcule as intensidades das forças que a 
viga recebe das estacas.

Adote g = 10 m/s².

b) O pedreiro começa a caminhar 
lentamente para a direita. Qual o máximo 
afastamento dele em relação ao ponto de apoio 
da viga na estaca B sem que ela tombe?



Questão 2- Cinemática 

Ao ver passar uma Ferrari vermelha que desenvolve velocidade constante de 72 
km/h, um rapaz resolve sair ao seu encontro pilotando sua possante moto.

No entanto, ao conseguir partir com a moto, com aceleração constante igual a 4,0 
m/s2, o carro já está 22 m à frente.



QUESTÃO 2

a) Após quanto tempo o rapaz alcança o carro da moça?

b) Que distância a moto percorre até o instante em que os dois veículos 
emparelham?

c) Qual é a velocidade da moto no instante em que alcança o carro?



QUESTÃO 3 - EMPUXO
Na situação da figura, uma barra rígida e de peso desprezível está em equilíbrio na posição

horizontal. Na extremidade esquerda da barra está pendurado um bloco de ferro (densidade de 8,0 · 10³

kg/m³), de volume igual a 1,0 · 10-3 m³, que está totalmente imerso em água (densidade de 1,0 · 10³

kg/m³). A extremidade direita da barra está presa a uma mola ideal de constante elástica K = 2,8 · 10³

N/m.

Adotando g = 10 m/s², calcule:

a) a intensidade do empuxo recebido pelo bloco;

b) a deformação da mola.



Três cargas elétricas, ,  e , são mantidas fixas 

no vácuo e alinhadas, como mostrado na figura. A distância d = 1,0 cm. 

Calcule o módulo do campo elétrico produzido na posição da carga , em 

V/m. 

1q 16 C= −  2q 1,0 C= +  3q 4,0 C= − 

2q

QUESTÃO 4- Eletrostática 



QUESTÃO 05 – TEOREMA DA ENERGIA CINÉTICA

Dois pequenos corpos, 1 e 2, movem-se em um

plano horizontal, com atrito desprezível, em trajetórias

paralelas, inicialmente com mesma velocidade, de módulo

V0. Em dado instante, os corpos passam por uma faixa

rugosa do plano, de largura d. Nessa faixa, o atrito não

pode ser desprezado e os coeficientes de atrito cinético

entre o plano rugoso e os corpos 1 e 2 valem μ1 e μ2

respectivamente. Os corpos 1 e 2 saem da faixa com

velocidades
𝑉0

2
e
𝑉0

3
respectivamente.

Nessas condições, a razão
𝜇1

𝜇2
é igual a:

a)
2

3
b)

4

9
c)

27

32
d)

16

27
e)

1

2



QUESTÃO 6 – Energia e colisão 
João, num ato de gentileza, empurra horizontalmente uma 

poltrona (massa igual a 10 kg) para Maria (massa igual a 50 kg), que a 
espera em repouso num segundo plano horizontal 0,80 m abaixo do 
plano em que se desloca João, conforme indica a figura.



A poltrona é empurrada a partir do repouso de A até B, ao longo de 4,0 m, por uma força constante F 
de intensidade 25 N. Em B, ela é solta, descendo uma pequena rampa e atingindo Maria com velocidade de 
intensidade V, que se senta rapidamente. Com isso, o sistema poltrona-Maria passa a se deslocar com 
velocidade de intensidade V’. Desprezando-se os efeitos do ar e também os atritos sobre a poltrona e 
considerando-se g = 10 m/s², determine:

a) o trabalho da força aplicada por João sobre a poltrona no percurso de A até B;

b)  valor de V’.

QUESTÃO 6 



QUESTÃO 07 - CALORIMETRIA
Num copo de capacidade térmica desprezível, tem-se

inicialmente 170 cm³ de água a 20 °C. Para resfriar a água, colocam-se

algumas “pedras” de gelo, de massa total 100g, com temperatura de –20

°C. Desprezando as perdas de calor com o ambiente e sabendo que

após um intervalo de tempo há o equilíbrio térmico entre a água líquida e

o gelo, a massa de gelo remanescente no copo é:

Dados: ρÁGUA (densidade da água) = 1,0 g/cm³

CÁGUA (calor específico da água) = 1,0 cal/(g °C)

LF(gelo) (calor latente de fusão do gelo) = 80 cal/g

CGELO (calor específico do gelo) = 0,5 cal/(g °C)

a) zero.

b) 15 g.

c) 30 g.

d) 38 g.

e) 70 g.



A ponta de um galho de árvore toca a superfície de um lago e,
quando a árvore balança com o vento, produz ondas na superfície
deste. Um pescador próximo a árvore, observa que o galho oscila 10
vezes em 20 s e que cada oscilação produz cristas cujos máximos
estão 15 cm acima da superfície do lago. O pescador observa ainda
que uma determinada crista de onda chega a um barco, afastado de
12 m da ponta do galho, em 6,0 s.

QUESTÃO 8 – Ondas 



Determine para essa onda:

a) o período,

b) a velocidade, 

c) a amplitude,  

d) o comprimento de onda.

QUESTÃO 8 



Português



Escola Preparatória de Cadetes do Exército

• Prova de Português  - 1º dia

• 20 questões: 

• 4 questões de interpretação de texto

• 4 questões de literatura

• 12 questões de gramática



Conteúdos mais 
frequentes:     2009 – 2018    
(130 questões de gramática)

• Termos da Oração (27)
• Orações do Período (23)
• Vírgula / Pontuação (7)
• Que (4)
• Se (4)
• Concordância (5)
• Vozes verbais (3)

• Crase (2)
• Pronome relativo (8)
• Classes de Palavras – geral (8)
• Conjunções (4)
• Verbos (13)
• Verbo “haver” (4)
•Ortografia (7)
• Processos de Formação (4)



Classes de Palavras
• Substantivo

• Adjetivo

• Artigo

• Numeral

• Pronome

• Referem-se a substantivos

• Concordam em gênero e 
número com o substantivo a 
que se referem

• Verbo

• Advérbio

• Refere-se a verbos, adjetivos ou 
outros advérbios

• Invariável

• Preposição

• Conjunção

• Interjeição



QUESTÃO 1 

No trecho, “Por falta de filhos, os dois viveram demasiado
perto, sem derivativo” (linha 6), o termo sublinhado pode ser
classificado morfologicamente como

a) substantivo.

b) adjetivo.

c) advérbio.

d) verbo.

e) conjunção.



QUESTÃO 2

Assinale a alternativa em que a palavra “bastante(s)” está
empregada corretamente, de acordo com a norma culta da Língua.

a) Os rapazes eram bastantes fortes e carregaram a caixa.

b) Há provas bastante para condenar o réu.

c) Havia alunos bastantes para completar duas salas.

d) Temos tido bastante motivos para confiar no chefe.

e) Todos os professores estavam bastantes confiantes.



Termos da Oração
• Transitividade Verbal: 

verbo intransitivo

verbo transitivo direto

verbo transitivo indireto

verbo transitivo direto e indireto

verbo de ligação

• Termos essenciais: 

sujeito – simples

composto

oculto

indeterminado (pronome SE)

inexistente (verbos IMPESSOAIS)

predicado – verbal

nominal

verbo-nominal



• Termos integrantes:
objetos

predicativos

complemento nominal

agente da passiva

• Termos acessórios: 

adjunto adnominal

adjunto adverbial

aposto

• Vocativo

Termos da Oração



QUESTÃO 3

“Mais da metade da população não tem acesso à coleta de
esgoto”.

No fragmento, é correto afirmar que há

a) sujeito simples e predicado nominal.

b) verbo intransitivo e predicado verbal.

c) verbo transitivo e objetos direto e indireto.

d) sujeito composto e objeto indireto.

e) sujeito simples e complemento nominal.



QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que contém a expressão cuja classificação
sintática é a mesma da sublinhada na frase abaixo.

“Era uma verdadeira casa de ensino.”

a) aviso do ministro

b) defesa da pátria

c) perdão da injúria

d) temor da trovoada

e) disputa dos papéis



Orações do Período Composto

• Relações de COORDENAÇÃO

• Oração coordenada assindética

• Oração coordenada sindética:

• Aditiva (e, nem, mas também...)

• Adversativa (mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no 
entanto...)

• Alternativa (ou, ora...ora,...)

• Conclusiva (logo, portanto, então, assim, pois – deslocado)

• Explicativa (que, porque, pois – posição normal)



Orações do Período Composto

• Relações de SUBORDINAÇÃO

• Oração principal

• Contém a maior parcela do significado

• Não apresenta o elemento conector

• Oração subordinada

• Representa termo ausente na principal

• Apresenta o conector

• Pode aparecer na forma reduzida (sem conector e com verno 
no infinitivo, gerúndio ou particípio)



Orações do Período Composto

• Oração subordinada substantiva
• Subjetiva
• Objetiva direta
• Objetiva indireta
• Completiva nominal
• Predicativa
• Apositiva
• Agente da passiva

• Conectivo: conjunção subordinativa integrante (que, se)
• Função de completar a oração principal



Orações do Período Composto

• Oração subordinada adjetiva
• Explicativa (separada obrigatoriamente por vírgula)
• Restritiva (proíbe o uso de vírgula)

• Conectivo: pronome relativo 
(que, o qual, quem, onde, cujo, quanto)

• Função de caracterizar um termo da oração principal



Orações do Período Composto
• Oração subordinada adverbial

• Causal (pois, porque, como, visto que, já que,...)
• Consecutiva (que – antecedido de tão, tal, tanto, tamanho)
• Condicional (se, caso, desde que,...)
• Concessiva (embora, ainda que, mesmo que,...)
• Conformativa (conforme, segundo, como, ...)
• Comparativa (como, que – antecedido de mais, menos,...)
• Final (para que, a fim de que,...)
• Proporcional (à medida que, à proporção que, ...)
• Temporal (quanto, enquanto, mal, antes que, logo que,...) 
• Modal
• Locativa

• Conectivo: conjunções subordinativas
• Função de indicar circunstância em relação ao fato expresso na principal
• Na ordem inversa, obriga o uso de vírgula



QUESTÃO 5

No período, “Para controlar o ócio, oferecer muitas atividades, de
educação, de trabalho e de lazer, é a estratégia”, as duas orações
destacadas são subordinadas reduzidas de infinitivo e classificam-se,
respectivamente, como

a) substantiva apositiva e substantiva subjetiva.

b) adverbial final e substantiva subjetiva.

c) adverbial final e substantiva completiva nominal.

d) substantiva objetiva indireta e adverbial consecutiva.

e) adverbial consecutiva e substantiva apositiva.



QUESTÃO 6

“Ao aparecerem nele as primeiras dores, D. Laurinha penalizou-se, mas esse 
interesse não beneficiou as relações do casal.” 

Assinale a alternativa que contém a classificação sintática correta das orações do 
período transcrito acima.

a) oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo / oração principal / 
oração coordenada sindética adversativa

b) oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo / oração coordenada 
sindética aditiva / oração principal

c) oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo / oração principal / 
oração coordenada sindética adversativa

d) oração principal / oração subordinada adverbial modal reduzida de infinitivo / oração 
coordenada sindética aditiva

e) oração subordinada adverbial conformativa reduzida de infinitivo / oração principal / 
oração coordenada sindética adversativa



Vírgula
1- entre os termos da oração:
• Separa:

• Aposto
• Vocativo
• Itens de enumeração 

• Marca: zeugma

• Marca deslocamento de:
• Predicativo do sujeito
• Adjunto adverbial
• Conjunção
• Objeto (quando há obj. pleonástico)

2- entre as orações do período:
• Coordenação:

• Duas assindéticas
• Sindéticas adversativa e conclusiva
• Sindéticas alternativa e explicativa 

(facultativa)
• Sindética aditiva (proibida)

• Subordinação:
• Subordinada substantiva (proibida)
• Subordinada adjetiva explicativa 

(obrigatória)
restritiva (proibida)

• Subordinada adverbial:
• Ordem normal (facultativa)
• Ordem inversa (obrigatória)



QUESTÃO 7

Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula é opcional.

a) “Partem do pressuposto que, ao mostrarem respeito, os outros também
aprenderão a respeitar.”

b) “O detento é obrigado a mostrar progressos, para provar que pode ser
reincluído na sociedade.”

c) “Os EUA chegam a registrar 60% de reincidência, o Reino Unido, 50%.”

d) “ Para controlar o ócio, oferecer muitas atividades de educação é a
estratégia.”

e) “Cada bloco contém uma cozinha, comida fornecida pela prisão e
preparada pelos presos.”



Funções da palavra QUE
MORFOLOGIA SINTAXE

1- Conjunção Não exerce função sintática

Ele disse que não viria hoje.

Entre logo que está muito frio.

Falou tanto que ficou rouco.

2- Pronome relativo Pode exercer qualquer função sintática

Este é o aluno que foi premiado.

3- Pronome interrogativo

Que horas são? (pron. adjetivo) Adjunto adnominal

O que aconteceu? (pron. substantivo) Pode exercer qualquer função sintática

4- Pronome indefinido Adjunto adnominal

Que criança linda!



Funções da palavra QUE
MORFOLOGIA SINTAXE
5- preposição Não exerce função sintática

Tive que sair mais cedo.

6- advérbio Adjunto adverbial de intensidade

Que lindo!

7- substantivo Pode exercer qualquer função sintática

Ela tem um quê especial

8– Interjeição Não exerce função sintática

Quê!

9- partícula expletiva Não exerce função sintática

Quanta loucura que eu fiz!



QUESTÃO 8 

Leia o conjunto de frases a seguir e responda, na sequência, quais funções são assumidas pela palavra
“que”.

I- Cinco contos que fossem, era um arranjo menor...

II- Que bom seria viver aqui!

III- Leio nos seus olhos claros um quê de profunda curiosidade.

IV- A nós que não a eles, compete fazê-lo.

V- Falou de tal modo que nos empolgou.

a) conjunção subordinativa consecutiva - interjeição de admiração - pronome indefinido – conjunção
subordinativa comparativa - conjunção subordinativa consecutiva

b) conjunção subordinativa concessiva - interjeição de admiração - substantivo - pronome relativo - conjunção
subordinativa consecutiva

c) conjunção subordinativa consecutiva - advérbio de intensidade - substantivo - pronome relativo - conjunção
subordinativa consecutiva

d) conjunção subordinativa concessiva - advérbio de intensidade - substantivo – conjunção

coordenativa- conjunção subordinativa consecutiva

e) conjunção subordinativa comparativa - interjeição de admiração - pronome indefinido - palavra

expletiva - conjunção subordinativa consecutiva



Funções da palavra SE

MORFOLOGIA SINTAXE
1- Conjunção Não exerce função sintática

Perguntei se eles iriam à festa.
Eu só vou se ele for.

2- Pronome pessoal oblíquo átono 
2.1- com valor semântico
REFLEXIVO ou RECÍPROCO

O menino se machucou. Objeto direto
Os amigos se cumprimentaram. Objeto indireto
Ela deixou-se ficar à janela. Sujeito (de infinitivo)



Funções da palavra SE
MORFOLOGIA SINTAXE

2.2- sem valor semântico
Precisa-se de operários. Índice de indeterminação do sujeito
Vendeu-se a casa. Pronome apassivador

2.3- Partícula integrante do verbo Não exerce função sintática
O empregado queixou-se das condições                                                                          
de trabalho.

2.4- Partícula expletiva Não exerce função sintática
Eu é que sei quanto isso me custou.



QUESTÃO 9

“Na ata da reunião, registraram-se todas as opiniões dos
presentes.” Assinale a alternativa que classifica corretamente a
palavra sublinhada.

a) índice de indeterminação do sujeito

b) pronome reflexivo (objeto direto)

c) partícula apassivadora

d) conjunção subordinativa integrante

e) palavra de realce



Pronome relativo

• que, o qual, quem, onde, cujo, quanto

• Inicia uma nova oração e, ao mesmo tempo, retoma um substantivo antecedente, 
evitando sua repetição.

• Inicia ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA

• Antecedido de vírgula: O. S. ADJ. EXPLICATIVA
• Não antecedido de vírgula: O.S. ADJ. RESTRITIVA

• Exerce qualquer função sintática.

• Pode estar antecedido de preposição.

Este é o livro  / a que o professor se referiu.
obj. ind.



QUESTÃO 10 

“Nesse sentido destacamos as Conferências das Cidades e a criação da
Secretaria de Saneamento e do Conselho Nacional das Cidades, que deram
à política urbana uma base de participação e controle social”.

No fragmento, o pronome relativo exerce a função sintática de

a) objeto direto e introduz uma explicação.

b) objeto direto e introduz uma restrição.

c) objeto indireto e introduz uma explicação.

d) sujeito e introduz uma restrição.

e) sujeito e introduz uma explicação.



Verbo flexões de tempo e modo
Tempos Desinência modo-temporal

Presente do indicativo (agora) -

Pretérito perfeito do indicativo (ontem) -

Pretérito imperfeito do indicativo 
(antigamente)

va (1ª conj.)   - ia (2ª e 3ª conj.)

Pretérito mais que perfeito do indicativo ra (átona)

Futuro do presente do indicativo (amanhã) ra (tônica)

Futuro do pretérito do indicativo ria 

Presente do subjuntivo (talvez / que) e (1ª conj.)   - a (2ª e 3ª conj.) 

Pretérito imperfeito do subjuntivo (se) sse

Futuro do subjuntivo (quando) r



QUESTÃO 11

No trecho, ”Alguns perguntariam “Por quê?”. E eu pergunto :
“Por que não?”, os verbos grifados estão, respectivamente, no

a) Futuro do Pretérito do Indicativo e Presente do Indicativo.

b) Futuro do Presente do Indicativo e Pretérito Perfeito do Indicativo.

c) Presente do Subjuntivo e Pretérito Imperfeito do Indicativo.

d) Pretérito Imperfeito do Indicativo e Presente do Subjuntivo.

e) Pretérito Mais-Que-Perfeito do Indicativo e Pretérito Imperfeito do
Subjuntivo.



Verbo “HAVER”

• Nos sentidos de
• “existir”, “ocorrer” ou “acontecer” e

• tempo decorrido

é impessoal = 3ª pessoa do singular

• Em qualquer outro sentido e como auxiliar de locuções verbais,
flexiona-se de acordo com seu sujeito.



QUESTÃO 12

Marque a única alternativa em que o emprego do verbo “haver”
está correto.

a) Todas as gotas de água havia evaporado.

b) Elas se haverão comigo, se mandarem meu primo sair.

c) Não houveram quaisquer mudanças no regulamento.

d) Amanhã, vão haver aulas de informática durante todo o período de
aula.

e) Houveram casos significativos de contaminação no hospital da
cidade.



Boa prova a todos e todas!

Prof.: Vânia



Física



QUESTÃO 09 - LENTES

Um sistema de lentes produz a imagem real de um

objeto, conforme a figura. Calcule a distância focal e

localize a posição de uma lente delgada que produza o

mesmo efeito.



-  Considere o circuito mostrado na figura, onde todos os resistores têm resistência R 200 .=   

A diferença de potencial ABV ,  entre os pontos A  e B,  é 120 V.  

 

QUESTÃO 10 – Circuítos



Determine 

 

a) a resistência eqR  equivalente deste circuito; 

b) a corrente total i  no circuito e a corrente 4i  no resistor 4R ;  

c) a potência total P  dissipada no circuito e a potência 3P  

dissipada no resistor 3R .  

QUESTÃO 10



QUESTÃO 11 - MHS
Um corpo com 2 kg de massa oscila

verticalmente em movimento harmônico simples,

suspenso por uma mola helicoidal ideal. As posições

ocupadas pelo corpo são registradas numa fita vertical

de papel, por meio de um estilete preso ao corpo. A fita

desloca-se horizontalmente com velocidade constante de

0,2 m/s.

Determine:

a) a frequência e a amplitude do movimento do

corpo;

b) a constante elástica da mola, adotando π² = 10;



O Sirius é um acelerador em que partículas carregadas executam
movimento circular em um plano perpendicular a um campo
magnético uniforme de módulo B. Se o campo magnético for o único
campo aplicado, a velocidade angular do movimento circular resultante
depende somente da razão carga/massa e de B. Em um acelerador
típico, o valor de B é de 1 tesla e as partículas percorrem uma trajetória
de raio de 50 cm.

QUESTÃO 12



QUESTÃO 12

Qual a ordem de grandeza da velocidade da partícula (dados: 
carga igual a 1,6 x 10-19C e massa igual 1,67 x 10-27 kg)? 

a) 103 m/s   

b) 105 m/s   

c) 107 m/s   

d) 109 m/s  

e) 1010 m/s



Geografia



Informações gerais da prova de Geografia da EsPCEx:

• Prova extensa (12 questões)

• Muitos textos, poucas imagens (somente mapas, gráficos e tabelas)

• 7 a 9 questões são de análise de afirmativas (60% a 75% da prova)
→ vá por eliminação!

• Em média, 60% das questões são de Geografia Humana e 40% são
de Cartografia e Geografia Física



Temas mais frequentes:

• Geografia econômica

• Demografia

• Cartografia

• Climas

• Energia

Entre 7 e 8 questões (60% a 70% da prova) abordarão 
alguns ou todos esses temas!



GEOGRAFIA ECONÔMICA



GEOGRAFIA ECONÔMICA

Atente-se principalmente para os subtemas:

•Comércio internacional

• Industrialização do Brasil, dos EUA e da China



01) Um informe publicado ontem pela Organização Mundial do
Comércio (OMC) com avaliações de especialistas de todo o mundo
alerta que as barreiras comerciais chinesas e a falta de uma política
exportadora no Brasil colocaram o País em poucos anos “no degrau
mais baixo” na cadeia de fornecimento de bens para a economia
chinesa. De um lado, o Brasil se transformou em fornecedor de
produtos sem qualquer valor agregado, enquanto passou a
importar um volume cada vez maior de bens tecnológicos da
China. O caso da soja é um exemplo. 95% das vendas brasileiras do
produto para a China embarcaram sem qualquer tipo de
processamento. As exportações de óleo de soja e de farinha não
ocorreram. Isso por conta da estratégia da China de desenvolver
sua própria indústria da soja, impondo tarifas de importação aos
produtos de maior valor agregado na cadeia da soja. (O Estado de
S.Paulo, 10.07.2013. Adaptado.)

QUESTÃO 1



O cenário do comércio bilateral apontado pelo texto reforça
a) a dependência brasileira na exportação de commodities e o protecionismo

do governo chinês em seu setor industrial.
b) o projeto brasileiro de exportação para países não americanos e a

inexperiência chinesa nas trocas globais.
c) a deficiência da política de relações exteriores brasileira e a recusa chinesa

em realizar comércio com o Brasil.
d) a proposta brasileira de não ser um país agroexportador de commodities e

o avanço no diálogo com o governo chinês nas questões de comércio.
e) o sucesso brasileiro em dar vazão à sua produção de commodities e a

política de desenvolvimento agrícola na China.

QUESTÃO 1



DEMOGRAFIA



DEMOGRAFIA

Atente-se principalmente para os subtemas:

•Crescimento populacional brasileiro

•Migrações



02) Em 2017, o IBGE apresentou uma estimativa a partir do Censo de 2010,
segundo a qual a população brasileira atingiu a marca de 207.660.000
habitantes. O gráfico abaixo mostra os dados relativos ao crescimento
demográfico brasileiro de 1940 a 2010.

QUESTÃO 2



A partir do gráfico, afirma-se:
I. O Brasil apresenta crescimento populacional constante, sendo o período pós-

Segunda Guerra Mundial (1946 – 1964) o período de maior aceleração,
motivada pela política de atração de imigrantes promovida pelo Estado
brasileiro.

II. Em 2010, atingimos a marca de 190,7 milhões de habitantes, indicando o risco
que o país corre com a possibilidade de se tornar superpopuloso no médio
prazo.

III. A desaceleração do crescimento populacional identificada na última década é
resultado da diminuição da taxa de fecundidade, sem que haja, no País, uma
política nacional de controle de natalidade.

IV. A desaceleração do crescimento demográfico associada a fatores como o
aumento da longevidade, tem levado ao envelhecimento da população
brasileira pela queda do percentual de jovens no total de habitantes do País.

QUESTÃO 2



Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

a) II e IV.

b) III e IV.

c) I, II e III.

d) II, III e IV. 

e) I, III e IV.

QUESTÃO 2



CARTOGRAFIA



CARTOGRAFIA

Atente-se principalmente para os subtemas:

•Coordenadas geográficas

• Escala cartográfica



Sobre o uso de escalas em mapas, considere as afirmativas a seguir.

I. Numa escala 1:100.000.000, a realidade é reduzida 100.000.000
vezes para ser representada no mapa.

II. Uma escala gráfica é ilustrativa e não tem relação direta com a
dimensão do espaço representado, apenas uma aproximação
equivalente.

III. Uma escala grande indica que a realidade foi reduzida mais vezes
em relação a uma escala pequena.

IV. Uma distância de 5 cm num mapa com escala 1:100.000.000
corresponde a 5.000 km.

QUESTÃO 3



Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

QUESTÃO 3



Literatura



“Valeu a pena? 
Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor”. 

Fernando Pessoa



GENÊROS LITERÁRIOS 

• Elegia; Ode; Écloga; Soneto.

Lírico

• Tragédia, Comédia, Tragicomédia, Auto, Farsa

Dramático

• Epopeia.

• Gênero Narrativo

• (romance-novela-conto-crônica-fábula- ensaio).

Épico

../../Pictures/Epopeia- estrutura.jpg
file:///C:/Users/André/Pictures/Narracao.jpg




TROVADORISMO

Cantigas (poesias acompanhadas de música e cantadas pelos trovadores)

Cantigas líricas (de amor ou de amigo)

Cantigas satíricas (de escárnio ou de maldizer).

• Redondilhas

• Maior e Menor



HUMANISMO

Poesia Palaciana (mais elaborada do que as cantigas).

Gil Vicente (teatro moralizante).

Fernão Lopes (crônicas que retratavam a sociedade da época)



CLASSICISMO 


Renascimento. Antropocentrismo (valorização do homem), Racionalismo (valorização da
razão), valorização das artes clássicas (volta à antiga cultura grega e romana), paganismo
(elementos mitológicos da cultura antiga, como os deuses gregos).

Camões (Lírico e Épico)

Os Lusíadas (Camões): poema épico, valorização do homem (que é capaz de desbravar o
mar e ir além), universalismo (conquista do mundo), paganismo (deuses e figuras
mitológicas influenciam na aventura). Os portugueses são vistos como heróis (por causa da
Expansão Marítima).

QUESTÃO- renascimanto.doc


•Grandes Navegações. Descobrimento do Brasil.

Literatura de Informação (A Carta de Caminha) 

Literatura de Catequese (padre José de Anchieta).



• A “literatura jesuíta”, nos primórdios de nossa história,

a) tem grande valor informativo;

b) marca nossa maturação clássica;

c) visa à catequese do índio, à instrução do colono e sua assistência 
religiosa e moral;

d) está a serviço do poder real;

e) tem fortes doses nacionalistas.

QUESTÃO 1 



BARROCO

Oposições , conflitos, dualidades (fé x razão, corpo x alma,

pecado x virtude, vida x morte).

Cultismo ou Gongorismo(linguagem complexa, jogo de palavras,
inversões, excesso de metáforas e de figuras de linguagem e
vocabulário complicado).

Conceptismo (jogo de ideias, raciocínio lógico).
Autores: Gregório de Matos (Boca do Inferno) e padre Antônio Vieira.

Obra inaugural: Prosopopéia (1601), de Bento Teixeira

Questão barroco.doc


Moraliza o Poeta nos Ocidentes do Sol as Inconstâncias dos bens do Mundo. 

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da Luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 

Porém. se acaba o Sol, por que nascia? 

Se formosa a Luz é, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia? 

Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 

• (GUERRA, Gregório de Matos. ANTOLOGIA POÉTICA. Rio, Ediouro, 1991. p.84.) 



QUESTÃO 2

O texto de Gregório de Matos possui muitas antíteses, que são usadas 
nos textos barrocos para 

a) traduzir o conflito humano. 

b) rejeitar o vocabulário popular.

c) personificar seres inanimados. 

d) marcar a presença do onírico. 

e) detalhar a arte poética. 



ARCADISMO: "Setecentismo"
Valorização da vida no campo (vida bucólica), vida mais simples e natural, uso de apelidos,

linguagem mais simples, pastoralismo (vida pastoril no campo), sentimentos mais
espontâneos, pureza dos nativos (mito do "bom selvagem", de Rousseau).

Lemas latinos: carpe diem, fugere urbem, locus amoenus, inutilia truncat, aurea mediocritas.

Cláudio Manuel da Costa (apelido:Glauceste Satúrnio)

Lírica: “Obras Poéticas”
Épica: “Vila Rica”

Tomás Antônio Gonzaga (Dirceu)

Lírica: “Marília de Dirceu”
Satírica: “Cartas Chilenas”

OBS: pertencem ao período os textos épicos 
Uraguai- Basílio da Gama
Caramuru-Santa Rita Durão

Questões - Arcadismo.doc


Uma das afirmações abaixo é incorreta. Assinale-a:

a) O escritor árcade reaproveita os seres criados pela mitologia greco-romana, deuses e entidades pagãs. 

Mas esses mesmos deuses convivem com outros seres do mundo cristão.

b) A produção literária do Arcadismo brasileiro constitui-se sobretudo de poesia, que pode ser lírico-

amorosa, épica e satírica.

c) O árcade recusa o jogo de palavras e as complicadas construções da linguagem barroca, preferindo a 

clareza, a ordem lógica na escrita.

d) O poema épico Caramuru, de Santa Rita Durão, tem como assunto o descobrimento da Bahia, levado a 

efeito por Diogo Álvares Correia, misto de missionários e colonos português.

e) A morte de Moema, índia que se deixa picar por uma serpente, como prova de fidelidade e amor ao 

índio Cacambo, é trecho mais conhecido da obra O Uruguai, de Basílio da Gama.

QUESTÃO 3



ROMANTISMO

Indianismo: independência do Brasil, identidade nacional, patriotismo, nacionalismo. O índio e 
a natureza são símbolos nacionais. Gonçalves Dias.

Ultrarromantismo: pessimismo profundo, depressão, saudosismo, individualismo, frustrações. 
e escapismo.
Geração "Mal do Século". 
Álvares de Azevedo
Lírica: “Meus vinte anos”  Ariel e Caliban
Dramática: Macário
Narrativa: Noite na Taverna

Condoreirismo: questão social. Castro Alves ("Poeta dos Escravizados")
Poesia social
Lírica amorosa (amor carnal)

OBS:  A obra “Suspiros Poéticos e Saudades” (1836) de Gonçalves de Magalhães marca o início 
do romantismo.



Realismo-Naturalismo e Parnasianismo

• REALISMO 
Mundo visto de maneira realista, tal como ele realmente é.
Crítica ao comportamento social da época (burguesia, clero, adultério).
Análise psicológica dos personagens
Machado de Assis

• NATURALISMO
O homem é um objeto de estudo.
Observação, experiência e descrição dos fatos.
Linguagem científica.
Raul Pompeia (autor de O Ateneu) e Aluísio de Azevedo (autor de O Cortiço e de O 
Mulato).

QUESTÃO do realismo.doc


Parnasianismo

• Ao contrário dos românticos do Romantismo (que eram movidos pelo excesso de
sentimentos e de emoções), os poetas do Parnasianismo gostavam da linguagem rebuscada
e racionalista, ou seja: eles gostavam da poesia mais elaborada

• Poesia parnasiana: preocupação com a forma, vocabulário culto e formal,
objetivismo, apego à poesia clássica (com referências à mitologia grega e romana), a
"arte pela arte" (compara a poesia como escultura, pintura ou qualquer outra arte),
o gosto pela descrição (poesias que descrevem os fatos, as cenas, os objetos).

• Olavo Bilac- maior representante.

EsPCEx 2017- Questão sobre parnasianismo.doc


QUESTÃO 4

"O ..... se tingirá de ....., no romance e no conto, sempre que fizer personagens e enredos se 
submeterem ao destino cego das 'leis naturais' que a ciência da época julgava ter codificado; 
ou se dirá ....., na poesia, à medida que se esgotar no lavor do verso tecnicamente perfeito."

No texto acima, preenchem-se as lacunas, respectivamente, com: 

a) Realismo / Naturalismo / Parnasianismo
b) Romantismo / Naturalismo / Parnasianismo
c) Realismo / Naturalismo / Simbolismo
d) Romantismo / Modernismo / Parnasianismo
e) Romantismo / Modernismo / Simbolismo



SIMBOLISMO 

• O Simbolismo foi um movimento de oposição ao Realismo, ao Naturalismo e ao 
Parnasianismo. 

• Simbolismo tinha as seguintes características: subjetivismo, mergulho no "eu" 
(valorização dos sentimentos individuais e da subconsciência), proximidade pelas 
questões filosóficas e existenciais, explicação da realidade por meio de símbolos 
(metáforas, imagens), misticismo (cosmos e questões espirituais).

• Figuras de linguagem importantes no Simbolismo:

a) Aliteração

b) Assonância

c) Sinestesia  

EsPCEx 2016- Questão de simbolismo.doc


QUESTÃO 5

Leia os seguintes versos:

Mais claro e fino do que as finas pratas 

O som da tua voz deliciava... 

Na dolência velada das sonatas 

Como um perfume a tudo perfumava. 

Era um som feito luz, eram volatas 

Em lânguida espiral que iluminava, 

Brancas sonoridades de cascatas... 

Tanta harmonia melancolizava.

(SOUZA, Cruz e. “Cristais”, in Obras completas. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1995, p. 86.)



Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto:

a) Sinestesia, aliteração, sugestão.

b) Clareza, perfeição formal, objetividade.

c) Aliteração, objetividade, ritmo constante.

d) Perfeição formal, clareza, sinestesia.

e) Perfeição formal, objetividade, sinestesia.

QUESTÃO 5



PRÉ-MODERNISMO

O Pré-Modernismo foi um período de transição entre o estilo
literário conservador (século XIX) e o estilo literário moderno (século
XX). Portanto, nesse período há uma mistura e uma oscilação entre esses
dois estilos. Podemos destacar os seguintes autores: Euclides da Cunha
(autor de Os Sertões), Lima Barreto (autor de O Triste Fim de Policarpo
Quaresma, Clara dos Anjos, entre outras) e Monteiro Lobato (autor de
Urupês, Cidades Mortas, entre outras).

Graça Aranha (autor de Canaã).

Augusto dos Anjos (autor do livro Eu e outras poesias).

QUESTÃO Pré-modernismo.doc


Assinale a alternativa incorreta sobre o Pré-Modernismo:

a)Não se caracterizou como uma escola literária com princípios estéticos bem delimitados, mas como 
um período de prefiguração das inovações temáticas e linguísticas do Modernismo.

b) Algumas correntes de vanguarda do início do século XX, como o Futurismo e o Cubismo, exerceram 
grande influência sobre nossos escritores pré-modernistas, sobretudo na poesia.

c) Tanto Lima Barreto quanto Monteiro Lobato são nomes significativos da literatura pré-modernista 
produzida nos primeiros anos do século XX, pois problematizam a realidade cultural e social do Brasil.

d) Euclides da Cunha, com a obra "Os Sertões", ultrapassa o relato meramente documental da batalha de 
Canudos para fixar-se em problemas humanos e revelar a face trágica da nação brasileira.

e) Nos romances de Lima Barreto observa-se, além da crítica social, a crítica ao academicismo e à 
linguagem empolada e vazia dos parnasianos, traço que revela a postura moderna do escritor.

QUESTÃO 6



Na figura de ________, Monteiro Lobato criou o símbolo do 

brasileiro abandonado ao seu atraso e miséria pelos poderes 

públicos.

a) O Cabeleira

b) Jeca Tatu

c) João Miramar

d) Blau Nunes

e) Augusto Matraga

QUESTÃO 7



MODERNISMO

O Modernismo foi um movimento literário iniciado em 1922 
com a Semana de Arte Moderna. Esse movimento é dividido 
em três períodos (conhecidos por "gerações" ou "fases").

1ª Geração (1922 - 1930): a primeira fase do Modernismo é 
caracterizada pela linguagem coloquial e livre (poesia sem 
rimas nem métrica, totalmente livre e despreocupada com a 
gramática), com temas inspirados no cotidiano das pessoas. 
Os principais autores desse período foram: Mário de 
Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira.



MODERNISMO
• 2ª Geração (1930 - 1945): o destaque dessa geração foi a prosa

regionalista, que acaba retomando as características do Realismo
(descrever o mundo tal como ele é, de modo objetivo e coerente). A
linguagem usada nos livros possui as características de suas regiões,
sendo retratada do modo como ela é falada.

• Principais autores na prosa: Graciliano Ramos (autor de Vidas 
Secas), Jorge Amado (autor de Capitães de Areia), Rachel de Queiroz 
(autora de O Quinze) e José Lins do Rego (autor de Fogo Morto).

• Principais autores na poesia: Carlos Drummond de Andrade, Cecília 
Meireles e Vinícius de Moraes.



MODERNISMO

3º Geração (1945 - 1960): os nomes que se destacaram nesse período 
foram: Clarice Lispector (autora de Laços de Família), Guimarães 
Rosa (autor de Grande Sertão Veredas), João Cabral de Melo Neto 
(autor de Morte e Vida Severina), Nelson Rodrigues (no teatro). Essa 
fase também é conhecida como "pós-modernismo" ou "Geração de 
45". Os romances são urbanos, regionalistas e intimistas.



TENDÊNCIAS

Ela reúne um conjunto de caraterísticas de diversas
escolas literárias anteriores, revelando assim, uma
mistura de tendências que irão inovar a poesia e a prosa
(contos, crônicas, romances, novelas, etc.) do período.



Sobre os movimentos vanguardistas que assinalaram a produção contemporânea 
destacam-se:

a)Concretismo- Irmãos campos e Décio Pignatari 

b)Neoconcretismo- Ferreira Gullar

c)Poesia-Práxis- Mário Chamie

d)Poesia Marginal“Geração Mimeógrafo”. Chacal,  Cacaso, Paulo Limisk e 
Torquato Neto.

e)Poema Processo Wlademir Dias Pino, Moacy Cirne, Neide de Sá e Álvaro de 
Sá.

TENDÊNCIAS 



Sobre as principais características do Concretismo, é incorreto afirmar:

a) Principal corrente de vanguarda da Literatura Brasileira, o Concretismo foi fortemente 
influenciado pelas vanguardas europeias do começo do século XX.

b) O Concretismo foi responsável por marcar um avanço na arte multimídia, pois a poesia 
passou a ter relação imediata com outras artes.

c) O Concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem, 
apresentando poucas inovações em relação à forma.

d) Uma das principais características do Concretismo foi a ruptura com a estrutura discursiva 
do verso tradicional.

e) Entre os recursos da poesia concretista estão: experiências sonoras, emprego de caracteres 
tipográficos de diferentes formas e tamanhos e criação de neologismos.

QUESTÃO 8



Geografia



CLIMAS



CLIMAS

Atente-se principalmente para o subtema:

•Climas do Brasil



Climograma é uma forma clássica de
representação do clima que permite, de uma maneira
simples e prática, a comparação entre duas ou mais
regiões no tocante às variações climáticas existentes.

QUESTÃO 1



QUESTÃO 1



Sobre esse assunto, observe os gráficos abaixo.

Considerando as principais características climáticas e com o auxílio dos gráficos, analise as
afirmativas abaixo.

I. A localidade representada pelo climograma da figura A apresenta uma amplitude
térmica anual menor do que a localidade representada pela figura B.

II. A localidade representada pela figura B apresenta deficiência hídrica no período de
maio a setembro.

III. A localidade representada pelo climograma da figura A refere-se à condição climática
tropical, com duas estações bem definidas, seca no inverno e chuva no verão.

IV. As condições de precipitação mostradas na figura B favorecem mais a ocorrência de
queimadas do que as apresentadas na figura A.

V. Ambos os climogramas mostram que as localidades estão situadas no hemisfério
austral.

a) I e III b) II e IV c) IV e V d) II, IV e V e) I, III e IV

QUESTÃO 1



ENERGIA



ENERGIA

Atente-se principalmente para o subtema:

•Matriz energética brasileira e mundial



Um dos maiores desafios enfrentados pelos países é a busca por
fontes de energia renováveis, limpas e baratas, alternativas sustentáveis
que trazem benefícios ambientais.

Considerando-se a informação e os conhecimentos sobre a questão
energética mundial, é correto afirmar:

QUESTÃO 2



a) A redução do uso da energia nuclear nos países desenvolvidos deve-se ao fato
de esse tipo de fonte provocar elevada emissão de gases estufa e contribuir
para o aquecimento global.

b) A grande queda na produção da energia eólica que vem ocorrendo no Brasil
resulta dos altos custos de construção e de operação, além dos riscos de graves
acidentes.

c) Os países subdesenvolvidos são os maiores responsáveis pelos problemas
ambientais do planeta, uma vez que suas matrizes energéticas não priorizam as
fontes limpas de energia.

d) O aumento significativo da participação dos biocombustíveis na matriz
energética global reflete o crescimento indiscriminado do consumo dessa fonte
de energia por parte da Índia e da China.

e) As principais matrizes energéticas do mundo atual continuam sendo
insustentáveis, pois as fontes não renováveis, como o petróleo e o carvão
mineral, ainda as dominam.

QUESTÃO 2



Menções honrosas



Temas que não estão entre os mais frequentes, mas que
podem aparecer na prova esse ano:

• Espaço urbano (principalmente brasileiro)

•Vegetação (principalmente brasileira)

• Transportes



“O processo de urbanização é geral mas não é regionalmente
uniforme. Do ponto de vista regional, registram-se fortes diferenças no
ritmo da transferência da população do meio rural para o meio
urbano”. (Magnoli & Araujo, 2005, p.184).

QUESTÃO 3



I - graças a sua grande dinâmica industrial, a Região Sul é a segunda mais urbanizada
do País.
II - as regiões que apresentam os menores níveis de urbanização são a Centro-Oeste e
a Norte.
III - a urbanização do Centro-Oeste acentuou-se na segunda metade do século
passado, com a elevada concentração fundiária e com a mecanização da agricultura da
soja.
IV - as desigualdades no ritmo da urbanização entre as regiões brasileiras refletem as
disparidades econômicas regionais e a inserção diferenciada de cada região na
economia nacional.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:
a) I e II b) I, II e III c) I e IV d) II e IV e) III e IV

QUESTÃO 3



O Brasil possui um território com cerca de 8,5 milhões de
quilômetros quadrados de terras emersas ocupando quase metade
do continente sul-americano. O nosso país tem várias zonas
climáticas, desde equatoriais até subtropicais, e essa diversificação
contribui para a formação de diferentes biomas: floresta tropical
úmida (Floresta Amazônica e Mata Atlântica), floresta subtropical,
Cerrado, Caatinga e os campos, além do Pantanal. Tendo por base as
características das formações vegetais brasileiras, analise as
proposições.

QUESTÃO 4



I. A Floresta Amazônica apresenta três degraus de vegetação, tendo por base os níveis
altimétricos: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme.

II. A Mata Atlântica é uma formação vegetal muito densa, com uma imensa biodiversidade
de árvores. Entretanto, apresenta o maior número de espécies ameaçadas de extinção
no Brasil, resultado de mais de 500 anos de ocupação desordenada e ininterrupta.

III. A Caatinga é formada por vegetação xerófila, adaptada ao clima subtropical, na qual
predominam os arbustos caducifólios e espinhosos e as cactáceas.

IV. O Cerrado é construído por dois estratos: um superior, composto de arbustos e de
pequenas árvores retorcidas e dispersas, e um inferior, formado por gramíneas.

V. Dentre as características da Caatinga que a diferenciam das demais formações vegetais
brasileiras, destacam-se: vegetação caducifólia, sistema radicular (raízes) extenso para
compensar a falta de água do subsolo, presença significativa de xerófilas, como as
cactáceas.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e III b) II, III e V c) I, II, IV e V d) I, II, III e IV e) I, II, III, IV e V

QUESTÃO 4


