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Química 



Estatística da Prova

• Propriedades da matéria (1 Questão)                                 0,8%

• Classificação Periódica     (4 Questões)                               3,0%

• Soluções                             (4 Questões)                               3,0%

• Oxirredução                       (6 Questões)                               4,7%

• Radioatividade                  (6 Questões)                               4,7%

• Reações Químicas             (7 Questões)                               5,4%

• Cinética Química               (7 Questões)                               5,4%



Estatística da Prova

• Funções Inorgânicas         (8 Questões)                               6,3%

• Equilíbrio Químico            (9 Questões)                               7,0% 

• Química Orgânica             (11 Questões)                             8,5%

• Eletroquímica                    (11 Questões)                             8,5%

• Termoquímica                   (11 Questões)                             8,5%

• Ligações Químicas            (12 Questões)                             9,0%

• Estequiometria                 (11 Questões)                             16,5%



Questões Envolvendo Afirmativas

• Leia todas as afirmativas antes de definir o que priorizar.

• Não de importância as dificuldades.

• Valorize o seu conhecimento.

• Resolva a questão por eliminação de alternativas.



QUESTÃO 1



QUESTÃO 2



Questões de analise de dados e obtenção de 
dados

• Dê prioridade as questões de analise de dados. Elas serão menos 
desgastantes.

• Resolva primeiro as questões dos conteúdos com que você possui 
maior afinidade.

• Volte no enunciado após a resolução da questão e tenha certeza que 
o que você obteve é a resposta final da questão.  



QUESTÃO 3



QUESTÃO 4



QUESTÃO 5



QUESTÃO 6



Redação 



A necessidade de assegurar o
saneamento básico a todos



O saneamento básico é um direito assegurado
constitucionalmente no Brasil. Contudo, segundo
dados do Ministério das Cidades, mais da metade
da população não tem acesso ao tratamento e a
coleta de esgoto. Nesse contexto, a falta dessas
medidas básicas que compõe esse serviço público,
como também o abastecimento de água e a coleta
de lixo, tem afetado, diretamente, o desenvolver da
cidadania e demonstrado, cada vez mais, como a
lei nem sempre é colocada em prática.



Em primeiro lugar, a desigualdade social e a falta de um

investimento, contínuo, em saneamento básico têm contribuido

para o retrocesso da cidadania. Nesse viés, a nítida diferença

presente em nosso país quanto as classes econômicas desistimula

as mais inferiores a cumprirem com seus deveres como cidadão.

Uma vez que cidades, como São Paulo, onde favelas fazem divisa

com bairros de luxo, retratam, diariamente, na vida dos mais

pobres, o descaso do governo quanto ao fornecimento de serviços

públicos. Outrossim, a falta de contínuos investimentos por parte

do Estado para reverter essa realidade faz, cada vez menos, a

população buscar mudanças para o bem da sociedade.



Diante disso, problemas relacionados a essa
ausência de saneamento básico afetam a sociedade.
Nesse aspecto, a ingestão de água contaminada e o
contato direto com o lixo, ações características da
falta desse serviço público, resultam na
contaminação da população por doenças, como a
cólera, a disenteria e a febre tifóide.
Consequentemente, cada vez mais, jovens e,
principalmente, crianças, que teriam uma longa vida
produtiva pela frente, morrem de epidemias evitáveis.



Portanto, a fim de reverter tal realidade no país
e assegurar, como forma necessária para o
desenvolver da cidadania, o saneamento básico
a todos, é preciso uma maior atenção do Estado
para com as classes menos favorecidas. Dessa
forma, através de investimentos efetivos nessa
área, será possível reduzir a desigualdade
social e desenvolver no indivíduo a vontade de
cumprir seus direitos e deveres com a
sociedade.



ACORDEM confiantes no dia da prova!

LEVANTEM e não pensem em nada!

AVANCEM e não se distraiam!

SIGAM para o exame e não duvidem, em nenhum momento, do potencial de

vocês!

VÃO! APENAS VÃO e PASSEM, queridos alunos!

Elaine Milagre





História 



QUESTÃO 1

A sociedade feudal era dividida em três partes, de acordo com

a) a ocupação de cada grupo político: administrar, representar ou 
servir.

b) a atribuição de cada grupo social: liderança, organização ou 
obediência.

c) a definição de cada grupo político: governar, legislar ou julgar.

d) a função de cada grupo social: orar, guerrear ou trabalhar.

e) a origem de cada grupo social: aristocracia, burguesia ou 
proletariado.



O Renascimento modificou a vida dos europeus, derrubou mitos e 
mostrou a construção de novas formas de arte e de política. As 
reflexões de Copérnico contribuíram para:

a)a crise do catolicismo e da nobreza feudal na Espanha.

b)as mudanças na forma de pensar o mundo e a natureza

c)o aumento da liberdade social e o fim do corporativismo.

d)a importância de uma literatura que busca apenas a crítica política.

e)o fim do romantismo com a aceitação das guerras entre nobres.

QUESTÃO 2



Em relação à consolidação das monarquias no continente europeu, durante o 
período Moderno, houve um progressivo ________________________, onde o 
Estado _________________ a economia. Foram criados _______________ e uma 
____________________ com funcionários ligados à administração do Estado, 
configurando-se, assim, o Estado Absolutista.

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é

a) fortalecimento do poder real – não regulamentava – impostos – burocracia.

b) enfraquecimento do poder real – regulamentava – impostos – burocracia.

c) enfraquecimento do poder real – não regulamentava – impostos – religião.

d) fortalecimento do poder real – regulamentava – impostos – burocracia.

e) fortalecimento do poder real – não regulamentava – impostos – religião

QUESTÃO 3



• A respeito do processo de Expansão Marítimo-Comercial europeia, 
ocorrida entre os séculos XV e XVI, assinale a alternativa INCORRETA:

• a) A expansão marítima e a colonização das novas terras contaram com 
o apoio e a participação da Igreja Católica.

• b) A burguesia mercantil dos países ibéricos ajudou a patrocinar as 
viagens marítimas.

• c) Portugal e Espanha foram países pioneiros no processo de expansão 
marítima.

• d) As viagens pelo Oceano Atlântico só foram possíveis devido a algumas 
inovações tecnológicas, como o astrolábio e a bússola. Além disso, 
desenvolveram-se estudos de cartas náuticas e a caravela.

• e) Ao se tornarem colonizadores, os europeus absorveram e expandiram 
os princípios religiosos e hábitos culturais dos povos americanos.

QUESTÃO 4



As reformas protestantes, no século XVI, representaram uma

a)decisão de ampliar os recursos financeiros da Igreja, seguida do aumento 
na cobrança de dízimos e na venda de indulgências.

b)reação a certas práticas do clero e uma divisão da Igreja Católica, seguida 
da formação de novas igrejas.

c)aceitação da necessidade de politizar o clero, seguida da aproximação 
política da Igreja Católica com reis e imperadores.

d)tentativa de aprofundar as discussões doutrinárias da Igreja, seguida da 
realização de conclaves que aprofundaram a unidade dos clérigos.

e)rejeição do compromisso social da Igreja Católica, seguida da perseguição 
a clérigos engajados em programas sociais.

QUESTÃO 5



O comércio marítimo, interligando importantes portos de vários continentes, foi uma 
marca fundamental das práticas econômicas que caracterizaram o Mercantilismo. 
Dentre os princípios e práticas do Mercantilismo, destaca-se

a)a mínima regulamentação da economia pelo Estado, uma vez que se incentivava o 
empreendedorismo e a livre concorrência comercial.

b)o pacto colonial, que compreendia a adoção de medidas que asseguravam o 
exclusivismo da exploração das atividades econômicas da colônia por sua metrópole.

c)o metalismo, conceito que representava a busca incessante por metais preciosos, 
principalmente no Novo Mundo, a fim de suprir os desejos de ostentação das 
burguesias mercantis.

d)o superávit da balança comercial, expresso na prevalência das exportações sobre as 
importações, garantindo capital suficiente para o investimento no projeto de 
industrialização de base.

e)a contenção de gastos públicos, pois se acreditava que o Estado deveria resguardar 
suas riquezas para os conflitos militares, cabendo à iniciativa privada ou à Igreja 
projetos de conquista e colonização.

QUESTÃO 6



O desenvolvimento das treze colônias da América do Norte foi muito 
desigual. As colônias de exploração, ao sul, caracterizavam-se pela 
agricultura de exportação, pelas grandes propriedades monocultoras e pelo 
trabalho escravo. As colônias do centro e do norte, prosperaram pela 
agricultura de subsistência, baseada na pequena propriedade, na policultura 
e no trabalho livre, em geral, dos próprios colonos, sendo chamadas de:

a)Colônias Independentes.

b)Colônias de Povoamento.

c)Colônias de Refúgio.

d)Colônias de Experimentação.

e)Colônias de Alta Produção.

QUESTÃO 7



Matemática



01-Determine o domínio da função logarítmica abaixo:

2

1

2

( ) log ( 4)f x x= −



02- Sendo                                  , com E > 0, então:2 1 1155.1157E = +

a)  E = 26  b)  E = 28  c)  E = 32  d)  E = 34   e)  E = 36



03- Sabe-se que um polinômio do 3º 

grau ao ser dividido por (x-3) deixa resto 

10 e que é divisível por ³ 4 ² 5 2x x x− + − . 

Determine o intervalo para o qual 𝑃 𝑥 ≤ 0 



04- Seja i a unidade imaginária, isto é, 
2i 1.= −  O lugar geométrico dos pontos do 

plano cartesiano com coordenadas reais 
(x, y)  tais que (2x yi)(y 2xi) i+ + =  é uma  

 

a) elipse.    
b) hipérbole.    

c) parábola.    
d) reta.    

e) plano 



05- Determine o valor de k para que o 

sistema seja possível e indeterminado 

0

2 3 5 0

3 0

kx y z

x y z

x y z

− + =


+ − =
− + − =

 



4- P e Q são dois dos pontos em que o 

gráfico de uma função f : R em R definida 

por f (x) = 
bx ca +

 , onde a,b,c ∈ R  , a > 0 e 

a ≠ 1, intercepta o gráfico da função g : R 
em R ,definida por g (x)= x2 .  Os pontos 

P e Q têm abscissas 2 e 4, 
respectivamente. É CORRETO afirmar 

que: 
 

a) P e Q são os únicos pontos de interseção 
entre esses dois gráficos. 

b) A função f é decrescente. 
c) Os conjuntos-imagem de ambas as 

funções são iguais. 
d) O gráfico de f intercepta o eixo y num 

ponto de ordenada maior que 1. 
e) loga 2  = b . 



História 



À medida que o século chegava ao fim, agravava-se a tensão entre os comerciantes 
portugueses residentes em Recife e os produtores luso-brasileiros. Esse atrito assumiu a 
forma de uma contenda municipal entre Recife e Olinda, ou seja, entre o credor urbano e o 
devedor rural. Olinda era a principal cidade de Pernambuco e sediava as principais 
instituições locais. Lá os senhores de engenho tinham suas casas. Por outro lado, o porto 
de Recife, a poucos quilômetros de distância era o principal local do embarque das 
exportações de açúcar da capitania.

(Adriana Lopez, Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação)

A tensão mencionada no texto contribuiu para desencadear qual das rebeliões coloniais 
citadas abaixo: 

a)Aclamação de Amador Bueno da Ribeira; 

b)Revolta de Beckman; 

c)Guerra dos Mascates; 

d)Guerra dos Emboabas; 

e)Revolta de Felipe dos Santos.

QUESTÃO 8



A definição das fronteiras na América do Sul, entre o território de colonização portuguesa e o 
de colonização espanhola foi estabelecida por diversos tratados que se estenderam do período 
colonial ao pós-independências. É correto afirmar que o Tratado de

a) Tordesilhas foi o primeiro tratado entre as duas nações ibéricas, porém nunca 
cumprido, pois o rei de Portugal o anulou ao constatar as imprecisões das demarcações.

b) Utrecht foi firmado entre Portugal e Espanha com a anuência da França, que, em troca 
da posse da Guiana Francesa, abriu mão de disputar territórios na América do Sul.

c) Badajós foi estabelecido no contexto da União Ibérica, na Espanha, favorecendo essa 
nação e tornando partes dos atuais estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, territórios de domínio espanhol.

d) Madri foi uma tentativa, no século XVIII, de dirimir os conflitos fronteiriços, 
estabelecendo algumas barganhas no sul, como o reconhecimento da região do Sete povos das 
Missões como domínio português, e da Colônia do Sacramento, como domínio espanhol.

e) Montevidéu foi assinado por Espanha e Portugal após a Guerra da Cisplatina, 
reconhecendo a região do Rio da Prata como parte do Uruguai e, portanto, de domínio 
espanhol.

QUESTÃO 9



O Iluminismo foi um movimento intelectual ocorrido na Europa, no século XVIII, que 
teve grande influência no desenvolvimento da ciência, da cultura, da política e da 
filosofia. Um dos pensadores iluministas foi Montesquieu, que, a partir da obra “O 
Espírito das Leis”, defendeu
a)a separação das funções estatais em quatro esferas: Poder Legislativo, Poder 
Executivo, Poder Judiciário e Poder Moderador.
b)a necessidade de haver uma única autoridade (o Leviatã) a qual todos os membros 
devem se render de forma inquestionável, para que se possa atingir a paz.
c)a distribuição de renda de forma justa e equilibrada e o fim do sistema capitalista.
d)a necessidade da divisão racional das funções estatais, como forma de proteção às 
liberdades individuais, evitando abusos e a concentração do poder em um único 
titular.
e)a existência de uma “mão invisível”, que orienta a economia.

QUESTÃO 10



A chamada “Primeira Revolução Industrial”, iniciada na Inglaterra em meados do 
século XVIII, pode ser caracterizada

a)pelo cercamento das terras dos camponeses, pelo imperialismo sobre regiões 
atrasadas do mundo e pela crise do país no comércio internacional.

b)pela dispersão da produção em unidades familiares, pela reescravização dos 
trabalhadores nas minas de carvão e pela política mercantilista.

c)pelo início de um processo de concentração fabril de trabalhadores, pelo uso da 
máquina à vapor e pelo predomínio da indústria têxtil.

d)pela consolidação dos sindicatos operários, pelo uso da eletricidade nas 
fábricas e pelo predomínio do capital financeiro.

e)pela criação de novas unidades produtivas, as fábricas, pela expansão das 
guildas de artesãos e pela expansão do direito ao voto para operários.

QUESTÃO 11



Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos pode-se afirmar que

a)contribuiu, ao tratar sobre a liberdade, para a imediata libertação dos escravos 
após a independência das Treze Colônias, em 4 de julho de 1776.

b)influenciou diretamente a Conjuração Baiana, bem como a Confederação do 
Equador, no Brasil.

c)excluiu de imediato as diferenças entre os nortistas e sulistas, proporcionando 
o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos.

d)incorporou as ideias do iluminista John Locke, quando defende os direitos 
naturais do homem, como a vida e a liberdade.

e)traduziu, ao remeter o nome de Deus, os interesses das classes dominantes, 
que defendiam a religião anglicana como a oficial do Estado.

QUESTÃO 12



A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão terá grande repercussão no 
mundo inteiro. O documento é uma manifestação contra a sociedade hierárquica de 
privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e 
igualitária. A propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e 
inviolável. (HOBSBAWM, Eric J. – A Era das Revoluções. RJ: Paz e Terra, p. 98).

A respeito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assinale a 
alternativa correta.

a)Foi elaborada na Inglaterra, durante a Revolução Gloriosa.

b)Foi elaborada na Revolução Francesa, na fase da Convenção Nacional.

c)Foi elaborada na Independência dos Estados Unidos.

d)Foi elaborada na Revolução Francesa, na fase da Assembléia Nacional.

e)Foi elaborada na Inglaterra, durante a Revolução Puritana.

QUESTÃO 13



Com a chegada da família real portuguesa em 1808, muitas transformações 
ocorreram na colônia, dentre as quais se destacam

a)a implantação do Poder Moderador e a edição do primeiro jornal impresso 
do Brasil.

b)a concessão de privilégios alfandegários aos franceses e a fundação de 
bancos.

c)o fim do monopólio comercial e a instalação de biblioteca e teatro no Rio de 
Janeiro.

d)a proibição de implantação de indústrias e a criação de universidades 
públicas.

e)a estruturação de tribunais superiores e a separação entre a Igreja e o 
Estado.

QUESTÃO 14



A respeito da Independência do Brasil e do processo de consolidação do Estado 
Imperial Brasileiro, é correto afirmar:
a)Que as elites brasileiras não tinham interesse no processo de emancipação 
política e, muito menos, na continuidade do sistema de Governo Imperial.
b)Que as elites rurais foram segregadas no processo de emancipação, ficando a 
condução do processo emancipatório exclusivamente nas mãos das elites políticas 
urbanas, as quais tinham interesses próprios a defender.
c)Que algumas Províncias do Norte, capitaneadas por Pernambuco, demonstraram 
sua insatisfação com as idéias de unidade nacional, ao se rebelarem contra o 
Governo Imperial em 1824 e 1848.
d)Que a Província da Cisplatina foi uma das províncias que mais defendeu a unidade 
territorial do Império do Brasil.
e)Que a abolição da escravidão era um dos planos centrais de D. Pedro I, que no 
entanto, não obteve apoio para viabilizá-la.

QUESTÃO 15



Na obra “Um Estadista do Império”, Joaquim Nabuco afirma que o período 
regencial poderia ser considerado uma “experiência republicana” em pleno 
Império. Dentre os aspectos desse período que inspiravam, no abolicionista, a 
ideia de república, podemos citar 
a)o projeto de abolição progressiva da escravidão, apresentado pelo partido 
Caramuru. 
b)a manutenção do Poder Moderador do imperador, que arbitrava em relação às 
questões nacionais. 
c)a descentralização administrativa provocada pelo Ato Adicional de 1834, que 
criava as Assembleias Legislativas Provinciais. 
d)a instituição do sistema parlamentarista, que passou a funcionar articulado ao 
Poder Moderador. 
e)a alternância no poder dos partidos Liberal e Conservador, que permitiu a “paz 
do Segundo Reinado”. 

QUESTÃO 16



A Revolução Praieira foi um movimento que arregimentou oligarcas e setores empobrecidos da 
população pernambucana contra o Império do Brasil. Ao divulgarem o “Manifesto ao Mundo”, 
os rebeldes exigiam, entre outras demandas, o voto livre e universal, a independência dos 
poderes constituídos, o fim do Poder Moderador e o monopólio de brasileiros no comércio 
varejista.

Em relação aos seus ideais, é correto afirmar que os rebeldes

a)foram inspirados pela Revolução Francesa, eram favoráveis à centralização política no poder 
executivo e partidários da presença portuguesa na economia.

b)foram influenciados pela “Primavera dos Povos” de 1848, eram liberais e possuíam um 
componente antilusitano.

c)eram adeptos das teorias socialistas, incentivando a luta de classes e a administração centrada 
no poder do imperador.

d)lutavam contra o predomínio das oligarquias regionais, preconizavam a “revolução dos 
pobres” e a independência da região Nordeste.

e)defendiam o fim do Império, o retorno à condição colonial e o incentivo ao comércio interno.

QUESTÃO 17



Em sentido econômico, é a doutrina segundo a qual o Estado não deve 
exercer nem funções industriais, nem funções comerciais e não deve 
intervir (ou deve intervir o mínimo possível) nas relações econômicas. A 
qual doutrina o enunciado se refere? 

a)Socialismo. 

b)Estatismo. 

c)Liberalismo. 

d)Comunitarismo. 

e)Parlamentarismo.

QUESTÃO 18



No Rio de Janeiro, no Distrito Federal, já vitorioso o movimento revolucionário em todo o país, 
um grupo de oficiais generais, liderados pelo general Augusto Tasso Fragoso, exigiu a renúncia do 
presidente através de documento encaminhado ao cardeal Dom Sebastião Leme, que transmitiu o 
ultimatum ao Ministro das Relações Exteriores, Otávio Mangabeira. No dia 24 de outubro foi o 
desenlace. Ante a negativa de Washington Luís de renunciar, os militares cercaram o Palácio 
Guanabara e determinaram a prisão do presidente.

(Paulo Sérgio Pinheiro. Estratégias da Ilusão: a Revolução Mundial e o Brasil (1922-1935).

Os fatos tratados no texto devem ser relacionados ao seguinte episódio:

a)o presidente Washington Luís pretendia alterar a Constituição para continuar no governo e exercer 
um segundo mandato e por isso foi destituído pelos militares;

b)derrotado na eleição de 1930, o presidente Washington Luís se recusava a deixar o governo, tendo 
então sido derrubado pelo exército;

c)os militares derrubaram o presidente Washington Luís e estabeleceram uma ditadura militar, que 
durou 15 anos, conhecida como Estado Novo;

d)o candidato apoiado por Washington Luís, o paulista Júlio Prestes, venceu a eleição de 1930, porém 
não tomou posse, pois a revolução de 1930 impediu a sucessão;

e)com a revolução de 1930, o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, foi vitorioso; para garantir 
sua posse os militares prenderam Washington Luís.

QUESTÃO 19



A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial

a)contribuiu para reforçar a ditadura de Getúlio Vargas, pois o presidente 
ganhou o apoio dos países nazifascistas do Eixo, aos quais se aliou.

b)provocou uma séria crise econômica, pois as exportações brasileiras caíram e 
os Estados Unidos deixaram de investir nas indústrias nacionais.

c)fortaleceu o movimento queremista, favorável à revisão da Constituição, pois 
os militares que lutaram na Itália deram início à abertura política.

d)gerou uma contradição, pois o país lutou ao lado dos Aliados, o que 
contribuiu para questionar o Estado Novo, levando à redemocratização.

e)impediu que o processo de industrialização avançasse, pois a mão de obra 
produtiva precisou alistar-se para combater nesse conflito.

QUESTÃO 20



O primeiro governo de Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 1945, foi marcado por uma 
série de conquistas de direitos pelos trabalhadores. Mas, também, passou por uma fase 
autoritária (de 1937 a 1945), marcada por uma forte perseguição política aos seus opositores. 
Sobre a Era Vargas, assinale a alternativa correta.

a)A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, durante o governo Vargas, deu-se com o 
envio de soldados que lutaram ao lado dos alemães e italianos contra os países aliados (EUA, 
Inglaterra e França).

b)Vargas deu início à construção de uma nova capital para o Brasil, a cidade de Brasília, pois 
defendia a ideia de que a sede do governo federal deveria localizar-se longe do litoral, para 
estimular o povoamento do interior do país.

c)Apesar dos grandes avanços promovidos pelas leis trabalhistas, as mulheres trabalhadoras 
não foram contempladas por essas leis. Assim, direitos como a licença maternidade foram 
conquistados somente décadas depois.

d)Entre os direitos assegurados à classe trabalhadora por Vargas, destacamos a aprovação da 
CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), que estabeleceu, por exemplo, as férias anuais 
remuneradas e o salário mínimo.

e)Na fase do Estado Novo (1937 a 1945), Vargas demonstrou seu apoio irrestrito aos governos 
de Hitler e Mussolini, mas se recusou a enviar soldados brasileiros para lutar na Europa durante 
a Segunda Guerra Mundial.

QUESTÃO 21



A consolidação do processo de industrialização no Brasil ocorreu após a Grande 
Depressão. Inicialmente, como uma reação à crise do setor externo causada pela depressão 
econômica e em seguida como uma política de industrialização. O auge desta política se deu 
nos anos 1950 com um intenso crescimento industrial baseado na intervenção estatal e no 
endividamento externo. Sobre este período da história do Brasil assinale a alternativa 
correta: 
a)O foco do investimento foi a indústria de bens de capital bem como a construção das 
usinas de Itaipu e Tucuruí. 

b)O auge do crescimento industrial se deu com o Plano de Metas e tendo a indústria 
automobilística como ponto central. 

c)Atenção especial foi dada à agricultura, considerada o ponto de partida para o processo de 
desenvolvimento. 

d)O financiamento do crescimento foi basicamente privado, dado o caráter liberal do 
modelo adotado. 

e)O petróleo foi central para o processo de desenvolvimento com a descoberta de grandes 
reservas na bacia de Campos.

QUESTÃO 22



(. ..) não se tratava de um plano econômico completo, mas de um plano quinquenal de 
dispêndio público nos quatro setores que acabamos de mencionar. Pode ser encarado 
como uma reação à ênfase dada pela Missão Cooke à necessidade de industrialização e ao 
surto generalizado de desenvolvimento industrial do período de guerra, que tornava a 
economia cada vez mais defasada em outros setores (como nos transportes, energia, 
suprimento alimentar e saúde), fazendo aparecer inúmeros pontos de estrangulamento. 
(BAER, Monica. A internacionalização financeira no Brasil, 1986, pG32). O texto faz menção 
ao

a) Plano de Metas, de Juscelino Kubistchek.

b) Plano SALTE, de Dutra.

c) Plano Real, de Itamar Franco.

d) Plano Cruzado, de José Sarney.

e) PAEG, de Castello Branco.

QUESTÃO 23



Associe os presidentes da Nova República do 
Brasil (coluna A) com as ações marcantes de 
seu governo (coluna B).

Coluna A

1.José Sarney

2.Fernando Collor de Melo
3.Fernando Henrique Cardoso

Coluna B

(   ) Atingiu a estabilidade econômica 
graças ao Plano Real.

(   ) Confiscou os depósitos em caderneta 
de poupança.

(   ) Procurou controlar a enorme inflação 
com o congelamento de preços.

(   ) Iniciou o processo de abertura 
econômica do país, com queda de até 40% das 
tarifas de importação.

(   ) Promoveu grande processo de 
privatização, vendendo mais de 100 empresas 
estatais.
A numeração correta, de cima para baixo, é

a) 3 – 1 – 1 – 2 – 3

b) 1 – 2 – 3 – 1 – 2

c) 3 – 2 – 1 – 2 – 3

d) 2 – 3 – 2 – 2 – 1
e) 3 – 2 – 3 – 2 – 1

QUESTÃO 24





Inglês 



A prova de inglês da EsPCEx:
Raio-X

Prova de Inglês

12
questões

4
textos

Em cada texto temos, em média:

1 questão de Interpretação

1 questão de Vocabulário

1 questão de Gramática



INTERPRETAÇÃO
Textos geralmente abordam assuntos de:

Política Internacional Militarismo

Questões Sociais Relação com o Brasil



FONTES MAIS RECORRENTES
De onde a prova retira tais textos?



VOCABULÁRIO
• Definições de palavras ou expressões

• Sinônimos e antônimos



GRAMÁTICA
• 5 Assuntos mais cobrados

1- Tempos Verbais

2- Conjunções

3- Pronomes

4- Voz passiva e ativa

5- Preposições



TEMPOS VERBAIS 

TIPO / TEMPO PAST PRESENT FUTURE

SIMPLE Auxiliary Verb: DID
Main Verb form:
Past form: ED

Auxiliary Verb: DO
Main Verb form:
INFINITIVE

Auxiliary Verb: WILL
Main Verb form:
INFINITIVE

PROGRESSIVE Auxiliary Verb: BE
Main Verb form:
GERUND (ing)

Auxiliary Verb: DO
Main Verb form:
GERUND (ing)

Auxiliary Verb: DO
Main Verb form:
GERUND (ing)

PERFECT Auxiliary Verb: HAVE
Main Verb form: 
PARTICIPLE (ed)

Auxiliary Verb: HAVE
Main Verb form:
PARTICIPLE (ed)

Auxiliary Verb: HAVE
Main Verb form:
PARTICIPLE (ed)



TEMPOS VERBAIS 

Como identificar o tempo verbal correto para completar a questão? 

Simple Present P. Continuous Simple Past Present Perfect Future

Palavras que indicam
que a ação ocorre
com uma certa
frequência

Adverbs of 
Frequency

Ex. Never; 
Sometimes;
Always;
Seldom;
Often; etc…

Palavras que indicam
que a ação está
ocorrendo ou tem 
ocorrido

Ex. Now;
Nowadays;
These days;
Still;
Currently; etc…

Palavras que indicam
que a ação ocorreu
no passado e já
terminou

O TEMPO IMPORTA!

Ex. Last_______;
_________ ago;
Yesterday.

Palavras que indicam
tempo mas não o 
especificam

A AÇÃO É  O MAIS 
IMPORTANTE!

Ex. Yet;
Already;
Just.

Palavras que indicam
que a ação ainda vai
se realizer

Ex. Next ________;
In ________;
Tomorrow; etc…



Conjunções
Principais tipos de conjunções

BUT→  Indica adversidade
Ex. 
I like to study Math but I don’t 
like English

YET→ Indica adversidade (quebra de 
expectativa)
Ex.
They’ve trained a lot yet they didn’t 
win the game

AND → Indica adição
Ex.
Sirius is the best prep course in Jf
and it has the best teachers .

SO → Indica conclusão / consequência
Ex.
I came to Sirius so I passed the exam 



CONJUNÇÕES

Synonyms “but” Translation

However Porém

Nevertheless Não obstante

Nonetheless Todavia

Still Ainda

Instead Em vez

Otherwise Caso contrário

Though Entretanto

Although Entretanto



CONJUNÇÕES

Synonyms “and” Translation

Also Também

Besides Além de

Furthermore Além disso

Likewise Do mesmo modo

Moreover Além do mais



CONJUNÇÕES

Synonyms “so” Translation

Consequently Consequentemente

Hence Então

Meanwhile Enquanto isso

Then Em seguida

Therefore Portanto

Thus Deste modo



BRASIL!



Matemática



05- Determine o valor de k para que o 

sistema seja possível e indeterminado 

0

2 3 5 0

3 0

kx y z

x y z

x y z

− + =


+ − =
− + − =

 



Participação especial dele:





4- P e Q são dois dos pontos em que o 

gráfico de uma função f : R em R definida 

por f (x) = 
bx ca +

 , onde a,b,c ∈ R  , a > 0 e 

a ≠ 1, intercepta o gráfico da função g : R 
em R ,definida por g (x)= x2 .  Os pontos 

P e Q têm abscissas 2 e 4, 
respectivamente. É CORRETO afirmar 

que: 
 

a) P e Q são os únicos pontos de interseção 
entre esses dois gráficos. 

b) A função f é decrescente. 
c) Os conjuntos-imagem de ambas as 

funções são iguais. 
d) O gráfico de f intercepta o eixo y num 

ponto de ordenada maior que 1. 
e) loga 2  = b . 



07- Um grupo de estudos possui 10 

estudantes, que estão estudando para o 

concurso da EsPCEx. De quantos modos 

um professor pode escolher 

aleatoriamente pelo menos 2 alunos deste 

grupo? 



6- Sejam f : N → R e g : N → R  duas 

funções definidas por x
10

1
)x(f =  e x2

1
)x(g = , 

respectivamente. Considere os números P 

= f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(100) e Q = 9 

+ g(1) + g(2) + g(3) + ...+g(n)+... Sobre 

esses números, é correto afirmar que: 

a) P =Q 

b) P = 2Q 

c) P - Q <1 

d) Q < P 

e) Q - P =1 



09- Dada as funções  𝑓 𝑥 = 3𝑥 − 5 e 

𝑔 𝑥 = 𝑥2 − 6𝑥 + 7, determine a área do 

triângulo formado entre os pontos A, B e 

V, nos quais A e B são os pontos de 

encontro entre as funções f(x) e g(x) e V 

é o vértice da função g(x). 



7- Sobre o polinômio f (x) =9x3+15x2−32x+12, podemos dizer que:

a) possui uma raiz real e duas raízes complexas que não são reais.

b) a soma de suas raízes é igual a 15.

c) o produto de suas raízes é igual a 12.

d) uma de suas raízes é positiva de multiplicidade 1.

e) nenhuma de suas raízes é um número natural.



11- Dado A (2,3), determine o par 

ordenado simétrico ao ponto A em 

relação à equação 2x – 6y +8 = 0 



12- Na figura acima, as circunferências 1 e 2 são tangentes no 

ponto C e tangentes à reta r nos pontos E e F , respectivamente. 

Os centros, O1 e O2, das circunferências pertencem à reta s. Sabe-

se que r e s se interceptam no ponto A, formando um ângulo de 

30º. 

Se AE  mede 32 cm, então os raios das circunferências 1 e 2 

medem, respectivamente, 

 

a) 3 cm e 15 cm 

b) 3 cm e 2 cm 

c) 2 cm e 6 cm 

d) 2 cm e 4 cm  

e) 32 cm e 4 cm 



13- Um atirador, em um único tiro, tem 

probabilidade de 80%  de acertar um 
específico tipo de alvo. Num exercício ele 

dá seis tiros seguidos nesse mesmo tipo 
de alvo. Considerando-se que os tiros são 

independentes, em cálculo aproximado, 
qual é a probabilidade de o atirador errar 

o alvo pelo menos duas vezes?  



14-Simplificando a expressão 

E = (sec x – cos x) . (cossec x – sen x) . (tg x + cotg x), obtém-se:

a) E = sen x   b) E = cos x   c) E = tg x  d) E = 0  e) E = 1



15- No plano, com o sistema de 

coordenadas cartesiano usual, a área do 
quadrilátero convexo cujos vértices são 

os pontos de interseção das elipses 

representadas pelas equações 2 2x 2y 2+ =  e 
2 22x y 2+ =  é 

 
u. a. unidade de área   

a) 
9

u. a.
2     

b) 
8

u. a.
3     

c) 
7

u. a.
3     

d) 
5

u. a.
3     



16-Seja uma pirâmide regular de base hexagonal e 

altura 10 m. A que distância do vértice devemos 

cortá-la por um plano paralelo à base de forma que o 

volume da pirâmide obtida seja 
8

1  do volume da 

pirâmide original? 

a) 2 m 

b) 4 m 

c) 5 m 

d) 6 m 

e) 8 m 



17- São dados dois cones equiláteros C1 e C2 tais 

que a área total de C2 é o dobro da área total C1 e 
que o raio da base de C1 é 3 cm. Sabendo que em 

um cone equilátero, o volume do cone C2, em 
centímetros cúbicos, é: 

𝑎 9 3𝜋

𝑏 9 10𝜋

𝑐 18 3𝜋

𝑑 18 6𝜋

𝑒 54 6𝜋



18-Quantos números inteiros e estritamente positivos 

satisfazem a sentença  
xx −


− 12

1

20

1
?  

 

a) 16  b) 15  c) 14   d) 13  e) menos que 13 
 



19-No produto de matrizes 










−15

20
 . 









dc

ba
 = 









10

01
,o valor de bc – ad é: 

a) 0       b) 50

1
    c) 20

1−
   d) 5

1−
   e) 10

1
 



20- Em um supermercado, existem duas câmeras de vídeo 
instaladas nos pontos A e B. Há duas gôndolas posicionadas 
perpendicularmente à parede, uma de 15 metros e a outra de 
10 metros de comprimento, distantes 3 metros entre si. A 
região na cor cinza corresponde à área em que as câmeras 
não conseguem captar imagem. Veja a planta baixa na 
ilustração: 
 

 
A área da região na cor cinza, em m², mede: 
 
a) 7,5   b) 9   c) 10   d) 15   e) 18 


