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1 - Não consulte o material;
2 - Teste os seus conhecimentos;
3 - Seja justo e honesto consigo mesmo;
4 - Tente simular o máximo possível o dia da prova,
inclusive marcando o tempo;
5 – Mantenha firme no papiro, independentemente da sua
nota;
6 – “A constância e o treinamento são os caminhos para o
êxito.”
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LÍNGUA PORTUGUESA

1. “Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda.” Considerando
esse trecho, pode-se afirmar que

a) o autor precisou lutar contra a timidez, a insegurança e a autocrítica para
se tornar um escritor.
b) o autor possui muitos compromissos, mas sempre consegue tempo para
escrever.
c) escrever é uma atividade que só lhe traz alegrias.
d) escrever é uma tarefa difícil e cansativa.
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2. O autor sentiu ódio de si mesmo por ter publicado seu primeiro livro somente
aos 56 anos porque ele

a) queria contar histórias que nunca haviam sido contadas.
b) queria escrever melhor que os grandes escritores já falecidos.
c) queria ser comparado a escritores consagrados como Machado de Assis e
Dante Alighieri.
d) sentiu prazer em contar as histórias e lamentou ter demorado mais de
cinquenta anos para se tornar escritor.

3. Quanto ao primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que
a) não se pode escrever sem um ambiente adequado.
b) o autor criou as próprias condições para exercer seu ofício.
c) o silêncio e a solidão são imprescindíveis para se escrever.
d) o autor não quer perder vinte anos de sua vida escrevendo um livro.

4. Em qual alternativa todas as palavras são formadas pelo processo de derivação
parassintética?

a) desocupar, emudece
b) liberalismo, tendinite
c) incoerente, refeitório
d) alinhar, abreviar

5. Leia as alternativas abaixo, observe os substantivos destacados e marque a
sentença que apresenta a classificação correta do substantivo em destaque.

a) “Pacientes idosos, cuidados especiais.” (abstrato)
b) “Chamada para embarque rumo ao futuro.” (concreto)
c) “O fundo bancário XX combina rentabilidade com tradição.” (próprio)
d) “Empresa séria cuida primeiro dos interesses de sua clientela.” (comum)

6. Leia: “Muita gente ainda se ofende com a insistência dos cientistas em nos
chamarem de macacos evoluídos. Mas devíamos nos orgulhar de nossos
antepassados, que encontraram meios de sobreviver em um ambiente austero e
cheio de predadores.” A correta e respectiva classificação dos pronomes
destacados no texto acima é

a) indefinido / reto / oblíquo átono / possessivo/ interrogativo.
b) demonstrativo / reto / oblíquo tônico / demonstrativo / relativo.
c) possessivo / oblíquo átono / oblíquo tônico / demonstrativo / interrogativo.
d) indefinido / oblíquo átono / oblíquo átono / possessivo / relativo.
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7. A frase “Marcela é a mais educada de todas as alunas da classe.”
apresenta adjetivo flexionado no grau

a) superlativo absoluto analítico.
b) superlativo absoluto sintético.
c) comparativo de superioridade.
d) superlativo relativo de superioridade.

8. Considerando o sentido da frase, qual alternativa não aceita a segunda opção
entre parênteses em substituição aos elementos em negrito?

a) Resolvi assistir ao filme. / (lhe assistir)
b) Quero a você acima de tudo. / (quero-lhe)
c) O invento custou a ele anos de pesquisa. / (lhe custou)
d) Não mais serviria a ela aquela amizade. / (lhe serviria)

9. Assinale a alternativa cujos verbos completam corretamente as seguintes
frases:
• Se ninguém ______ nesse caso, sabe lá Deus que fim terá.
• No mesmo dia, ele _______ os documentos que perdera.
• Foram designados alguns advogados para que ______ a banca examinadora.

a) intervir – reaveu – compossem
b) intervier – reaveu – compossem
c) intervir – reouve – compusessem
d) intervier – reouve – compusessem
 

10. A lição da história é que a humanidade conseguiu interromper as espirais
de violência através do perdão. (...) (Thomaz Favaro, adaptado)
A oração substantiva destacada classifica-se em

a) subjetiva.
b) predicativa.
c) objetiva direta.
d) completiva nominal.

11. Assinale a alternativa em que não há erro de ortografia.
a) O Facebook é utilizado com o propósito de obter informação sobre uma
classe social privilegiada.
b) O usuário que quizer poderá limitar a invasão de sua privacidade. Basta
apenas um delete.
c) Aquele que acredita ser vulnerável não tem conciência dos grandes riscos
que corre.
d) A falta de malícia de alguns usuários os induz a correr risco desnescessário.
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12. Complete as lacunas considerando a regência nominal, e assinale a
alternativa com a sequência correta.
Alheio _____ qualquer comentário, o estudante permaneceu atencioso ______ seus
estudos e coerente _____ seus valores.

a) de – para com – de
b) com – para com – a
c) a – com – com
d) a – de – com

13. Em qual alternativa destacou-se o complemento nominal?
a) "Dentro de poucos dias achou-se Leonardo instalado no seu posto, muito
cheio e contente de si."(Manuel Antonio de Almeida)
b) "A casinha, defronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves."
(Camilo Castelo Branco)
c) "A chuva de junho cai sobre eles, encharcando as roupas, fazendo-os
tremer." (Jorge Amado)
d) "Vou-me embora pra Pasárgada / Lá sou amigo do rei." (Manuel Bandeira)

14. Classifique os verbos da estrofe abaixo em regulares ou irregulares e assinale
a seqüência correta.
“ Cavaleiro das armas escuras,
Onde vais pelas terras impuras?
Com a espada sangüenta na mão?
Por que brilham teus olhos ardentes
E gemidos nos lábios frementes
Vertem fogo do teu coração?”

a) regular - irregular – irregular
b) irregular - regular – irregular
c) irregular - regular – regular
d) regular - irregular – regular

15. Leia:
Dona Alzira, inconsolável, reclamava da preguiça do marido.
Qual dos pronomes destacados nas alternativas abaixo não recebe a mesma
classificação sintática do trecho em negrito acima?

a) Por causa da noite sem lua, perdi-me na floresta.
b) Roubou-me um beijo; eu que fui para a prisão.
c) Anselmo confiou-me a guarda de sua casa.
d) Ela partiu, desejando-me muita sorte.
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16. Quanto à voz dos verbos, relacione as colunas e, a seguir, assinale a
alternativa correta.
1 – voz ativa
2 – voz passiva
( ) A cidade de Mariana foi isolada pela lama.
( ) Encontraram muitos corpos no meio da lama.
( ) Encontraram-se muitos corpos no meio da lama.
( ) A lama destruiu a cidade de Mariana.

a) 2 – 2 – 1 – 1
b) 1 – 1 – 2 – 2
c) 2 – 1 – 2 – 2
d) 2 – 1 – 2 – 1

17. Considerando as palavras em destaque, assinale a alternativa em que a
concordância nominal está correta.

a) A ausência de culpa e a frieza são típicos do psicopata.
b) O número de adolescentes grávidas diminuiu na região, graças aos
preservativos distribuído pela Secretaria de Saúde.
c) A expansão da telefonia móvel, ocorrida nos últimos anos, permitiu que as
pessoas se comunicassem com mais facilidade.
d) A proliferação das doenças tropicais, ocorrido nos últimos anos, obrigou o
Ministério da Saúde a fornecer mais vacinas para a população.

18. Assinale a alternativa em que o plural do substantivo destacado está
incorreto.

a) E ficavam a tarde toda em ingênuos bate-bocas de meninos.
b) Se gosto da Banda? A parede do meu quarto está forrada de pôsters!
c) Existiam sempre doces meles no cantinho direito do armário.
d) Usava o mesmo biquíni em todos os verãos.
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19. Leia:
“Ele chegou, num avião da FAB, mandado pelos rapazes da Proteção aos Índios,
numa derradeira tentativa de salvação. É um dos pouquíssimos remanescentes de
uma tribo que se acaba (...). Mationã, o índio, tem uns oito anos, parecia um
bichinho moribundo (...) de uma magreza espantosa, o olhar vidrado (...), boca
chagada de febre, a mãozinha seca feito uma garra de pássaro (...).”
Marque F para Falso ou V para Verdadeiro para as afirmativas abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) O substantivo magreza é derivado de uma outra palavra da língua, sendo
formado pelo processo de sufixação.
( ) Quanto ao gênero, os substantivos rapazes e índios classificam-se como
comum de dois gêneros.
( ) O substantivo mãozinha tem seu plural formado como no seu grau normal
(mão).
( ) A palavra olhar no texto aparece substantivada pela anteposição de um
artigo.

a) V – F – F – V
b) F – V – V – F
c) V – F – V – V
d) F – V – F – V

20. Assinale a sequência de conjunções abaixo que estabelecem, entre as orações
de cada item, uma correta relação de sentido.

I. O time jogou muito bem, _______ a vitória foi merecida.
II. A vitória foi merecida, ______ o time jogou muito bem.
III. A vitória não foi merecida, ______o time não jogou bem.
IV. O time jogou muito bem, _______não obteve a vitória.

a) todavia, pois, pois, logo
b) por conseguinte, pois, pois, mas
c) por conseguinte, logo, logo, pois
d) por isso, todavia, portanto, todavia

21. Assinale a alternativa na qual o pronome oblíquo em negrito foi empregado
corretamente.

a) Lúcio soube que não o entregariam o livro a tempo.
b) Lúcio soube que não lhe entregariam o livro a tempo.
c) Lúcio soube que não entregariam-lo o livro a tempo.
d) Lúcio soube que não entregariam-no o livro a tempo.
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22. Relacione as colunas quanto às regras de acentuação gráfica, sabendo que
haverá repetição de números. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.

(1) Põe-se acento agudo no i e no u tônicos que formam hiato com a vogal
anterior.
(2) Acentua-se paroxítona terminada em i ou u seguidos ou não de s.
(3) Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
(4) Oxítona terminada em e ou o, seguidos ou não de s, é acentuada.
( ) íris
( ) saída
( ) compraríamos
( ) vendê-lo
( ) bônus
( ) viúvo
( ) bisavôs

a) 2 – 1 – 3 – 4 – 2 – 1 – 4
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 1 – 4
c) 4 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 2
d) 2 – 2 – 3 – 4 – 2 – 1 – 3

23. Marque a alternativa em que todos os adjetivos flexionam-se em grau.
a) vulgar – volúvel – comum
b) inteligente – paterno – mau
c) original – capaz – mensal
d) estudantil – pequeno – terrível

24. Assinale a frase que apresenta um erro de ortografia.
a) Ele se alimentava mal.
b) Assisti ao filme da sessão das dez. Foi ótimo!
c) Jamais exitei um instante sequer diante dos meus objetivos.
d) A condessa compareceu ao encontro, por isso houve tanta comemoração.
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1. All words below are countable nouns, except:
a) fish
b) coffee
c) sheep
d) people
 

Read the sentence and answer question 2.
We looked at __________ in amazement, but we didn't say anything.
2. Fill in the blank, in the sentence, with the appropriate reflexive pronoun.

a) themselves
b) ourselves
c) yourself
d) himself
 

Read the extract and answer question 3.
A year ago this week, the Taliban __________ a deal with the United States
designed, in theory, to pave the road to peace in Afghanistan.
3. Fill in the blank with the correct verb tense.

a) have signed
b) has signed
c) signed
d) sign
 

Read the text and answer question 4.
Sometimes we aim at one goal but end up hitting another, which ends up being
better than we ever expected. The movie industry has grown increasingly
concerned in recent years about DVD copies and piracy. How could they make
people go back to the cinemas instead of buying a copy on the street and
watching at home? 3D technology was a possible answer, and so the studios
invested.
4. According to the text,

a) the movie industry is worried about piracy.
b) the movie industry will not invest in 3D technology.
c) people don’t buy movies on the streets.
d) we always hit up our goals.
 

Read the dialog and answer question 5.
A: What ______ your sister do?
B: She’s a dentist.
5. Fill in the blank with the correct word.

a) do
b) have
c) hid
d) does
 

INGLÊS
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6. Fill in the blank with the correct response
They ________ a new hotel at the city center at the moment.

a) build
b) builds
c) are building
d) is building
 

Read the anecdote and answer questions 7, 8 and 9.
An old patient walks into a doctor’s office.
“Doctor, people ignore me.”
“Next!”
7. The underlined verb, in the anecdote, is a(n)

a) verb.
b) noun.
c) adverb.
d) adjective.

8. In “An old patient”, the opposite of the underlined word is
a) young
b) only
c) little
d) big

9. All words describes professions, except:
a) doctor
b) office
c) teacher
d) nurse

Read the text and answer questions 10 and 11.
Vaccinating over 210 million people may sound daunting, but for Brazil it really
shouldn’t be. With one of the largest universal, free-of-charge public health
systems in the world, the country has a distinguished track record of vaccinations
and disease control. The National Immunization Program, ________ in 1973,
helped to eradicate polio and rubella in the country and currently offers more
than 20 vaccines free in every municipality.

10. Fill in the blank with the correct verb tense.
a) find
b) finds
c) finded
d) found

INGLÊS
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11. The adjective the largest is in the
a) superlative form
b) comparative form
c) plural form
d) singular form
 

Read the paragraph and answer question 12 and 13.
The September 11 attacks, often referred to as 9/11, were a series of four
coordinated terrorist attacks by the Wahhabi terrorist group Al-Qaeda against
____ United States on the morning of Tuesday, September 11, 2001.

12. Choose the best option to fill in the blank in the text
a) the
b) a
c) an
d) some

13. The verb in bold type in the text is in the
a) simple past.
b) present progressive.
c) present perfect.
d) past progressive.
 

Read the sentence and answer question 14.
I know ___, but I can’t remember ___ name.
14. Fill in the blanks with the correct pronouns:

a) he – his
b) his – his
c) him – him
d) him –his

Read the text and answer questions 15 and 16.
Woodley plays Hazel Grace Lancaster, a sixteen-year-old cancer patient who is
forced by her parents to attend a support group, where she meets and
subsequently falls in love with Augustus Waters, another cancer patient, played
by Elgort.
15. According to the text, which alternative does not complete the blank
correctly?
Hazel Grace Lancaster _______________________.

a) is a teenager.
b) is sick.
c) falls in love with an old friend.
d) attends a support group.

INGLÊS



SIMULADO EEAR 11 EU MILITAR

16. “her”, in bold type in the text, is a(n)
a) subject pronoun.
b) possessive adjective.
c) object pronoun.
d) reflexive pronoun.

Read the text and answer questions 17, 18, 19 and 20.
Traffic Accidents

Much of the blood on the street flows essentially from uncivil behavior of drivers
who refuse to respect the legal and moral rights of others. So the massacre on the
road may be regarded as a social problem. Safety standards for vehicle have been
raised both at the point of manufacture and through periodic road-worthiness
inspections. In addition, speed limits have been lowered. Due to these measures,
the accident rate has decreased. But the accident experts still worry because
there has been ______ or no improvement in the way drivers behave.

17. According to the passage, traffic accidents may be regarded as a social
problem since ----.

a) the motor vehicle is a very dangerous invention
b) the accidents have more to do with hazardous conditions than hazardous
drivers
c) most of the accidents are caused by drivers who don't pay attention to the
traffic rules
d) the irresponsibility that accounts for much of the problem is not confined
to drivers

18. According to the passage, the number of accidents has fallen because ----.
a) significant advances have been made towards safer driving
b) many people now know that driving is a skilled task requiring constant
care and concentration
c) drivers are warned to take extra care on the roads
d) drivers have finally learned how to behave

19. It is pointed out in the passage that those who violate traffic regulations ----.
a) are the most inexperienced drivers that we have on the roads
b) always blame the road conditions
c) don't have prior traffic violations or crashes on their records
d) are the biggest threat to those with whom they share the road

20. Choose the best option to fill in the blanks in the text
a) many
b) few
c) little
d) a lot

INGLÊS
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21. Fill in the blank with the correct response:
It _________ yesterday afternoon when we arrived home.

a) rained
b) was raining
c) were raining
d) rain 

22. All the alternatives below follow the same comparative form as “more
beautiful than”, except:

a) important
b) expensive
c) high
d) famous

23. Choose the correct alternative to complete the blank:
She went home and sat on __________________________________ bed.

a) her wooden comfortable
b) her comfortable wooden
c) comfortable wooden her
d) wooden comfortable her

24. Choose the correct sentence:
a) Dina sometimes listens to music. 
b) Dina listens sometimes to music.
c) Dina listens sometimes to music.
d) Dina sometimes doesn’t listen to music.

INGLÊS
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1) O valor da temperatura de uma amostra de gás perfeito é consequência:
a) da radiação emitida por suas moléculas;
b) da energia potencial total de suas moléculas;
c) da energia potencial média de suas moléculas;
d) da energia cinética média de suas moléculas;

2) Duas cargas eletricas pontuais, de mesmo valor e com sinais opostos, se
encontram em dois dos vertices de um triangulo equilatero. No ponto medio
entre esses dois vertices, o modulo do campo eletrico resultante devido as duas
cargas vale E. Qual o valor do modulo do campo eletrico no terceiro vertice do
triangulo?

a) E/2
b) E/4
c) E/6
d) E/8

3) Um recipiente de 600 cm3 contém criptônio a uma pressão de 400 mm Hg.
Outro recipiente de 200 cm3 está cheio de hélio a 1200 mmHg. Misturam-se os
conteúdos de ambos os recipientes, abrindo-se uma válvula de conexão. Supondo
que todas as operações se realizem a temperatura constante, determine a pressão
total da mistura em mmHg. Despreze o volume da válvula e dos tubos de
conexão.

a) 200
b) 400
c) 600
d) 800

4) Determinada massa de gás perfeito sofre as transformações indicadas a seguir:
I. Compressão a temperatura constante.
II. Expansão a pressão constante.
III. Aquecimento a volume constante.
Nessa ordem, as transformações podem ser chamadas também de:

a) isobárica, adiabática e isocórica.
b) isométrica, isotérmica e isobárica.
c) isotérmica, isobárica e adiabática.
d) isotérmica, isobárica e isométrica.
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5) Três pequenos corpos A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas, estão
dispostos como mostra a figura
 

A intensidade da força elétrica que A exerce em B é 0,50 N. A força elétrica
resultante que age sobre o corpo C tem intensidade de:
a) 3,20 N
b) 4,68 N
c) 6,24 N
d) 8,32 N

7) O diagrama representa três isotermas T1, T2 e T3, referentes a uma mesma
amostra de gás perfeito. A respeito dos valores das temperaturas absolutas T1, T2
e T3, pode-se afirmar que: 

a) T1 = T2 = T3;
b) T1 < T2 < T3;
c) T1 > T2 > T3
d) T1 = T2 < T3;
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11) O diagrama mostra duas transformações isobáricas sofridas por uma mesma
amostra de gás perfeito.
 Com base nesses dados, pode-se afirmar que:

a) p2 > p1;
b) p2 < p1;
c) p2 = p1;
d) p2 = 2 p1;

12) Um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras (A, B, C e D),
carregadas com cargas respectivamente iguais a -2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A esfera A é
colocada em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D. Ao final do
processo a esfera A estará carregada com carga equivalente a:
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14) Uma pessoa está na sacada de um prédio e joga uma pedra verticalmente para
cima com velocidade inicial de módulo v0. Depois, ela joga uma segunda pedra, só
que agora verticalmente para baixo, com o mesmo módulo de velocidade v0.
Desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que, em relação à situação
em que elas estão chegando ao chão, a pedra jogada para cima terá:

a) a mesma aceleração que a jogada para baixo, mas velocidade maior em
módulo.
b) a mesma aceleração que a jogada para baixo, mas velocidade menor em
módulo.
c) a mesma aceleração e velocidade que a jogada para baixo.
d) a mesma velocidade que a jogada para baixo, mas uma aceleração maior em
módulo.

SIMULADO EEAR 22 EU MILITAR

FÍSICA



SIMULADO EEAR 23 EU MILITAR

FÍSICA

20) Certa massa de gás perfeito está em um recipiente de volume constante. No
início, a temperatura do gás é de 47 °C e a pressão registrada é equivalente a 100
mm Hg. Qual será a nova pressão do gás, em mmHg, se a sua temperatura for
alterada para 207 °C?

a) 100
b) 125
c) 150
d) 175



21) Ao usar um ferro de passar roupa, uma pessoa, em geral, umedece a ponta do
dedo em água antes de encostá-lo rapidamente na base aquecida do ferro, para
testar se ela já está suficientemente quente. Ela procede dessa maneira, com a
certeza de que não queimará a ponta de seu dedo. Isso acontece porque, em
relação aos demais líquidos, a água tem:

a) um baixo calor específico.
b) um comportamento anômalo na sua dilatação.
c) uma elevada temperatura de ebulição.
d) um elevado calor latente de vaporização.

22) Uma partícula de massa m e carga q é liberada, a partir do repouso, num
campo elétrico uniforme de intensidade E. Supondo que a partícula esteja sujeita
exclusivamente à ação do campo elétrico, a velocidade que atingirá t segundos
depois de ter sido liberada será dada por:

23) Com relação a um ponto P sobre as linhas de campo geradas por uma única
carga puntiforme positiva, analise:
I. a força elétrica exercida sobre uma carga nesse ponto tem a direção da linha de
força que passa pelo ponto P;
II. o vetor campo elétrico nesse ponto tem sentido voltado para a carga geradora
do campo;
III. o potencial elétrico em P é um vetor com direção radial à carga geradora do
campo.
 Está correto o contido em:

a) I, apenas
b) II, apenas
c) III, apenas
d) I e II, apenas

24) Um corpo é arremessado verticalmente para cima com velocidade inicial de
módulo 100 m/s. Desprezando a influência do ar e supondo g = 10 m/s2, determine
a velocidade escalar do corpo ao passar pelo ponto situado a 255 m acima do ponto
de lançamento.

a) 50m/s
b) 60m/s
c) 70m/s
d) 80m/s
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1. B
2. D
3. B
4. D
5. D
6. D
7. D
8. A
9. D
10. B
11. A
12. C
13. A
14. C
15. A
16.D
17. C
18. B
19. C
20. B
21. B
22. A
23. A
24. C
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1. B
2. B
3. C
4. A
5. D
6. C
7. A
8. A
9. B

10. D
11. A
12. A
13. A
14. D
15. C
16. B
17. C
18. A
19. D
20. C
21. B
22. C
23. B
24. A

 

INGLÊS

1. D
2. C
3. D
4. B
5. A
6. B
7. C
8. C
9. D
10. B
11. C
12. B
13. C
14. B
15. A
16. B
17. B
18. A
19. C
20. D
21. D
22. A
23. B
24. B

 

MATEMÁTICA

1. D
2. D
3. C
4. D
5. D
6. A
7. B
8. B
9. A
10. C
11. B
12. B
13. A
14. C
15. B
16. C
17. B
18. C
19. D
20. C
21. D
22. A
23. A
24. C

 

FÍSICA



Todos os direitos reservados a 
EU MILITAR

Nova Iguaçu-RJ | suporte@eumilitar.com

Clique nos ícones abaixo para
acessas as nossas redes.

Diagramação:

Clique nos ícones abaixo para
acessas as nossas redes.

https://www.instagram.com/eu.militar_oficial/
https://www.instagram.com/escrivadigital/
https://t.me/escrivadigital
https://www.youtube.com/channel/UC6nD9V5vEobfGZyXgjyN-cg
https://open.spotify.com/show/6D3kdCyJHA8nYc8a8J4BQ2?si=u4YYP8D7SQmedfSiUY68FA
https://www.facebook.com/EuMilitar
https://t.me/eumilitaroficial
https://twitter.com/eumilitar

