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Simulado EsPCEx 2021

 
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 – Lembre-se que no dia da prova também haverá uma
prova dissertativa de redação. Treine elaborando um texto
para todos os temas que são propostos na aba REDAÇÃO
do seu curso. Não esqueça de enviá-las para correção pela
plataforma do aluno;
7 – “A constância e o treinamento são os caminhos para o
êxito.”
 

#Máquinadepapiro
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1. “Era conferente da Alfândega – mas isso não tem importância.” (linha 1)
O narrador caracteriza, no trecho acima transcrito, o personagem, para, logo em
seguida, dizer que tal classificação é irrelevante. Marque a alternativa que
explica a razão dessa aparente contradição.

a. Não é importante mencionar o cargo que o personagem ocupava, pois a
história envolve o ser humano e seus problemas mais profundos.
b. O texto trata de um indivíduo cujos problemas – tanto de saúde quanto
familiares – não têm importância, já que era conferente da Alfândega.
c. O cargo que o personagem ocupava não era relevante para a história, pois
não se tratava de uma posição de destaque na sociedade.
d. Não tem importância o personagem ser conferente da Alfândega porque a
história é sobre a amante.
e. O autor propõe uma ironia: ser conferente da Alfândega e ter duas famílias.

 
2. “Começou a fatigar-se com a importância que o reumatismo assumira na vida
do marido.” (linha 21 )
A palavra sublinhada indica um estado de

a. fastio.
b. enjoo
c. arrepio.
d. distração.
e. desconfiança.

 
3. No trecho “Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso
de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas”, as orações
sublinhadas são classificadas, respectivamente, como

a. oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada
substantiva objetiva indireta.
b. oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva
subjetiva.
c. oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada
substantiva objetiva indireta.
d. oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada
substantiva completiva nominal.
e. oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada
substantiva objetiva indireta. 

 
4. Assinale a opção que corresponde à função do “que” na frase a seguir.
“Não vão a uma festa que não voltem cansados.”

a. Parece paradoxal que ainda acreditem em profecias do fim do mundo.
b. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas.
c. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível.
d. Tem tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar.
e. Existe um senso de que as promessas não foram cumpridas.
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5. Nas palavras “tem” e “ontem”, observa-se que há, respectivamente,
a) dígrafo – dígrafo – dígrafo.
b) ditongo nasal – dígrafo – ditongo nasal.
c) ditongo nasal – ditongo nasal – dígrafo.
d) dígrafo – dígrafo – ditongo nasal
e) dígrafo – ditongo nasal – ditongo nasal.

 
6. Marque a alternativa que apresenta voz verbal distinta das demais:

a) “Foram ouvidas 2.002 pessoas...”
b) “Só 5% foram considerados proficientes...”
c) “A linguagem das bulas é complicada...”
d) “A medição inédita foi desenvolvida pela Abramundo”
e) a bula é jogada no lixo

 
7. Em “Isso é o que mostra o índice de Letramento Científico, que calcula a
habilidade das pessoas de aplicar conhecimentos científicos básicos em
atividades rotineiras.”, em relação às palavras sublinhadas,

a) a primeira é conjunção integrante, a segunda é pronome relativo.
b) a primeira é pronome relativo, a segunda é conjunção integrante.
c) as duas são conjunções integrantes.
d) as duas são pronomes relativos com funções sintáticas distintas.
e) as duas são pronomes relativos com funções sintáticas idênticas.

 
Há ainda crimes tradicionalmente conhecidos, mas que, por utilizarem a internet
como instrumento, também podem ser considerados crimes cibernéticos.
8. O verbo sublinhado

a) apresenta sujeito singular.
b) apresenta sujeito plural.
c) não tem sujeito.
d) pode ser substituído pelo sinônimo “existe”.
e) apresenta sujeito indeterminado.
 

9. Há ainda crimes tradicionalmente conhecidos, mas que, por utilizarem a
internet como instrumento, também podem ser considerados crimes
cibernéticos.
Os vocábulos em negrito apresentam sentido de:

a) oposição, consequência 
b) contraste, causa
c) concessão, explicação
d) finalidade, proporção
e) conclusão, esclarecimento.
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10. Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão entre parênteses NÃO
substitui corretamente a anterior a ela.

a) “O movimento, seguramente (certamente), não é homogêneo (uniforme):
possui tendências mais ou menos politizadas…”
b) “O rap de caráter mais comercial passou então (desse modo) a ser
amplamente difundido (divulgado) pelo país…”
c) “Por volta de (Em meados de) 1982, o rap chegou ao Brasil, fixando-se,
sobretudo (exclusivamente) em São Paulo.”
d) “E outra ainda, talvez hegemônica (predominante), já assimilada
(absorvida) pelo mercado, que reproduz o modelo de comportamento…”
 

11. No que se refere à concordância verbal, observe as frases abaixo.
I – Espera-se muitas novidades no campo da informática educacional este
ano.
II – Em todos os países, faz-se muitas promessas aos fabricantes de mídias
digitais.
III – Choveram reclamações sobre o novo celular disponibilizado nas lojas do
ramo.
IV – Houveram-se muito bem os expositores da Feira de Tecnologia no
Anhembi.

Assinale a opção correta.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
e) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
 

12. Assinale a opção na qual a palavra em destaque está acentuada conforme a
regra ortográfica vigente.

a) O marido estava com os pêlos do braço emaranhados por esfregá-los na
toalha.
b) Alegando estar com cefaléia, a mulher continuou em silêncio até o final do
jantar.
c) O marido pediu ao garçom uma pêra flambada com calda de chocolate para
dois.
d) A mulher não prestou atenção ao escarcéu que o marido fez por causa da
Internet.
e) De um pólo a outro, muitos abdicam de uma conversa ao vivo para usar o
whatsApp.
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13. Em que opção a colocação pronominal está de acordo com a modalidade
padrão?

a) Quando o casal chegou ao restaurante, se calou por motivos bem
diferentes.
b) Os pais distral-lo-iam com novas tecnologias, embora o pediatra
condenasse.
c) Por que a mulher questionou-os sobre o silêncio que pairava no
restaurante?
d) Por favor, solicitamos que entreguem-nos os celulares antes da hora da
prova.
e) O homem usava a Internet, e o garçom não interrompeu-o para servir
 

14. Assinale a alternativa que apresenta uma análise sintática ou morfológica
INCORRETA.

a) A palavra “que”, no verso “Tu que és do homem, a maçã” (v. 26), classifica-
se como partícula denotativa de realce.
b) Em “Tão te maltratando por dinheiro” (v. 21), há uma locução verbal cujo
verbo no gerúndio aponta para uma ação continuada e repetitiva.
c) O pronome “quem”, em “Para merecer quem vem depois” (v. 32), é sujeito
da segunda oração e compõe o objeto direto da oração principal.
d) A conjunção “e”, em “E quem não é tolo pode ver” (v. 14) e em “E nos
alimenta com seus frutos” (v. 25), possui valor adversativo.
 

15. Assinale a alternativa que pode substituir corretamente o trecho sublinhado
sem alterar-lhe o sentido:
"... O que esperar de um sistema que propõe reabilitar e reinserir aqueles que
cometerem algum tipo de crime, mas nada oferece, para que essa situação
realmente aconteça." 

 a) "..., onde nada oferece..."
 b) "..., conforme o que oferece..." 
 c) "..., porque nada oferece..."
 d) "..., a fim de oferecer algo..."
 e)  "..., embora nada ofereça..." 

16. Em  "A população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso", o
termo destacado tem a função de:

a) Adjunto Adnominal
b) Agente da Passiva
c) Objeto Direto
d) Objeto Indireto
e) Complemento Nominal 



17. Assinale o período que contém agente da passiva:
a) O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência
criminal em todo o mundo.
b) Há pouquíssimos programas educacionais e laborais para os detentos.
c) A comida é oferecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios detentos.
d) Situação contrária é encontrada na Noruega.
e) A reincidência é de cerca de 16% entre os homicidas, estupradores e
traficantes que por ali passaram.
 

18.

Sobre as figuras de linguagem usadas no texto, relacione as duas colunas abaixo:
 1ª COLUNA

(1) Romance de barbante
(2) Roda morta; folheto guenzo
(3) Como puro alto-falante
(4) Perto/distante Ali/espaço mágico Franzino/gigante
(5) Cochichavam-me em segredo

2ª COLUNA
( ) Pleonasmo
( ) Metáfora
( ) Comparação
( ) Metonímia
( ) Antítese
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 A ordem correta é:
a) 1, 2, 3, 4, 5
b) 5, 2, 3, 1, 4
c) 3, 1, 4, 5, 2
d) 2, 1, 3, 4, 5
e) 2, 4, 5, 3, 1



19. O projeto desse movimento literário baseava-se na crença de que a função
essencial da arte era produzir o belo, e o lema escolhido para traduzir essa ideia
foi "a arte pela arte". É possível observar, nesse contexto, características como a
preocupação com a técnica (metro, ritmo e rima) e o resgate de temas da
Antiguidade clássica (referências à mitologia e a personagens históricas). Essa
escola literária é conhecida como

a) Neoclassicismo
b) Arcadismo.
c) Classicismo.
d) Expressionismo.
e) Parnasianismo.
 

20.

Quanto ao gênero literário, é correto afirmar que o fragmento lido é
 a)narrativo, que conta em prosa histórias do sertão nordestino.
b)uma peça teatral, desprovido de lirismo e com linguagem rústica.
c)bastante poético e marcado por rimas, sem metrificação.
d)uma epopeia, que traduz o desencanto pela vida dura do sertão.
e)dramático, que encena conflitos internos do ser humano.
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1) Duas cargas eletricas -q e +q estao fixas nos pontos A e B, conforme a figura.
Uma terceira carga positiva Q e abandonada num ponto da reta AB.
 

Podemos afirmar que a carga Q:
a) permanecerá em repouso se for colocada no meio do segmento AB.
b) mover-se-a para a direita se for colocada no meio do segmento AB.
c) mover-se-a para a esquerda se for colocada a direita de B.
d) mover-se-a para a direita se for colocada a esquerda de A.
e) permanecerá em repouso independentemente do local em que for
colocada.

2) De um helicóptero descendo verticalmente a 6 m/s é abandonada uma esfera
de aço, que de mora 2s para chegar ao solo. Considerando livre a queda da esfera,
calcule a altura de onde ela foi abandonada(g = 10 m/s2).

a) 16m
b) 22m
c) 25m
d) 32m
e) 40m

3) Inicialmente,a força elétrica atuando entre dois corpos, A e B, separados por
uma distância d, é repulsiva e vale F. Se retirarmos metade da carga do corpo A,
qual deve ser a nova separação entre os corpos para que a força entre eles
permaneça igual a F?
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5) 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.
e) a mesma velocidade que a jogada para baixo, mas aceleração menor em
módulo.

7) Num campo elétrico uniforme, uma carga de prova fica sujeita a uma força
cuja intensidade é:

a) nula;
b) a mesma em qualquer ponto do campo;
c) variável;
d) inversamente proporcional ao quadrado da distância da carga de prova às
cargas que criam o campo;
e) diretamente proporcional à distância da carga de prova às cargas que
criam o campo.
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8) Em um experimento, o professor Ladeira observa o movimento de uma gota de
óleo, eletricamente carregada, entre duas placas metálicas paralelas,
posicionadas horizontalmente. A placa superior tem carga positiva e a inferior,
negativa, como representado na figura a seguir.
 

Considere que o campo elétrico entre as placas é uniforme e que a gota está
apenas sob a ação desse campo e da gravidade. Para um certo valor do campo
elétrico, o professor Ladeira observa que a gota cai com velocidade constante.
Com base nessa situação, é correto afirmar que a carga da gota é:

a) negativa e a resultante das forças sobre a gota não é nula.
b) positiva e a resultante das forças sobre a gota é nula.
c) negativa e a resultante das forças sobre a gota é nula.
d) positiva e a resultante das forças sobre a gota não é nula.
e) é nula.

9) Se uma amostra de gás perfeito encontra-se no interior de um recipiente de
volume constante e tem a energia cinética média de suas moléculas aumentada:

a) a pressão do gás aumentará e sua temperatura permanecerá constante;
b) a pressão permanecerá constante e a temperatura aumentará;
c) a pressão e a temperatura aumentarão;
d) a pressão diminuirá e a temperatura aumentará;
e) todas as afirmações estão incorretas.

SIMULADO EsPCEx 10 EU MILITAR

FÍSICA



SIMULADO EsPCEx 11 EU MILITAR

FÍSICA



SIMULADO EsPCEx 12 EU MILITAR

QUÍMICA



SIMULADO EsPCEx 13 EU MILITAR

QUÍMICA



SIMULADO EsPCEx 14 EU MILITAR

7) O zinco (do alemão Zink; Zn) é um elemento químico essencial para o nosso
organismo, pois é responsável por inúmeras funções, como a síntese de proteínas,
o funcionamento de alguns hormônios, o bom funcionamento do sistema
imunológico e também do reprodutor. O zinco metálico pode ser obtido a partir
de óxido de zinco, ZnO, pela reação a alta temperatura com o monóxido de
carbono, CO.

ZnO(s) + CO(g) → Zn(s) + CO2(g)
O monóxido de carbono é obtido a partir de carbono.

2C(s) + O2(g) → 2CO(g) 
Assinale a alternativa que indica a quantidade máxima de zinco (em gramas) que
pode ser obtido a partir de uma amostra de 75,0 g de óxido de zinco com pureza
de 87 % e 10,0 g de carbono.

a) 52,4   
b) 35,3
c) 54,4
d) 36,6
e) 65,3

8) Em uma farmácia de manipulação, foram analisadas 3 amostras de analgésicos
contendo, cada uma, 1g de seu princípio ativo.
 

Sobre as análises, são apresentadas as seguintes afirmações:
I. A amostra de paracetamol apresenta o maior número de mols de substância.
II. A amostra de dipirona apresenta a maior massa de oxigênio.
III. As amostras de paracetamol e de dipirona apresentam o mesmo número de
moléculas.
 É correto o que se afirma em:

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

QUÍMICA



9) A floculação é uma das fases do tratamento de águas de abastecimento público
e consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água. As reações
correspondentes são as que seguem:

CaO + H2O → Ca(OH)2
3 Ca(OH)2 + Al2(SO4)3 → 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

Se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, cada 28 g de óxido de
cálcio originarão de sulfato de cálcio: (dados - massas molares: Ca=40 g/mol, O=16
g/mol, H=1g/mol, Al=27 g/mol, S=32 g/mol)

a) 204 g
b) 68 g   
c) 28 g.
d) 56 g 
e) 84 g 

10) O Diesel S-10 foi lançado em 2013 e teve por objetivo diminuir a emissão de
dióxido de enxofre na atmosfera, um dos principais causadores da chuva ácida. O
termo S-10 significa que, para cada quilograma de Diesel, o teor de enxofre é de
10 mg. Considere que o enxofre presente no Diesel S-10 esteja na forma do
alótropo S8 e que, ao sofrer combustão, forme apenas dióxido de enxofre. O
número de mols de dióxido de enxofre, formado a partir da combustão de 1.000 L
de Diesel S-10, é, aproximadamente: (Dado: Densidade do Diesel S-10 0,8 kg L; S
32. =  =)

a) 2,48 mol
b) 1,00 mol  
c) 0,31 mol 
d) 0,25 mol   
e) 0,5 mol 
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1. A
2. A
3. D
4. D
5. B
6. C
7. D
8. C
9. B

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

10. B
11. E
12. A

FÍSICA

1. A
2. A
3. E
4. D
5. C
6. D
7. A
8. A
9. B

10. D
11. C
12. D
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