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GABARITO COMENTADO – ESA 

MATEMÁTICA 

1- LETRA E. 

A função n(t) = 1000. 2
0,2t

 indica o número de bactérias existentes em um recipiente, em que t é o número de 

horas decorridas. Em quantas horas, após o início do experimento, haverá 16000 bactérias? 

A) 10 

B) 50 

C) 15 

D) 30 

E) 20  
 

GABARITO COMENTADO: 

Pelo enunciado, a função é , queremos o tempo para 16 000 bactérias, com isso teremos 

 

.  
 
 

2- LETRA A. 

Numa enquete foram entrevistadas 80 pessoas sobre os meios de transporte que utilizavam para vir ao trabalho e/ou à escola. 

Quarenta e dois responderam ônibus, 28 responderam carro e 30 responderam moto. Doze utilizam-se de ônibus e carro, 14 de 

carro e moto e 18 de ônibus e moto. Cinco utilizam-se dos três: carro, ônibus e moto. Qual é a probabilidade de que uma dessas 

pessoas, selecionada ao acaso, utilize somente carro? 
A) 8,75% 

B) 23,75% 

C) 21,25% 

D) 35% 

E) 33,75%  

 

GABARITO COMENTADO: 
Pelo enunciado podemos construir os diagramas (de Venn-Euler) abaixo: 

 



 

 

Como queremos a probabilidade que a pessoa utilize apenas carro, teremos . 

 

3- LETRA E. 

Determine a distância real, em quilômetros, entre duas cidades que se encontram a 18mm de distância em um mapa cuja escala 

é 1 : 5.000.000. 
A) 0,9 

B) 900 

C) 9000 

D) 9 

E) 90  
 

GABARITO COMENTADO: 

Temos uma escala que é , que apresenta uma distância de , com isso podemos 

escrever que teremos . 
 

4- LETRA D. 

A soma dos possíveis valores de x na equação 4
x
 = 6 . 2

x
 – 8, é: 

A) 7 

B) 6 

C) 0 

D) 3 

E) 2  
 

GABARITO COMENTADO: 

O enunciado apresenta a equação exponencial , podemos reescrevê-la do seguinte modo: 

 

, percebemos se tratar de uma equação redutível ao 2
o
 grau do tipo , 

onde . Ao resolvermos a equação na variável k, obtemos k‟= 2 e k” = 4, com isso teremos as 

seguintes possibilidades 

 

, como queremos a soma das raízes teremos 1 + 2 = 3. 
 

5- LETRA A. 

A águas utilizada em uma residência é captada do rio para uma caixa d‟água localizada a 60m de distância da bomba. Os 

ângulos formado pelas direções bomba – caixa d‟água – residência é de 60° - bomba – caixa d‟água é de 75°, conforme mostra 

a figura abaixo. Para bombear água do mesmo ponto de captação, diretamente para a residência, quantos metros de tubulação 

são necessários? Use  =  2, 4 

A) 72 metros 

B) 12,5 metros 

C) 28 metros 

D) 35,29 metros 

E) 21,25 metros 



 

 

GABARITO COMENTADO: 

A figura apresentada no enunciado que reproduzimos 

fidedignamente a seguir apresenta um triângulo com a necessidade 

de determinarmos o valor da variável x, que é um dos lados do 

triângulo, inicialmente determinamos a medida do ângulo , já que 

. 

 

Com isso podemos utilizar a lei dos senos no triângulo, isto é, 

 
 

6- LETRA E. 

Um ponto P, de um sistema de coordenadas cartesianas, pertence a reta da equação y = x – 2. Sabe-se o ponto P é equidistante 

do eixo das ordenadas e do ponto Q (16, 0). Dessa maneira, um possível valor as coordenadas do ponto P é: 

A) P (9, 7) 

B) P (8, 10) 

C) P (12, 10) 

D) P (7, 9) 

E) P (10, 8)  

 

GABARITO COMENTADO: 

 

 

De acordo com o enunciado da questão montamos o plano cartesiano (  acima, como o ponto P 

pertence à reta de equação y = x – 2, vamos considerar  logo , também utilizando o 

enunciado podemos escrever sobre as distâncias que  = , 

elevando os dois membros ao quadrado ficamos com 

 



 

 

 

 

(soma e diferença das raízes), com isso temos as seguintes possibilidades para o ponto P, P(10,8) ou 

P(26,24). 

 

7- QUESTÃO ANULADA. 

O lucro de uma empresa é dado por uma lei L (x) = -x
2
 + 8x – 7, que que x é a quantidade vendida (“em milhares de 

unidades”) e L é o lucro (em Reais). Qual o valor do lucro máximo em reais? 

A) 9000 

B) 7000 

C) 6000 

D) 8000 

E) 10000  

 

GABARITO COMENTADO: 

Temos a função quadrática  que expressa o lucro de uma empresa, o enunciado 

pede o valor do lucro máximo, ou seja, o = , como o enunciado 

afirma que o Lucro está em reais e não em milhares de reais, a resposta deveria ser R$ 9,00. 
 

 

8- LETRA E. 

A solução da inequação 3 10 2x x   é dada por: 

A) S = Ø 

B) S = { x ∈  R | x ≥ 2 } 

C) S = { x ∈  R | x ≤ 2 ou x ≥ 10 }  

D) S = { x ∈  R | x ≤ 10 } 

E) S = { x ∈  R | 2 ≤ x ≤ 10 }  

 

 

GABARITO COMENTADO: 

Pelas propriedades dos módulos temos que | x -  

O enunciado apresenta a inequação modular: |  
 
 

Podemos escrever que: 

(i)  

(ii)  10  

De (i) e (ii): 2 10x  , que pode ser escrito [2;10] ou  / 2 10x x   . 

 
 

 



 

 

9- LETRA D. 

Se (40, x, y, 5, ...) é uma progressão geométrica de razão q e (q, 8 – a, 7/2, ...) é uma progressão aritmética, determine o valor 

de a. 

A) 8 

B) 25/4 

C) 23/4 

D) 6 

E) 7  
 

GABARITO COMENTADO: 

A seqüência  é uma progressão geométrica, diante disso podemos escrever  

 

, além disso  é uma progressão aritmética,  

 

podemos então escrever que  

. 
 
 

10- LETRA A. 

Dado o polinômio p(x) = 4x
4
 + 3x

5
 – 5x + x

2
 + 2. Analise as informações a seguir: 

 

I. O grau de p(x) é 5. 

II. O coeficiente de 
3x  é 0. 

III. O valor numérico de p(x) para x = -1 e 9. 

IV. Um polinômio q(x) é igual a p(x) se, e somente se, possui mesmo grau de p(x) e os coeficientes são iguais. 

 

É correto o que se afirma em: 
A) I, II e III apenas 

B) II, III e IV apenas 

C) I, II, III e IV 

D) I e II apenas 

E) III e IV apenas  

 

GABARITO COMENTADO: 

Ordenando o polinômio, teremos , vamos analisar as 

alternativas: 

 

I- (Correto) 

O maior expoente de p(x) é 5; 

 

II- (Correto) 



 

 

Observamos que o coeficiente de x
3
 não “aparece”; 

 

III- (Correto)   

 
 

IV- (Incorreto)  

Consideramos dois polinômios idênticos, isto é, , para isso têm o 

mesmo grau e os coeficiente correspondentes iguais; 
 

 

11- LETRA D. 

A área da superfície de uma esfera é 144π cm
2
. O volume da esfera é igual a: 

A) 72π cm
3
 

B) 162π cm
3
 

C) 216π cm
3
 

D) 288π cm
3
 

E) 2304π cm
3
  

 

GABARITO COMENTADO: 

Sabemos que a área da superfície esférica é , com R é o raio da esfera, pelo enunciado 

podemos escrever ; o volume da esfera é calculada através da 

fórmula            

. 

 

 

12- LETRA E. 

Mudando para base 3 o log57, obtemos: 
A) log5

3
/log7

3
 

B) log3
7 

C) log7
3
/log5

3 

D) log3
5 

E) log3
7
/log3

5
  

 

GABARITO COMENTADO: 

Essa questão pede a troca da base do logaritmo  para a base 3, vamos utilizar a propriedade: 

 

 = , com isso podemos escrever  = . 

 

 

 



 

 

GABARITO COMENTADO – ESA 

PORTUGUÊS 

13- LETRA A. 
Segundo o texto, a praticidade do cotidiano atual deve-se, em especial, à: 

A) Escalada da indústria de materiais descartáveis. 

B) Produção de embalagens sustentáveis. 

C) Redução dos custos de produção, pois o PET é mais barato que o vidro, por exemplo. 

D) Facilidade de armazenamento dos produtos. 

E) Substituição de manufaturas por produtos da indústria de base. 

 

GABARITO COMENTADO: 

Segundo o texto, a praticidade do nosso cotidiano ocorre a partir da segunda metade do século XX, tendo “a 
ascensão da indústria de materiais descartáveis” como “uma das protagonistas desse desenvolvimento”. Essa 
ideia é apresentada no texto logo no primeiro parágrafo, nos dois primeiros períodos. 

 

14- LETRA B. 

Sobre a arte barroca brasileira, pode se afirmar que: 

A) Usa linguagem rebuscada sem figuras de linguagem. 

B) Há elementos do conceptismo, marcado pela relação da argumentação 

C) Há uma presença de estilo tropical com elogios a diversidade social 

D) Traz a ideia de que tudo pode ser estável 

E) Usa uma linguagem simples e objetiva, sem exageros. 

 

GABARITO COMENTADO: 

O estilo Barroco prioriza a vertente técnica do Cultismo bem como o jogo de palavras e argumentação do 

Conceptismo. 

 

15- LETRA C. 

No Barroco, é apresentada uma temática que expressa: 

A) Uma fusão de visões, uma fuga da cidade. 

B) Um dinamismo, uma consciência social. 

C) Uma reflexão sobre a fragilidade humana, um destaque ao contraste. 

D) Um culto do contraste, uma simplicidade acima de tudo. 

E) um pessimismo, uma idealização da natureza. 

 

GABARITO COMENTADO: 

No Barroco, a temática relaciona-se à tomada de ciência da efemeridade pelo das coisas e da vida, reflexão que 
favorece contrastes como vida e morte, dia e noite, etc.  

 



 

 

16- LETRA E. 

Leia o parágrafo abaixo e, em seguida, marque a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação „quanto à classe 

gramatical das palavras em negrito. 

“Embora haja um número crescente de estudos sobre o uso de celulares e suas consequências, nenhum deles provou 

definitivamente que o consumo excessivo do aparelho causa problemas de saúde mental” 

A) preposição, pronome e conjunção 

B) conjunção, preposição e numeral 

C) preposição, preposição e pronome 

D) conjunção, conjunção e pronome 

E) conjunção, preposição e pronome 

 

GABARITO COMENTADO: 

“Embora” classifica-se como conjunção subordinativa concessiva; “sobre”, como preposição essencial e 
“nenhum”, como pronome indefinido masculino.  

 

17- LETRA E. 

Segundo o texto, a indústria, quanto ao desenvolvimento sustentável, deve: 

A) gerar riquezas e reduzir os custos de produção. 

B) escolher empresas que utilizem matérias-primas para a produção de embalagens sustentáveis. 

C) pressionar o governo, a fim de que recursos sejam revertidos para “campanha eco-friendly”. 

D) promover o marketing social, financiando estudos para a substituição do PET. 

E) responsabilizar-se pela reciclagem de materiais descartáveis. 

 

GABARITO COMENTADO: 

Para o autor do texto, a indústria, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, no terceiro parágrafo, fica 
responsável pela reciclagem, entre os 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Essa etapa pela qual a indústria é 
responsável ajuda a preservar o meio ambiente, gera riquezas, reduz o custo de produção das empresas que 
investem nessa prática e ajuda a promover o marketing social. 

 

18- LETRA E. 

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta do advérbio destacado na pergunta abaixo. Por que as universidades 

internacionais querem mais mulheres na MBA? 

A) afirmação 

B) lugar 

C) interrogativo 

D) modo 

E) intensidade 

 

GABARITO COMENTADO: 

Se entendermos que a palavra “mais” está relacionada ao verbo “querer”, a classificação correta é de “advérbio 
de intensidade”. 

 



 

 

19- LETRA C. 

Segundo o acordo ortográfico de 2009/2010, quanto à acentuação, marque a alternativa em que a palavra em 

negrito está correta. 

A) Nesta cidade, todos os hoteis são bons. 

B) Quanto à limpeza, eu sou paranoica. 

C) Sempre precisamos de novas ideias. 

D) Os docentes não vêem com bons olhos a nova proposta de calendário escolar. 

E) Meu esposo sempre pára o carro para atender ao celular. 

 

GABARITO COMENTADO: 

A partir do NOA, os ditongos “ei”, “eu” e “oi” não são acentuados em paroxítonas; somente em oxítonas.  

 

20- LETRA A. 

Assinale a alternativa que as palavras preenchem corretamente as lacunas do seguinte período: Os negros que___________ 

socialmente no Brasil continuam sofrendo _____________ de forma ____________. 

A) ascenderam, discriminação, iminente. 

B) ascenderam, descriminação, eminente. 

C) ascenderam, discriminação, eminente. 

D) acender, descriminação, iminente. 

E) acender, discriminação, eminente. 

 

GABARITO COMENTADO: 

Ascenderam; discriminação e iminente são as palavras que completam corretamente as lacunas.  
 

21- LETRA D. 

Marque a única opção em que a palavra escreve-se sem a letra h. 

A) hediondo 

B) pan-ispânico 

C) omilia 

D) desarmonia 

E) hecatombe 

 

GABARITO COMENTADO: 

A adjunção do prefixo “des” implica a supressão ortográfica do “h”.  

 

 

 

 



 

 

22- LETRA C. 

De acordo com a língua culta, assinale a alternativa correta. 

A) As esperanças do pai eram Carlota. 

B) Fazem muitos anos que não jogo xadrez. 

C) Os Estados Unidos se recusaram a assinar o protocolo de Kioto. 

D) Minas Gerais são uma das 27 unidades federativas do Brasil. 

E) Se não houvessem tantas brutalidades, o mundo seria uma maravilha. 

 

GABARITO COMENTADO: 

Em nomes próprios pluralícios, o verbo concorda com o número do determinante.  

 

23- LETRA C. 

Sobre o Parnasianismo, é correto o que se afirma em: 
A) A valorização da paisagem nacional é tema primordial dos autores brasileiros dessa escola literária. 

B) Algumas das produções dessa escola viraram cantigas de roda infantil. 

C) A perfeição das formas poéticas e o rigor estético, permeado por valores clássicos, caracterizam-no. 

D) Os poetas exploram, unicamente, temas relacionados à emoção, à fantasia e ao sonho. 

E) Os autores não se preocupam com a metrificação dos poemas. 

 

GABARITO COMENTADO: 

A opção correta justifica-se pelo conceito parnasiano de “arte pela arte”, o que prioriza a forma e a estética.  

 

24- LETRA D. 

Assinale a opção em que há erro de acentuação gráfica. 

A) raízes, sóis 

B) mágoa, tênue 

C) crisântemo, ônix 

D) caquí, carijós 

E) fórceps, têxtil. 

 

GABARITO COMENTADO: 

Caqui – não se acentua oxítona terminada em “i”.   
 
Carijós – oxítona terminada em “ós” recebe acento na última sílaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GABARITO COMENTADO – ESA 

HISTÓRIA / GEOGRAFIA 

 

25- LETRA B. 

O clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste, com grande influência da Massa Tropical (Ta), 

apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas. Trata-se do clima: 

 

A) equatorial úmido 

B) litorâneo úmido 

C) tropical de altitude 

D) tropical semiárido 

E) subtropical úmido 

 

GABARITO COMENTADO: 

O clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste, com grande influência da Massa Tropical 

(mTa), apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas. Trata-se do clima litorâneo úmido. 

 

26- LETRA E. 

No final do século XVIII, a colônia brasileira foi palco de alguns movimentos influenciados pela Independência das Treze 

Colônia Inglesas da América do Norte (1776) e pela Revolução Francesa (1789). A Inconfidência Mineira (1789) e a 

Conjuração Baiana (1789), respectivamente, estão inseridas nesse contexto histórico, cujo objetivo comum era a: 

 

A) abolição total da escravidão. 

B) melhoria da remuneração dos soldados. 

C) criação de um tipo de serviço militar obrigatório. 

D) implantação de indústrias do Brasil. 

E) criação de uma República independente. 

 

 

GABARITO COMENTADO: 
 

No caso essa questão já foi cobrada em concursos anteriores, com uma introdução e alternativas redigidas de 
maneira diversa. A comparação entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, nas alternativas 
apresentadas, só pode ser a criação de uma República independente, nas respectivas localidades. 

 

 

 



 

 

27- LETRA D. 

O planejamento regional da Amazônia foi deflagrado em 1953 com a criação da Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia (SPVEA), cujo objetivo era coordenar planos federais para a região, dividindo- a em regiões de 

planejamento, Oriental e Ocidental, com suas respectivas área de influência e composição. 

Assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Oriental. 

 

A) Mato Grosso do Sul, Acre e Pará. 

B) Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 

C) Acre, Rondônia e Mato Grosso. 

D) Maranhão, Pará, Amapá e Tocantins. 

E) Amazonas, Roraima e Piauí. 

 

 

GABARITO COMENTADO: 

Através dos pontos cardeais podemos localizar qualquer ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre, 

pois essa sempre foi à necessidade do ser humano de se localizar e orientar no espaço geográfico. Existem 

diversas formas de orientações na superfície terrestre, uma delas é a relação dos pontos cardeais, normalmente 

utilizamos o Sol como referência para a orientação e uma direção na superfície terrestre. Pois sabemos qual o 

lado de sua nascente bem como o lado em que se põe.  

 

A nascente do sol é o Leste ou oriental (L ou E), o poente do sol é o Oeste ou ocidental (O ou W), o Norte, boreal 

ou setentrional (N) está localizado à frente e o Sul, austral ou meridional (S) às costas. 

A relação do planejamento regional da Amazônia legal brasileira, com a criação da SPVEA, cujo objetivo era 

coordenar planos federais para a região, dividindo-a em regiões de planejamento, oriental e ocidental, com suas 

respectivas áreas de influência e composição.  

 

Onde os pontos cardeais leste ou oriental e oeste ou ocidental, como na questão relaciona a Amazônia oriental, 

indica então a porção leste da região, abrange os estados do Maranhão, Pará, Amapá e Tocantins. Se a questão 

relaciona a porção oeste ou ocidental da Amazônia os estados seriam Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima, 

como resposta.  

 

28- LETRA E. 

O Brasil, devido a sua dimensão geográfica e a suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Sobre 

as características dessas bacias, é correto afirmar que: 

 

A) a bacia do Rio Amazonas apresenta um regime nível e pluvial em toda sua extensão. 

B) a bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidroelétrico disponível no país. 

C) na bacia do Rio Tocantins- Araguaia, localizam-se a hidroelétrica de Belo Monte e também a maior ilha fluvial do 

mundo, a do Bananal. 

D) a bacia do Rio Parnaíba é a mais importante da região Norte e apresenta afluentes perenes em toda sua área de drenagem. 

E) a bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra e atravessa o sertão seminário. É navegável entre Pirapora-MG 

e Juazeiro-BA. 

 

 

 



 

 

GABARITO COMENTADO: 

O território brasileiro é privilegiado em relação à hidrografia, os rios brasileiros são exorréicos, com predomínio 

de rios de planaltos, favorecendo a geração de energia e os de planície para a navegação, a maioria são rios de 

regime pluvial, estão distribuídos em grande parte do território nacional. 

 

Dentre as principais bacias hidrográficas no território nacional, podemos destacar a bacia Amazônica, bacia do 

São Francisco, bacia Platina e a bacia Tocantins-Araguaia, além de diversas bacias secundárias.  

 

Em grande parte do território brasileiro as condições de pluviosidade são elevadas, favorecendo o volume de 

água na sua rede de drenagem, com rios perenes, não secando superficialmente ao longo do ano, favorecendo o 

seu aproveitamento econômico, como a construção de hidrelétricas, pesca, laser, navegação etc.  

 

A única exceção é a região do semiárido nordestino, onde existem alguns pequenos rios temporários ou 

intermitentes, que secam superficialmente durante um período do ano, principalmente no período das secas 

prolongadas. As características ou aspectos da bacia do São Francisco na questão estão corretas, que tem a sua 

nascente na serra da Canastra no estado de Minas Gerais, cruzando grande parte desse estado, todo o território 

baiano e parte de Pernambuco, cortando praticamente todo o semiárido nordestino, até desagua no oceano 

Atlântico na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, sendo a foz um dos pontos turísticos, denominado de linha 

verde. 

 

29- LETRA E. 

Entre 1580 e 1640, o Rei da Espanha passou a ser também, rei de Portugal, dando origem ao período denominado “União 

Ibérica”. Em relação à ocorrência desta condição, podemos afirmar que: 

 

a) A admiração filipina sobre o território brasileiro e as atividades coloniais garantiu segurança necessária para que Salvador 

se mantivesse como capital, não havendo incursões estrangeiras no Brasil. 

b) Felipe II decretou a liberdade de culto objetivando evitar tensões e movimentos revoltosos. 

c) A administração Filipina promoveu melhorias para a economia açucareira no Brasil, gerando independência perante os 

interesses holandeses. 

d) A “união” entre Portugal E Espanha proporcionou grandes avanços para a economia lusitana, que passou a explorar 

ouro e prata entre grandes quantidades. 

e) Apesar da influência política do rei espanhol, Felipe II concordou em preservar costumes, línguas a aspectos da economia 

portuguesa em territórios português e em seus domínios 

 

GABARITO COMENTADO: 

A questão faz referência ao “Juramento de Tomar”, a promessa feita por Felipe II em respeitar os costumes, a 
língua e os aspectos administrativos e econômicos de Portugal e nas colônias portuguesas, inclusive o Brasil. Tal 
referência é citada pelo livro do edital (KOSHIBA, página 38), quando este fala da assinatura do Juramentod e 
Tomar em 1581. 

 

 



 

 

30- LETRA C. 

Durante a permanência da Corte Portuguesa no Brasil (1808 -1821) D. João VI tornou uma série de medidas que contrariavam 

os fundamentos mercantilistas do Sistema Colonial Português na América. Uma medida tomada pelo príncipe regente, nesse 

período, que conferia no Brasil autonomia administrativa e selava o fim se sua situação colonial foi a: 

 

a) Extinção do Alvará de 1785 e permissão para o funcionário de indústria no Brasil. 

b) Criação da Real Academia Militar e da Marinha, além do Hospital Militar. 

c) Elevação do Brasil a categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. 

d) abertura dos pontos às nações amigas e o consequente fim do Pacto Colonial. 

e) assinatura dos tratados de comércio e navegação com a Inglaterra em 1810. 
 

 

GABARITO COMENTADO: 

A alternativa que se enquadra corretamente com a alteração política do território brasileiro, durante a 
permanência de D. João VI é a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, atendendo assim uma 
demanda do Congresso de Viena e dando reconhecimento a dinastia portuguesa como legítima do trono 
português. 

 

31- LETRA A. 

Durante o avanço das Forças Brasileiras na Guerra Tríplice Aliança, as tropas se depararam com uma posição defensiva 

estrategicamente construída pelos paraguaios, a fortaleza de Humaitá. Essa posição demandou muito tempo e vidas para ser 

conquistada. Tal fortaleza estabelecida às margens do rio: 

 

A) Paraguai 

B) Paraíba do Sul 

C) Paraná 

D) Uruguai 

E) Iguaçu 

 

 

GABARITO COMENTADO: 

Questão bem absurda e que tem como referência a página 308 do livro do edital (KOSHIBA).  A fortaleza ficava à 
margem do rio Paraguai, que se apresenta na alternativa “A”. No outro livro do edital (COTRIM), tal referência só 
consegue ser vista num mapa da região reproduzido na página 496. 

 

32- LETRA C. 

Durante a chamada Era Vargas (1930-45), houve mudanças em diversos setores estruturais do país. Dentre essas mudanças, é 

corretor citar: 

 

a) a grande democratização graças a alinhamento com os aliados durante a 2º Guerra Mundial. 

b) o alinhamento com o bloco soviético, permitindo a participação do PCB nas eleições. 

c) a criação das leis trabalhistas e a regulamentação dos sindicatos. 

d) o incentivo à lavoura cafeeira para resgatar a grandeza econômica do país. 

e) a criação das áreas de livre comércio que alavancaram a economia brasileira. 



 

 

GABARITO COMENTADO: 

A contribuição do período Vargas deve-se a melhoria das condições dos trabalhadores e ao mesmo tempo uma 
política de controle dos sindicatos, para manter o controle e gerenciar essas forças trabalhistas para conduzirem 
um apoio a Vargas.  

 

33- LETRA C. 

Ao abdicar do trono brasileiro, em 1831, e tendo seu herdeiro ainda criança, foi estabelecido que se deveria seguir na 

constituição de 1824 quanto a sucessão do trono em caso, de renúncia do rei, isto é, que fosse organizada uma regência. 

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta entre as formas de regência estabelecida até a maioridade do herdeiro, 

Pedro de Alcântara. 

 

a) Regência Trina Permanente, Regência Trina Provisória e Regência Una de Araújo de Lima 

b) Regência Una de Diogo Feijó, Regência Una de Araújo Lima e Regência Trina Permanente 

c) Regência Trina Provisória, Regência Trina Permanente, Regência Uma De Diogo Feijó e Regência Uma de Araújo de 

Lima 

d) Regência Trina Provisória, Regência Trina de Diogo Feijó e Regência Uma de Araújo Lima 

e) Regência Uma de Araújo Lima, Regência Uma de Diogo Feijó, Regência Trina Provisória e Regência Trina Permanente 

 

GABARITO COMENTADO: 

A sequência correta dos governos regenciais é: 

1) Regência Trina Provisória;  

2) Regência Trina Permanente; 

3) Regência Una do Padre Feijó;  

4) Regência Una de Araújo Lima. 

Questão que exige um conhecimento técnico sobre o tema. 

 

34- LETRA C. 

É uma faixa de transição que se constitui de unidade paisagística nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e Norte, 

respectivamente. O texto se refere a (ao): 

 

A) Manguezal 

B) Pradaria 

C) Mata dos Cocais 

D) Restinga 

E) Pantanal 

 

 

GABARITO COMENTADO: 

O Meio Norte Nordestino é uma sub-região que corresponde a uma vasta área de aproximadamente, 480 mil km² 

e está localizada a oeste do sertão nordestino. Ela envolve todo o território do Maranhão e toda área oeste do 

estado do Piauí, com manchas dessa vegetação nos estados do Ceará, Pará e Tocantins.  



 

 

 

O bioma dessa região é uma área de transição entre a floresta pluvial amazônica e o semiárido do sertão 

nordestino, e uma faixa de transição com o cerrado, essa cobertura vegetal está encravada entre a Floresta 

Amazônica, o Cerrado e a caatinga, caracterizando-se como mata de transição entre formações bastante distintas.  

 

O principal tipo de vegetação dessa transição é a denominada mata dos cocais, recebe esse nome pois sua 

folhagem ser muito parecida com um cocar de um Índio. Sua principal atividade econômica é o extrativismo 

mineral e vegetal, destacando-se a grande presença de palmeiras, nessa formação vegetal da mata dos cocais, 

principalmente o babaçu, buriti, buritana, oiticica e a carnaúba, que empregam grande quantidade de mão de 

obra em sua coleta e produção de derivados.  

 

Seus produtos são empregados no artesanato local e como matéria-prima para as indústrias, principalmente de 

cera para móveis, para a beleza e cosméticos masculino e feminino, ocorre em uma faixa de transição na qual o 

clima varia de subúmido, a oeste, e semiárido, a leste. 

 

35- LETRA E. 

Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais em sua composição demográfica. Sobre 

esse assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) o envelhecimento da população brasileira se mantém em níveis baixíssimos, seguindo a tendência mundial 

b) A taxa de fecundidade, que indica o número de nascidos vivos, tem apresentado expressivo aumento neste século 

c) O brasil permanece como um país cuja maior parte da população vive no campo, onde a taxa de natalidade é muito baixa 

d) Os avanços na medicina ainda não foram suficientes para reduzir a taxa de mortalidade ao longo dos anos 

e) Paralelamente à redução da natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil 

 

 

GABARITO COMENTADO: 

Até meados do século XIX, o crescimento populacional brasileiro foi influenciado diretamente pela mão de obra 

escrava negra, expansão do trabalho livre e a migração europeia. A população se forma basicamente a partir de 

três grupos étnicos, o indígena nativo, o branco europeu e o negro africano, favorecendo uma intensa 

miscigenação entre esses grupos, mas com um crescimento vegetativo ou natural bastante lento. 

 

Até o início do século XX, o crescimento populacional brasileiro era bastante lento, devido principalmente às altas 

taxas de natalidade e mortalidade, principalmente infantil. A coleta ou levantamento dos dados populacionais do 

território brasileiro é efetuado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, através do recenseamento 

ou censo demográfico, esses dados estatísticos como a população total, taxa de natalidade, mortalidade, 

migrações etc.  

 

O crescimento populacional brasileiro era lento, devido às elevadas taxas de natalidade e mortalidade, 

principalmente infantil a partir desse momento ela começa a crescer rapidamente, devido principalmente a 

redução da mortalidade, mantendo as taxas de natalidade e fecundidade elevadas. Entre 1950 e 1980, a 

população brasileira cresceu em média 2,8% ao ano, índice que projetava sua duplicação a cada 25 anos.  



 

 

 

Nas décadas de 1980 e 90, as taxas de crescimento populacional no país tornaram-se reduzidas, implicando em 

um crescimento populacional lento. A mortalidade continua diminuindo, ao mesmo tempo em que as taxas de 

natalidade, consequentemente de fecundidade, também diminuem, em função de aspectos como; utilização de 

métodos contraceptivos, a pílula anticoncepcional, desenvolvida na segunda metade do século XX, chegando 

rapidamente nos países menos desenvolvidos, a mulher ingressando no mercado de trabalho, principalmente 

para complementar a renda familiar dificultando a criação dos filhos com uma dupla jornada de trabalho, o custo 

para a formação e educação de um filho principalmente nos grandes centros urbanos, os casamentos tardios, 

com uma média de idade mais elevada, com as aspirações profissionais e sociais, o culto ao corpo mais perfeito, a 

questão da sexualidade feminina, em alguns casos a influência direta da religiosidade, além do processo de 

emancipação da mulher no país.  

 

Em 2010, o crescimento populacional tinha caído para 0,8% ao ano, com a população tendendo a dobrar a cada 

87 anos. As estimativas populacionais anunciadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 

evidenciam que o país permanece em ritmo menor de crescimento populacional em 2020. 

 

Paralelamente a essa redução da natalidade, vem aumentando a esperança de vida ao nascer. Como podemos 

observar, vem se reduzindo a participação da população jovem e aumentando a de adultos e idosos no conjunto 

total da população brasileira. 

 

Após a década de 2000, o país entra em um estágio de transição demográfica, deixando de ser um país com 

predomínio de jovens, para um predomínio de adultos e o aumento dos idosos. Atualmente a população 

brasileira é de aproximadamente 220.000.000 de habitantes, segundo dados do IBGE de 2018. Nas últimas 

décadas, os países menos desenvolvidos como o Brasil, vêm registrando uma desaceleração no crescimento 

populacional. 

 

36- LETRA A. 

Entre 1930 a 1956, a industrialização brasileira caracterizou-se por uma estratégia governamental de criação de indústrias 

estatais nos setores de bens de produção e de infraestrutura estratégicas. Sobre esse período, em que o Estado passou a intervir 

diretamente na economia, é correto afirmar que: 
 

A) os altíssimos investimentos estatais eram justificados pelo desinteresse do capital privado, nacional e internacional em 

investir em setores em que o retorno dos investimentos é reconhecidamente muito lento. 

B) são exemplos de indústrias que se destacaram no período a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco as montadoras de automóveis do ABC paulista. 

C) esse modelo de industrialização ficou conhecido no Brasil como substituição de exportações e se caracterizou pelo 

incentivo às importações de bens de consumo. 

D) o então presidente Getúlio Vargas implantou o Plano de Metas com o objetivo de impulsionar o crescimento da 

economia brasileira e a partir do setor industrial. 

E) em função desse extraordinário crescimento do setor industrial brasileiro, perdeu importância a exportação de produtos 

primários, notadamente o café. 

 

 

 

 



 

 

GABARITO COMENTADO: 

O processo de industrialização do Brasil é denominado de retardatário ou tardio, obrigando o Estado a realizar 

uma política denominada de substituição das importações, para produzir internamente alguns produtos 

manufaturados ou semimanufaturados que anteriormente importávamos, principalmente do continente europeu 

e norte americano. O processo de industrialização e, posteriormente, urbanização do Brasil apresentou uma 

relação direta com a economia agroexportadora cafeeira do final do século XIX, muito marcante no sudeste 

brasileiro, principalmente no oeste paulista. 

 

O período pós-crise de 1929, no período entre guerras, quando o liberalismo econômico foi questionado no 

mundo todo e o Estado Brasileiro, a exemplo de outros países, passa a intervir mais diretamente na economia 

interna. O processo industrial brasileiro após 1930, com o desenvolvimento industrial proposto pelo então 

presidente da República Getúlio Dorneles Vargas, que governou o país nas décadas de 1930 até 1945 e 

posteriormente de 1950 até 1954.  

 

Um presidente que foi empossado pela denominada “revolução” de 1930, tem como meta principal um cunho 

modernizador, tendo como prática principal o intervencionismo estatal na economia, seguindo o modelo 

econômico proposto pelo Keynesianismo. 

 

A implantação dos setores de bens de produção e de infraestrutura estratégica, como a siderurgia, petroquímica, 

bens de capital, extração mineral e produção de energia hidrelétrica, necessitava de investimento inicial muito 

elevado. Como o retorno do capital era muito lento, essas atividades, na época (1930-1956), eram pouco 

atraentes ao capital privado, fosse ele nacional ou estrangeiro. Portanto, a ação do Estado foi decisiva para 

impulsionar e diversificar os investimentos no parque industrial brasileiro, combatendo os principais obstáculos 

ao crescimento econômico. 

 

Os setores estratégicos para o desenvolvimento industrial e econômico para o país ficavam sob o controle do 

estado, como a energia elétrica, petróleo, rodovias, ferrovias, navegação e a mineração. A Companhia Siderúrgica 

Nacional foi o símbolo do processo de industrialização do Brasil e da implantação e desenvolvimento da indústria 

de base, produção ou capital, também denominada de pesada, além da Petrobras, Eletrobras, Furnas, CHESF e a 

Fábrica Nacional de Motores. 

 

Caberia ao estado brasileiro reunir o capital nacional e estrangeiro, para buscar externamente tecnologia para a 

formação das empresas de capital misto, mas sob o controle do país, isto é, do governo federal. Com isso, a 

indústria de base e a produção de todo o tipo de energia eram essenciais para a autonomia nacional, Vargas 

governou o país de 1930 a 1945. 

 

 

 



 

 

GABARITO COMENTADO – ESA 

INGLÊS 

37- QUESTÃO ANULADA. 

"The President _______ The New York Times everyday". Complete the space with the correct forms of the verb. 

 

A) reads 

B) are reading 

C) read 

D) is read 

E) is Reading 

 

 

GABARITO COMENTADO: 

A questão foi anulada pela banca por apresentar a palavra “everyday” escrita junto, que é o adjetivo 
“cotidiano” “diário”, e que não pode ser usada da forma como encontra-se na frase por conta de sua 
classe gramatical. Deveríamos, portanto, ter a grafia “every day” locução adverbial “todo dia”. Caso 
assim fosse o gabarito seria letra A “READS” uma vez que ações frequentes são representadas pelo 
Presente Simples e frases no Presente Simples com sujeito equivalente a HE, SHE e IT, como o sujeito da 
frase do enunciado (the president), deveremos adicionar desinência “S” no verbo principal na forma 
afirmativa. 

 

38- LETRA B. 

"My brother has a new job. He doesn't like _____ very much'‟. Fill in the blank with the correct forms of the personal 

pronoun. 

 

A) him 

B) it 

C) her 

D) he 

E) she 

 

GABARITO COMENTADO: 

A questão visa testar o conhecimento do candidato sobre o uso dos pronomes através do preenchimento de 
lacuna na frase "My brother has a new job. He doesn't like _____ very much'’. 

Alternativa A. Incorreta. A alternativa apresenta o pronome objetivo “him” e, apesar da lacuna precisar ser 
preenchida por um pronome objetivo, tal lacuna se refere a “a new job” o novo trabalho do irmão do autor da 
frase e o pronome “HIM” é usado para seres animados do gênero masculino.  

Alternativa B. Correta. A alternativa apresenta o pronome objetivo “IT”, fazendo com isso o preenchimento 
satisfatório da lacuna uma vez que tal pronome é usada para se referir a substantivos de gênero neutro como o 
substantivo “job” trabalho.  



 

 

Alternativa C. Incorreta. A alternativa apresenta o pronome objetivo “HER”, e, apesar da lacuna precisar ser 
preenchida por um pronome objetivo, tal lacuna se refere a “a new job” o novo trabalho do irmão do autor da 
frase e o pronome “HIM” é usado para seres animados do gênero feminino.  

Alternativa D. Incorreta. A alternativa apresenta o pronome subjetivo “HE”, usado para sujeitos do gênero 
masculino. Portanto, tratando-se de uma lacuna na função de objeto direto, o pronome apresentado não pode 
entrar na lacuna em questão.  

Alternativa E. Incorreta. A alternativa apresenta o pronome subjetivo “SHE”,  usado para sujeitos do gênero 
feminino. Portanto, tratando-se de uma lacuna na função de objeto direto, o pronome apresentado não pode 
entrar na lacuna em questão.  

 

39- LETRA C. 

According to the text, it is correct to say that: 

 

A) the Brazilian Marine Corps is part of the Brazilian Army. 

B) the Brazilian Armed Forces is part of Brazilian Air Force. 

C) the Brazilian Air Force is part of the Brazilian Armed Forces. 

D) the Brazilian Naval Aviation is part of the Brazilian Air Force. 

E) the Brazilian Army Aviation is part of the Brazilian Navy. 

 

GABARITO COMENTADO: 

A solução visa testar a compreensão textual do candidato. 

Alternativa A. Incorreta. A alternativa diz que a Marinha Brasileira é parte do Exército Brasileiro, informaçã o 
equivocada uma vez que ambas são forças independentes e não mencionada no texto.  

Alternativa B. Incorreta. A alternativa diz que as Forças Armadas Brasileiras são partes da Força Aérea Brasileira, 
informação equivocada e que não está mencionada no texto. 

Alternativa C. Correta. A alternativa diz que a Força Aérea Brasileira é parte das Forças Armadas Brasileiras, 
informação verdadeira e presente no texto conforme trecho “The Brazilian Armed Forces is the unified military 
organization formed by the Brazilian Army (including the Brazilian Army Aviation), the Brazilian Navy (including 
the Brazilian Marine Corps and Brazilian Naval Aviation) and the Brazilian Air Force.”  

Alternativa D. Incorreta. A alternativa diz que a Força Aearonaval Brasileira é parte da força aérea, informação 
equivocada uma vez que tal força é parte da Marinha Brasileira.  

Alternativa E. Incorreta. A alternativa diz que o Corpo Aéreo do Exército faz parte da Marinha Brasileira, tal força 
é parte do Exército Brasileiro como o próprio nome sugere. 

 

 

 

 

 



 

 

40- LETRA D. 

The plural forms of tabes, box, kilo, sky, wife and tooth are respectively 

 

a) tables, boxes, kilos, skies, wives and tooths. 

b) tables, boxes, kilos, skys, wives and teeth. 

c) tables, boxes, kilos, skies, wifes and teeth. 

d) tables, boxes, kilos, skies, wives and teeth. 

e) tables, boxes, kiloes, skies, wives and teeth. 

 

GABARITO COMENTADO: 

A questão visa testar o conhecimento do aluno a respeito das regras de pluralização dos substantivos e apresenta 
as seguintes palavras que aqui listaremos com seus respectivos plurais: 

Table (mesa) - Tables - plural regular, onde usamos apenas -s (outros exemplos: Teachers, cars) 

Box (caixa) - Boxes - Palavras terminadas em: -S, -SH, -CH, -X, -Z, -O, onde usamos -es (outros exemplos: kisses, 
wishes)  

Kilo (quilo) - Kilos - Palavras terminadas em: -S, -SH, -CH, -X, -Z, -O, onde usamos -es, todavia, quando tratarem-se 
de palavras abreviadas como KILO (Kilogram) deveremos usar a regra de plural regular, adicionando somente -s. 
(outros exemplos: Videos, Photos)  

Sky (céu) - Skies - Palavras terminadas em: -y após consoante perderão o -y e levarão -ies (outros exemplos: try-
tries, activity-activities)  

Wife (esposa) - Wives - Palavras terminadas em -f, -fe sofrem substituição por -ves (outros exemplos: knife-knives, 
thief-thieves)  

Tooth (dente) - Teeth - Algumas palavras tem Plural formado de forma irregular, ou seja, não seguem uma regra 
específica. (outros exemplos: goose-geese, person-people)  

Levando em considerações tais flexões de plural teremos gabarito em ALTERNATIVA D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GABARITO COMENTADO – ESA 

REDAÇÃO 

A prova de redação da EsSA 2020 apresentou o seguinte tema:  
 

“Brasileiros se preocupam com saúde, mas grande parte não possui hábitos saudáveis de vida” 
 

Em comparação com as provas anteriores, a banca em questão, que apresentara temas mais subjetivos nos 
dois últimos anos (empatia – 2019 / ambição – 2018) trouxera um tema leve, mas reflexivo, proporcionando ao 
candidato a possibilidade de fazer uma crítica aos hábitos considerados saudáveis para muitos brasileiros.   

 
A prova de redação não ofereceu nenhum grau de dificuldade, pois ao candidato bastava falar sobre o 

consumo de alimentos saudáveis, as práticas de atividades físicas, o consumo de álcool e fumo, além do próprio 
emocional, quando os pensamentos negativos e o pessimismo, por exemplo, se tornam hábitos na vida de um 
indivíduo.     

 
Esse tema tinha como palavras-chave “saúde” e “hábitos saudáveis”. Uma forma bastante interessante de 

trabalhar o assunto no desenvolvimento seria apresentar dados numéricos e exemplos do cotidiano em que o 
brasileiro não opta por uma rotina saudável, e, muitas vezes, acaba dando preferência a procedimentos estéticos, 
dietas da moda, entre outros.  

 
Na introdução, o candidato poderia definir o que são hábitos saudáveis, exemplificando-os de acordo com 

a seleção que fizera para desenvolver o tema ao longo do texto, além de explicitar os diversos benefícios de uma 
rotina saudável a longo prazo, a fim de se obter qualidade de vida.  

 
Ainda que não tenha sido um tema esperado, tendo em vista as duas últimas provas da banca EsSA, é 

importante reforçar que não havia nenhuma dificuldade em produzir um texto sobre esse assunto. Além disso, 
foram trabalhados diversos temas ao longo do ano que proporcionassem subterfúgios aos alunos e os 
capacitassem a desenvolver o assunto com qualidade. São eles:  

 
1) Os efeitos da obesidade para a sociedade brasileira  
2) Desafios para um envelhecimento saudável 
3) Estética e saúde: a busca incessante por padrões de beleza 
4) O consumo de alimentos transgênicos no Brasil  
5) Mudança de cultura alimentar: o aumento do vegetarianismo e do veganismo no Brasil 
6) A importância do cuidado com a saúde mental 
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COMENTÁRIO DA PROVA DE MATEMÁTICA: 

 
A prova apresentou a seguinte distribuição - 1 questão para cada um dos seguintes assuntos: Função 
Exponencial; Probabilidade; Escala; Equações Exponenciais; Lei dos senos; Reta no R2; Função 
Quadrática; Inequação Modular; Progressões; Polinômios; Esfera e Logaritmos (mudança de base). O 
nível apresentado foi o mesmo das provas anteriores, com uma distribuição bem razoável dos 
conteúdos. 
 
 
COMENTÁRIO DA PROVA DE PORTUGUÊS: 

 
A prova da ESA veio dentro do esperado. Apresentou duas questões polêmicas que permitem chegar à 
resposta tranquilamente; entretanto, por serem polêmicas, permitiam a elaboração de recursos. Apesar 
dos recursos feitos, já era esperado que o examinador não iria anular pelo fato de as opções permitirem 
uma resposta. Isso não significa dizer que as questões estavam perfeitas. 
 
 

COMENTÁRIO DA PROVA DE HISTÓRIA: 
 

A prova da ESA manteve seu padrão, apresentando 5 questões de solução de nível fácil para moderada, 
e uma questão com nível absurdo de detalhamento da referência bibliográfica (KOSHIBA). Nos últimos 5 
anos de concurso (2020-2016), a ESA tem cobrado em seus certames ao menos uma questão de nível 
absurdo. 



 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

COMENTÁRIO DA PROVA DE GEOGRAFIA: 
 

A prova da EsSA na edição de 2020 -2021, está contemplando o conteúdo programático do manual do 
candidato, conforme foi divulgado. Segundo a nossa avaliação as questões estão dentro do padrão, isto 
é, do modelo, conforme os anos anteriores, com um grau de dificuldade de mediano para fácil.  
 
Os conteúdos programáticos abordados estão abrangendo os tópicos da Geografia sócio econômica, 
que mais vem sendo cobrados nos últimos anos de concurso, como; processo de industrialização do 
Brasil e a Demografia Brasileira, além dos conteúdos de Climatologia do Brasil e Bacias Hidrográfica. 
 
As questões abordadas na avaliação como nos anos anteriores são de uma forma direta, sem um 
indicativo com textos, gráficos ou mapas, facilitando o candidato na marcação da resposta correta, não 
necessitando de um aprofundamento do conteúdo programático de Geografia do Brasil.  
 
 
COMENTÁRIO DA PROVA DE INGLÊS: 
 
Apenas em seu segundo ano de concurso, a disciplina de língua inglesa da ESA repetiu o perfil de seu 
primeiro ano com 1 questão de interpretação de texto e três questões com elementos gramaticais. 
Outro elemento repetido foi a presenta de uma questão sobre o Simple Present, questão esta que até o 
momento da elaboração deste relatório está anulada por um uso incorreto de vocabulário. Em termos 
gerais, a prova estava compatível em nível com sua antecessora e manteve o respeito ao que foi 
tornado público no edital do concurso. 
 


