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Estratégia Militares 
 

INSTRUÇÕES! 

• Esta prova contém 10 questões discursivas e 1 redação, e simula a segunda fase da prova do ITA; 
• Você receberá esta prova via e-mail cadastrado no ato da inscrição ou poderá baixar em um artigo publicado no blog 

do Estratégia Militares. Baixe-a e imprima-a se preferir; 
• Os participantes terão das 13h às 17h (horário de Brasília) para responder às questões; 
• Somente serão corrigidas as redações de alunos matriculados em nossos cursos regulares. Para ter seu texto corrigido, 

envie o arquivo da foto da folha pela aba Minhas Redações, na Área do Aluno; 
• Não serão corrigidas as redações de candidatos que não são nossos alunos de pacotes ou curso regulares; 
• A partir das 19h do dia 30 de novembro de 2020, será divulgado o PDF comentado deste simulado; 

 

Cronograma – 30/11/2020 

• Início da prova: às 13h. 
• Fim da prova: às 17h. 
• Divulgação da correção em PDF: a partir das 19h do dia 30/11/2020. 
 

 
 

 

 

 

 

  

https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/aulas-gratuitas-militares/?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=em-ld-bs-inst-aovivo
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FÍSICA 

 

 

Questão 1. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) Um foguete de longo alcance é lançado da 

superfície da Terra (raio 𝑅) com velocidade 𝑣 = (𝑣𝑟 , 𝑣𝜃), em que 𝑣𝑟 é a velocidade na direção radial e 𝑣𝜃 é a velocidade na 

direção tangente. Desprezando quaisquer forças de atrito e a rotação da Terra (mas usando o campo gravitacional), 

determine a equação para o máximo valor de 𝐻. Calcule o valor de 𝐻/𝑅 e verifique se o resultado é familiar com o caso de 

𝑣 ser vertical.  

Caso necessário, utilize (1 + 𝑥)𝑛 ≈ 1 + 𝑛𝑥. 

 

 

Questão 2. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) Uma bola de gude desce uma escada de forma 

regular, se chocando em cada degrau no mesmo local e quicando na mesma altura acima de cada degrau, conforme figura 

abaixo. 

A altura do degrau da escada é igual a sua profundidade (piso é igual a elevação) e o coeficiente de atrito é 𝑒. Qual a 

velocidade horizontal e a altura de salto para as condições do problema. 
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Questão 3. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) A figura abaixo mostra o biprisma de Fresnel. O 

estreito prisma 𝑃 refrata a luz proveniente de uma pequena fonte 𝐹 em dois feixes. Ao colocar um anteparo a uma distância 

𝑏 de 𝑃, um padrão de interferência é observado e possui comprimento 𝐿. Sabendo que o índice de refração do estreito 

biprisma é 𝑛, determine o comprimento 𝐿 e a largura de franja no anteparo. 

A luz proveniente da fonte possui comprimento de onda 𝜆. 

 

 

Questão 4. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) Uma máquina térmica produz 140 𝑘𝐽 de 

trabalho. Para que essa máquina seja reversível, qual deve ser o valor da temperatura da fonte fria? 

 

 

Questão 5. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) Uma esfera sólida de raio 𝑅 está flutuando em 

um líquido de densidade 𝜌 com metade do seu volume submerso. Se a esfera é ligeiramente deslocada para baixo e solta, 

encontre o período de oscilação da esfera. 
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Questão 6. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) Um carro de massa 𝑀 tem um poste de onde 

uma bola de massa 𝜇 é pendurada por uma fina corda presa no ponto 𝑃. O carro e a bola tem velocidade inicial 𝑉. O carro 

se choca com outro carro de massa 𝑚 e nele permenace gradudo. Se o comprimento da cordo é 𝑅, qual a menor velocidade 

inicial 𝑉 para que a bola pode circular em torno do ponto 𝑃. Despreze os atritos e conside que 𝑀, 𝑚 ≫ 𝜇. 

 

 

Questão 7. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) Um anel condutor é posicionado na vertical, 

apoiado por suportes isolante e possui carga uniformemente distribuída de 50 𝜇𝐶. Uma esfera carregada com carga igual a 

4 𝜇𝐶 é colocada a 80 cm do centro do anel, em uma superfície horizontal e rugosa. Qual deve ser o coeficiente de atrito 𝜇
𝑠
 

entre o solo e a carga se a esfera está a ponto de se mover? 

Considere que: 

- a superfície horizontal seja isolante. 

- a massa da esfera igual 1kg. 

- raio do anel igual a 60 cm. 

- 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2. 

- constante eletrostática do meio 9 ⋅ 109 𝑁𝑚2/𝐶2. 
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Questão 8. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) No circuito resistivo da figura abaixo, foi 

conectado aos terminais a e b uma bateria de 𝑓𝑒𝑚 5 V e resistência interna 𝑟. Se o circuito resistivo é utilizado para 

esquentar uma certa quantidade de água no menor tempo possível, qual o valor da relação entre 𝑟/𝑅? 

 

 

Questão 9. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) Um antipróton de energia 𝐸0 interage com um 

próton em repouso para produzir duas partículas de massa iguais, cada uma com massa 𝑚𝑥. Uma das partículas é detectada 

em um ângulo de 90° ao eixo incidente conforme medido no laboratório. Calcule a energia total dessa partícula e mostre 

que essa energia independe de 𝑚𝑥 assim como independe de 𝐸0. A massa do próton é 𝑚. 

 

Questão 10. (Estratégia Militares – Inédita 2020 – Prof. Toni Burgatto) Quando observado no referencial 𝑆, duas naves 

estão viajando em direções opostas ao longo de linhas retas, trajetórias paralelas separadas por uma distância 𝑑. A 

velocidade de cada nave é 𝑐/2, em que 𝑐 é a velocidade da luz. 

 

a) neste instante (quando observado de 𝑆), quando as naves estão no ponto mais próximo (indicado pela linha tracejada na 

figura), a nave 1 ejeta um pequeno pacote com velocidade 3𝑐/4 (também observado de 𝑆). Para um observado na nave 1, 

qual deve ser o angulo de lançamento do pacote para ser recebido por 2? Considere que o observador na nave 1 tem um 

sistema de coordenada cujos eixos são paralelos aos de 𝑆 e, como mostrado na figura, a direção de movimento é paralelo 

ao eixo 𝑦. 

b) qual a velocidade do pacote quando visto pelo observador na nave 1? 
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REDAÇÃO 

 

 

Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos, argumente sobre a questão abaixo. 

 

O homem está mais intolerante na atualidade? 

 

Texto I 

O PARADOXO DA TOLERÂNCIA 

abr 12, 2018 

 Em 1945, o filósofo Karl Popper publicou “The Open Society and Its Enemies”, obra que defende os valores da 

democracia liberal e critica o conceito filosófico de historicismo teleológico. Nesse mesmo livro, Popper também discursa 

sobre o que ele define como O Paradoxo da Tolerância. 

 Popper abre sua teoria com as seguintes palavras: 

 “Tolerância ilimitada culminará no desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até para 

aqueles que são intolerantes […], então os tolerantes serão destruídos, e junto com eles a tolerância.” 

 “Nessa formulação eu não sugiro que devemos sempre suprimir os discursos de filosofias intolerantes; desde que 

seja possível contrariá-los através da argumentação lógica e desde que a opinião pública os mantenha quietos, suprimi-los 

 seria imprudente.” 

“Porém, devemos reivindicar o direito de suprimi-los até pela força, se necessário; pois é provável que eles não estejam 

preparados para encontrar nosso nível de argumento racional, e podem começar a rejeitar qualquer tipo de argumento.” 

 “Ele podem proibir seus seguidores de ouvirem argumentos racionais, e ensiná-los a responderem argumentos com 

seus punhos ou pistolas. Nós devemos portanto reivindicar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes.” 

(Disponível em <https://naomekahlo.com/o-paradoxo-da-tolerancia/> Acesso em 23 nov. 2020) 

 

Texto II 

O que é a 'cultura de cancelamento' 

Mariana Sanches 

Da BBC News Brasil em Washington 

25 julho 2020 

 

 O movimento hoje conhecido como "cultura do cancelamento" começou, há alguns anos, como uma forma de 

chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de 

grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. 

 Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, 

registra em vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e 

autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em 

questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. 
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 A cascata de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste de imagem, 

sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender amplamente. 

 O cancelamento é diferente da trollagem típica de internet, eventualmente com insultos coordenados, frequente em 

disputas de opinião entre usuários das redes. O "cancelamento" é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios 

de subsistência atuais e futuros do cancelado. Extremamente frequente nos Estados Unidos, ela hoje abate personalidade, 

mas também anônimos. 

(Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53537542> Acesso em 23 nov. 2020) 

 

Texto III 

A intolerância sempre existiu ou é um fenômeno recente? 

 A dificuldade em aceitar o diferente não é um fenômeno apenas da nossa época. Não precisamos ir muito longe, 

basta lembrar que em nosso processo de “colonização” as diferenças entre as populações que aqui viviam e os europeus 

foram motivos de violência e perseguições. Em seguida, a crença da superioridade racial dos colonizadores foi o que 

motivou a escravidão dos negros, que durou quase 4 séculos. 

 Mas se formos ainda mais longe na história, encontraremos exemplos de impérios que se construíram à base de 

muita violência e de extermínio de populações. Os romanos, por exemplo, impunham a sua cultura sobre outros povos por 

se considerarem superiores. Na Idade Média, a Igreja Católica perseguiu e puniu aqueles que possuíam uma crença 

diferente da que pregava. 

(Disponível em <https://www.politize.com.br/o-que-e-intolerancia/> Acesso em 23 nov. 2020) 

 

Texto IV 

 

(Disponível em <https://www.geledes.org.br/racismo-sem-querer/> Acesso em 23 nov. 2020) 
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Conheça o Estratégia Militares! 

 

 

 

(INSERIR BANNER e LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RECEBA MATERIAIS GRATUITOS 

 

 

GRUPO Link do Grupo 

Estratégia Militares https://t.me/estrategiamilitares  

Estratégia Vestibulares https://t.me/estrategiavestibulares  

 

https://www.estrategiamilitares.com.br/
https://t.me/estrategiamilitares
https://t.me/estrategiavestibulares
https://www.instagram.com/estrategiamilitares/
https://www.facebook.com/EstrategiaMilitares/
https://www.youtube.com/channel/UCRG_9hakCqXxnj_8TqCdgTA
https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/aulas-gratuitas-militares/?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=em-ld-bs-inst-aovivo

