
       
 

ETAM 
ESCOLA TÉCNICA DO ARSENAL DE MARINHA 

CADERNO 1 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
1 - A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.  
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.  
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 

após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.  
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito (assinalamentos), pois a imagem do 

seu cartão de respostas será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.  
 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 
1 - Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 60 (sessenta) questões objetivas, está completo. 
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e somente uma correta. 
3 - Confira se os seus dados pessoais, o curso escolhido, indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer 

divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar 
o cartão de respostas no espaço apropriado. 

4 - Confira atentamente se o curso e o número do caderno que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de 
Local. 

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado. 
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 

seja a correta. 
7 – No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que está no seu cartão de respostas. 
 
 

AGENDA  
 08/06/2014, Provas Objetivas.  
 09/06/2014, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas. 
 10/06/2014, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas. 
 11/06 e 13/06/2014, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.  
 20/06/2014, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas. 
 23/06/2014, Resultado Definitivo das Notas das Provas Objetivas. 
 24/06/2014, Resultado Final do Concurso Público. 
 03/07/2014, Avaliação Médica para Pessoas com Deficiência (PCD). 
 14/07/2014, Matrícula dos Classificados. 
 

  

INFORMAÇÕES:  
 
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
Internet: http://concursos.biorio.org.br  
E-mail: emgepron2014@biorio.org.br 

  
 

http://concursos.biorio.org.br/�
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO  

O IDIOMA, VIVO OU MORTO? 
                                               Jorge Fernando dos Santos 
  

O grande problema da língua pátria é que ela é 
viva e se renova a cada dia. Problema não para a própria 
língua, mas para os puristas, aqueles que fiscalizam o uso 
e o desuso do idioma. Quando Chico Buarque de Hollanda 
criou na letra de “Pedro Pedreiro” o neologismo 
“penseiro”, teve gente que chiou. Afinal, que palavra é 
essa? Não demorou muito, o Aurélio definiu a nova 
palavra no seu dicionário. Isso mostra o vigor da língua 
portuguesa. Nas próximas edições dos melhores 
dicionários, não duvidem: provavelmente virá pelo menos 
uma definição para a expressão “segura o tcham”. Enfim, 
as gírias e expressões populares, por mais erradas ou 
absurdas que possam parecer, ajudam a manter a 
atualidade dos idiomas que se prezam. 
 
Questão 1 
“Isso mostra o vigor da língua portuguesa”; o vigor 
aludido se comprova pelo fato de: 
 
(A) Aurélio ter registrado rapidamente o vocábulo novo. 
(B) o compositor ter criado um neologismo, que se 

mostrou adequado. 
(C) algumas palavras fazerem parte de atividades 

populares, como a música. 
(D) escritores terem protestado contra o novo vocábulo. 
 
Questão 2 
O título dado ao texto – O idioma, vivo ou morto? – pode 
ser justificado pelo seguinte aspecto do texto: 
 
(A) o idioma tem usos e desusos fiscalizados pelos 

puristas. 
(B) os escritores criam sempre novos vocábulos que 

atualizam o idioma. 
(C) os dicionários registram todas as novas palavras 

criadas. 
(D) os compositores populares usam a gíria popular em 

suas letras. 
 
Questão 3 
Nos pares abaixo, o adjetivo sublinhado indica uma 
opinião do autor em: 
 
(A) grande
(B) língua 

 problema. 

(C) 
pátria. 

nova
(D) língua 

 palavra. 

 
portuguesa. 

Questão 4 
Duas palavras do texto que se acentuam por regras 
diferentes são: 
 
(A) pátria / própria. 
(B) é / virá. 
(C) Aurélio / dicionário. 
(D) próximas / dicionários. 
 
Questão 5 
 “...da língua pátria é que ela é viva e se renova a cada 
dia”; a relação lógica está correta na seguinte opção: 
 
(A) ela é viva, mas se renova a cada dia. 
(B) ela é viva, embora se renove a cada dia. 
(C) ela é viva, por isso se renova a cada dia. 
(D) ela é viva, sem que se renove a cada dia. 
 
Questão 6 
“ela se renova a cada dia

 

”; a expressão sublinhada 
equivale a: 

(A) pouco a pouco. 
(B) minuciosamente. 
(C) diariamente. 
(D) semanalmente. 
 
Questão 7 
“Problema não para a própria língua, mas para os 
puristas, aqueles que fiscalizam o uso e o desuso do 
idioma.” O comentário correto sobre os componentes 
desse segmento do texto é: 
 
(A) o conectivo “mas” compara elementos do texto. 
(B) o termo “puristas” também é um neologismo. 
(C) a última parte do segmento mostra uma crítica ao 

idioma. 
(D) o termo “idioma” é sinônimo de “língua”. 
 
Questão 8 
Segundo o que se pode depreender do texto, um 
“neologismo” é uma palavra: 
 
(A) criada por poetas. 
(B) ainda não existente no idioma. 
(C) proveniente do uso popular. 
(D) presente nos dicionários. 
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Questão 9 
A frase “teve gente que chiou”, expressa em linguagem 
popular, deve ser escrita em língua culta da seguinte 
forma: 
 
(A) Teve pessoas que chiaram. 
(B) Houve gente que chiou. 
(C) Houve pessoas que reclamaram. 
(D) Teve gente que reclamou. 
 
Questão 10 
“Nas próximas edições dos melhores dicionários, não 
duvidem:...”; a forma verbal “não duvidem” se dirige: 
 
(A) aos leitores do texto. 
(B) aos autores de dicionários. 
(C) aos leitores dos dicionários. 
(D) aos puristas. 
 
Questão 11 
“provavelmente virá pelos menos uma definição”; o 
termo “provavelmente” indica: 
 
(A) opinião. 
(B) certeza. 
(C) desejo. 
(D) possibilidade. 
 
Questão 12 
“Enfim, as gírias e expressões populares, por mais erradas 
e absurdas que possam parecer”; nesse segmento do 
texto, o adjetivo “populares” se refere a: 
 
(A) gírias. 
(B) expressões. 
(C) gírias e expressões. 
(D) erradas. 
 
Questão 13 
“por mais erradas e absurdas que possam parecer”; a 
frase equivale a: 
 
(A) ainda que possam parecer erradas e absurdas. 
(B) para que possam parecer erradas e absurdas. 
(C) logo que erradas e absurdas possam parecer. 
(D) enquanto possam parecer erradas e absurdas. 
 
Questão 14 
“ajudam a manter

 

 a atualidade do idioma; a forma 
correta do verbo sublinhado está presente na seguinte 
frase: 

(A) Ele se manteu
(B) Ela se 

 tranquilo diante do perigo. 
mantia

(C) Espero que tudo se 
 sempre magra e elegante. 

mantinha
(D) Todos se 

 calmo durante a Copa. 
manterão

Questão 15 

 cuidadosos com a segurança. 

No texto, aparecem três termos entre aspas: “Pedro 
Pedreiro” (I), “penseiro” (II) e “segura o tcham” (III); sobre 
esse emprego pode-se dizer que: 
 
(A) todos os termos mostram aspas pela mesma razão. 
(B) os exemplos I e III mostram aspas pelo mesmo 

motivo. 
(C) os exemplos I e II mostram aspas devido ao mesmo 

fato. 
(D) I, II e III mostram aspas por motivos distintos. 
 

 
 
 
 

LÍNGUA INGLESA 
 
  TEXT I  

The Environmental Pillar of Sustainable Water: Ecological 
Services 

 
(Source: http://www.welcome-water.eu/project/activities/) 

 
Across the globe, increased demand and water 
mismanagement have put stress on water services. As a 
result, there has been a growing societal recognition of the 
need to look at sustainable solutions that allow for 
everyone to have access to clean water. There is growing 
recognition of the importance of ecological services 
(benefits arising from the ecological functions of healthy 
ecosystems) as part of a management strategy in new 
approaches. Ecological services imply that nature can also 
play a role in providing safe drinking water. Whether 
through source water protection or natural filtration, the 
environment can work in concert with technology to 
provide water in a reasonable, sustainable fashion. 

(From: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK50775/) 
 

Question 16 
The first sentence of Text 1 shows a(n): 
 
(A) problem. 
(B) solution. 
(C) alternative. 
(D) contradiction. 
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Question 17 
The expression "safe drinking water" means that the water 
is: 
 
(A) bad. 
(B) good. 
(C) dirty. 
(D) unhealthy. 
 
Question 18 
The phrase "As a result" can be replaced by: 
 

(A) lastly. 
(B) mainly. 
(C) increasingly. 
(D) consequently. 

 
 

Question 19 
The underlined word in "a growing societal recognition

 

" 
means: 

(A) recall. 
(B) respect. 
(C) realization. 
(D) recollection.  
 
 
 
TEXT II 

The four-thousand-year-old computer 
In 1901, a group of divers excavating an ancient Roman 

shipwreck near the island of Antikythera, off the 
southern coast of Greece, found a mysterious object - a 
lump of calcified stone that contained within it several 
gearwheels welded together after years under the sea. 
The 2,000-year-old object, no bigger than a modern 
laptop, is now regarded as the world's oldest computer, 
devised to predict solar eclipses and, according to recent 
findings, calculate the timing of the ancient Olympics. 
Following the efforts of an international team of 
scientists, the mysteries of the Antikythera Mechanism 
are uncovered, revealing surprising and awe-inspiring 
details of the object that continues to mystify.      

(From: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01hlkcq) 
 
Question 20 
The function of this text is to: 
 
(A) inform. 
(B) criticize. 
(C) entertain. 
(D) complain. 

 
 
 

 
Question 21 
The object mentioned in the title was found: 
 
(A) on a mountain. 
(B) on the beach.  
(C) in the ocean.   
(D) in a house. 
 
Question 22 
The verb "found" can be replaced by: 
 
(A) came for. 
(B) came out. 
(C) came into. 
(D) came across. 
 

 
Question 23 
The material which "a lump of calcified stone" is made of is: 
 
(A) soft.  
(B) hard. 
(C) flexible. 
(D) transparent. 
 
Question 24 
The opposite of “under” in “under the sea" is: 
 
(A)beside.  
(B)above. 
(C)at.  
(D) in. 

 
 

FÍSICA 
 
Questão 25 
O número 1,2 × 103 corresponde ao valor: 
 
(A) 12 
(B) 120 
(C) 1200 
(D) 12000 
 
Questão 26 
Uma mesa mede 1,45 metros de comprimento. Essa 
medida equivale a: 
 
(A) 0,0145 cm 
(B) 0,145 cm 
(C) 14,5 cm 
(D) 145 cm 
 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01hlkcq�
http://replaced.by/�
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Questão 27 
O peso de um corpo corresponde à sua massa 
multiplicada pela: 
 
(A) aceleração da gravidade. 
(B) densidade do corpo. 
(C) velocidade da luz. 
(D) altitude do corpo. 
 
Questão 28 
Observe o sistema de forças abaixo, que atua sobre o 
corpo M: 
 
 
 
 
 
 
 
O módulo da força resultante desse sistema vale: 
 
(A) 5 N 
(B) 5 √2 N 
(C) 5 √3 N 
(D) 10 N  
 
Questão 29 
Observe a gangorra abaixo, em cujas extremidades se 
apoiam duas pessoas, cujos pesos são identificados pelos 
símbolos P1 e P2. 
 
 
 
 
 
 
 
Se o peso da primeira pessoa (P1) vale 60kgf, o peso que a 
segunda pessoa deve ter (P2) para que a gangorra fique 
em equilíbrio, na posição horizontal, vale: 
 
(A) 15 kgf 
(B) 30 kgf 
(C) 60 kgf 
(D) 120 kgf 
 
Questão 30 
Um corpo de massa 30 kg sofre ação de uma força de 45 
N. Considerando que não há atrito, a aceleração que esse 
corpo irá adquirir é de: 
 
(A) 0,75 m/s2 
(B) 1,00 m/s2 
(C) 1,50 m/s2 
(D) 2,00 m/s2 

 
Questão 31 
Dentre as alternativas a seguir, aquela que melhor 
expressa o enunciado da terceira lei de Newton é: 
 
(A) ao sofrer uma força, um corpo está sempre sujeito a 

determinada aceleração. 
(B) dois corpos sempre se atraem, com uma força 

proporcional à distância entre eles. 
(C) ao orbitar sobre a terra, todo corpo apresenta uma 

velocidade constante. 
(D) a toda ação, corresponde sempre uma reação oposta 

e de igual intensidade. 
 
Questão 32 
Uma força de 10N atua sobre um corpo ao longo de 5 
segundos, arrastando-o por 1m. A potência mecânica 
média aplicada nesse processo vale: 
 
(A) 0,5 W 
(B) 1,0 W 
(C) 1,5 W 
(D) 2,0 W 
 
Questão 33 
Dentre os gráficos abaixo, que indicam a posição s de um 
corpo ao longo do tempo t, aquele que representa um 
movimento uniforme, com velocidade constante e 
diferente de zero, é: 
 
(A)  
 
 
 
 
 
 
(B)  
 
 
 
 
 
 
(C)  
 
 
 
 
 
 
 
(D)  
 
 
 

  M 10 N 

5 N 

-5 N 

1m 2m 

P1 P2 

t 

s 

t 

s 

t 

s 

t 

s 
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Questão 34 
Em um intervalo de 5 segundos, um ciclista passou de 
uma velocidade de 5m/s para uma velocidade de 15m/s. 
A aceleração média desse ciclista, nesse intervalo de 
tempo, foi de: 
 
(A) 2 m/s2 
(B) 3 m/s2 
(C) 5 m/s2 
(D) 10 m/s2 
 
Questão 35 
A lei de Coulomb estabelece que o módulo da força entre 
duas cargas com valores q1 e q2, que estão separadas por 
uma distância d, é: 
 
(A) diretamente proporcional ao produto entre q1 e q2 e 

diretamente proporcional ao quadrado de d. 
(B) diretamente proporcional ao produto entre q1 e q2 e 

inversamente proporcional ao quadrado de d. 
(C) inversamente proporcional ao produto entre q1 e q2 

e diretamente proporcional ao quadrado de d. 
(D) inversamente proporcional ao produto entre q1 e q2 

e inversamente proporcional ao quadrado de d. 
 
Questão 36 
Um fio condutor com resistência igual a 2 Ω está sujeito a 
uma diferença de potencial de 10 V. Sob essas condições, 
o valor da corrente que passa por esse fio vale: 
 
(A) 2 A 
(B) 4 A 
(C) 5 A 
(D) 8 A 
 
Questão 37 
Um tijolo maciço possui 20 cm de comprimento, 15 
centímetros de altura e 10 centímetros de largura. Se este 
tijolo possui massa igual a 3,6kg, sua densidade vale: 
 
(A) 0,2 g/cm3 
(B) 0,4 g/cm3 
(C) 0,8 g/cm3 
(D) 1,2 g/cm3 
 
Questão 38 
Observe o desenho abaixo, que mostra um cubo de 10cm 
de lado, parcialmente submerso em água. 
 
 
 
 
 
 
 

Assumindo que a densidade da água vale 1g/cm3, o peso 
desse cubo vale: 
 
(A) 200 g 
(B) 400 g 
(C) 800 g 
(D) 1200 g 
 
Questão 39 
A tabela abaixo mostra as temperaturas de fusão e 
ebulição da água, nas escalas Celsius (°C) e Fahrenheit 
(°F).  

 
Temperatura °C °F 

Condensação da água 0 32 
Ebulição da água 100 212 

 
Uma temperatura de 20° corresponde, na escala 
Fahrenheit, a uma temperatura de: 
 
(A) 24°F 
(B) 36°F 
(C) 48°F 
(D) 72°F 
 
Questão 40 
O coeficiente de dilatação linear de um determinado tipo 
de aço vale 1,2 × 10-5 / °C. Se um trilho de 10 metros de 
comprimento, constituído por esse tipo de aço, estiver 
sujeito a uma variação de temperatura de 50°C, sua 
dilatação linear total será de:  
 
(A) 0,6 cm 
(B) 1,2 cm 
(C) 6 cm 
(D) 12 cm 
 
Questão 41 
O calor latente de fusão da água é de 80 cal/g. Sabendo 
que a densidade da água é de 1g/cm3, a quantidade de 
calor necessária para transformar meio litro de água, que 
se encontra a uma temperatura de 0°C, completamente 
em gelo, vale: 
 
(A) 10 kcal 
(B) 20 kcal 
(C) 40 kcal 
(D) 80 kcal 
 
 
 
 
 
 
 

Nível de água 
2cm 

8cm 

cubo 
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Questão 42 
O gráfico abaixo mostra uma onda evoluindo ao longo de 
determinada distância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O comprimento dessa onda vale: 
 
(A) 3 mm 
(B) 4 mm 
(C) 6 mm 
(D) 12 mm 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
Questão 43 
Dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta uma 

maneira de se representar o número 1
√27

 é: 

 

(A) 
𝟏
𝟑
 

(B) 
𝟏
√𝟑

 

(C) √
𝟑
𝟑

 

(D) √
𝟑
𝟗

 
 
Questão 44 
Observe a expressão abaixo. 
 

�𝟑−𝟏 − �𝟒
𝟗

+
𝟏
𝟔
� × (𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑… )−𝟏 

 
Essa expressão vale: 
 
(A) -1/6 
(B) -1/3 
(C) -1/2 
(D) -1 
 
 
 

Questão 45 
A ordem de grandeza da soma entre os números 𝟏𝟎𝟑 e 
𝟏𝟎𝟐 é: 
 
(A) 𝟏𝟎𝟏 
(B) 𝟏𝟎𝟐  
(C) 𝟏𝟎𝟑  
(D) 𝟏𝟎𝟒  
 
Questão 46 
Em uma garagem, entre automóveis e motos, há 40 
veículos. Sabendo que se pode contar 130 rodas nessa 
garagem, o número de automóveis é de: 
 
(A) 10 
(B) 15 
(C) 20 
(D) 25 
 
Questão 47 
O número 𝑿 é dado pela expressão: 
 

𝑿 =
𝟎,𝟐𝟏𝟕𝟗𝟓𝟑 + 𝟑 ∙ 𝟎,𝟐𝟏𝟕𝟗𝟓 ∙ 𝟎,𝟕𝟖𝟐𝟎𝟓+ 𝟎,𝟕𝟖𝟐𝟎𝟓𝟑

𝟐,𝟐𝟏𝟕𝟗𝟓𝟑 + 𝟑 ∙ 𝟒,𝟒𝟑𝟓𝟗𝟎 ∙ 𝟑,𝟓𝟔𝟒𝟏𝟎+ 𝟏,𝟕𝟖𝟐𝟎𝟓𝟑
 

 
Esse número vale 
 
(A) 1 
(B) 1/16 
(C) 1/64 
(D) 1/256 
 
Questão 48 
Miguel e Bruno, trabalhando juntos, podem construir um 
muro em 6 dias. Em uma dada ocasião, porém, Miguel 
trabalhou sozinho durante 3 dias e passou o serviço a 
Bruno que, também trabalhando sozinho, concluiu a 
construção do muro em mais 9 dias de trabalho. Desse 
modo, é correto afirmar que, sozinho, Miguel construiria 
um muro: 
 
(A) no mesmo tempo que Bruno construiria esse mesmo 

muro sozinho. 
(B) duas vezes mais rápido que Bruno construiria esse 

mesmo muro sozinho. 
(C) duas vezes mais lento que Bruno construiria esse 

mesmo muro sozinho. 
(D) três vezes mais rápido que Bruno construiria esse 

mesmo muro sozinho. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mm 

mm 

4 

-4 

0 12 
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Questão 49 
Observe o gráfico de duas funções apresentado na figura 
abaixo. 
 

 
 
Nessas funções, “a” vale: 
 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
 
Questão 50 
Para que a função f(x) = ax2 + 4x + b tenha valor máximo 
no ponto (1,2), a e b valem, respectivamente: 
 
(A) -2 e 0 
(B) -2 e 1 
(C) -3 e 1 
(D) -3 e 2 
 
Questão 51 
Dados três conjuntos, A = {1,2,3}, B = {4,5} e C = {1,2,4}, 
observe os pares ordenados apresentados graficamente 
na figura abaixo. 
 

 
 
Esses pares correspondem, graficamente, a: 
 
(A) B X (A ∩ C) 
(B)  (A U C) X B 
(C) (A ∩ C) X B 
(D) B X (A U C) 
 
 
 
 

Questão 52 
Na figura abaixo, o ângulo A é 20° superior ao ângulo 
formado pelo arco BC. Além disso, o arco DE é 5 vezes 
maior do que o arco BC. 

 
Desse modo, o ângulo A vale: 
 
(A) 30° 
(B) 40° 
(C) 50° 
(D) 60° 

 
Questão 53 
Observe o trapézio retângulo ABCD apresentado na figura 
abaixo. 

 
 
A área desse trapézio vale: 
 
(A) 2304 u.a. 
(B) 3936 u.a. 
(C) 4800 u.a. 
(D) 6000 u.a. 
 
Questão 54 
O raio de um círculo inscrito em um hexágono regular vale 
𝟐√𝟑cm. O raio do círculo circunscrito a esse hexágono 
vale: 
 
(A) 1cm 
(B) √𝟑cm 
(C) 2cm 
(D) 4cm 
 

f(x) = ax + b 

g(x) = ax
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Questão 55 
Sabendo que a superfície de um cubo possui área total 
igual a 24m2, o volume desse cubo vale: 
 
(A) 2m3 
(B) 4m3 
(C) 8m3 
(D) 16m3 
 
Questão 56 
Sabendo que sen(b) = 0,8 e sen(a) = 0,6, pode-se afirmar 
que sen(2b+a) vale: 
 
(A) 0,600 
(B) 0,628 
(C) 1,400 
(D) 1,656 
 
Questão 57 
Observe a expressão apresentada abaixo. 
 
𝟐. 𝒔𝒆𝒏(𝟗𝟎∘). 𝒔𝒆𝒏(𝟑𝟎∘) + 𝟒. 𝒔𝒆𝒏(𝟑𝟎∘). 𝒄𝒐𝒔(𝟔𝟎∘) + 𝒕𝒈(𝟒𝟓∘). 𝒄𝒐𝒔(𝟗𝟎∘)  
 
Essa expressão vale: 
 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
 
Questão 58 
Para que a equação x2 + 4x + b = 0 tenha duas raízes reais 
e iguais, b deve ser igual a: 
 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
 
Questão 59 
Observe a equação apresentada abaixo: 
 

𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 = 5 ∙ 𝑥 + 3 
 
Para que essa equação tenha infinitas soluções, a e b 
devem valer, respectivamente: 
 
(A) 5 e 3 
(B) 3 e 5 
(C) -5 e -3 
(D) -3 e -5 
 
 
 
 

Questão 60 
Para que a função 
 

𝒇(𝒙) =  𝒙𝟑 + 𝟑 ∙ 𝒂 ∙ 𝒙𝟐 + 𝟑 ∙ 𝒂𝟐 ∙ 𝒙 + 𝒂𝟑 
 
tenha uma raiz igual a 1, o valor de a deve ser: 
 
(A) 0 
(B) 1 
(C) -1 
(D) -2 
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