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APRESENTAÇÃO 
DA OBRA

A editora Nova Concursos apresenta o Livro de 740 Questões Comentadas 
para ESA e EsPCEx, que vai ajudar você a conquistar seus objetivos no âmbito 
dos concursos para carreiras militares. A obra reúne provas da banca orga-
nizadora oficial DECEx para as duas instituições, incluindo as aplicadas em 
2021. O conteúdo está organizado por instituição, subdividido nas disciplinas 
cobradas nos certames.

As questões são analisadas por autores de larga experiência na área de con-
cursos públicos, trazendo o passo a passo da resolução, em uma linguagem 
simples e descomplicada, afinal, você precisa dominar o que realmente 
importa.

Os comentários do gabarito oficial são embasados nas referências teóricas 
cobradas em concursos, permitindo ao leitor assimilar os conhecimentos 
fundamentais recorrentes nas provas.

Apresentamos essa obra convictos de que será determinante para seus 
estudos.

A meta é estudar até passar!
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MATEMÁTICA
1. (ESA – DECEx – 2021) A expressão que for-
nece o número de anagramas da palavra SAR-
GENTO, onde as vogais aparecem em ordem 
alfabética, é:

a) 

b) 

c) 8!

d) 

e) 8! − 3!

2. (ESA – DECEx – 2021) Identifique o ângulo X, 
em radianos, do intervalo [0 , 2𝜋] cujo sen X é 
igual ao sen 2X.

a)  rad

b)  rad

c)  rad

d)  rad

e)  rad

3. (ESA – DECEx – 2021) Considere 𝑎 e 𝑏 números 
reais positivos. Se log 𝑎 = 2 e log 𝑏 = 3, o valor de 
log(𝑎. 𝑏2) é igual a:

a) 18

b) 12

c) 11

d) 10

e) 8

4. (ESA – DECEx – 2021) Assinale a alternativa cujo 
gráfico representa a função exponencial 𝑓(𝑥) = 2𝑥.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

5. (ESA – DECEx – 2021) Qual é a posição do ponto P 
(5 , 3) em relação à circunferência de centro C (3 , 1) e 
raio igual a 5 unidades?

a) Externo.

b) Interno, não coincidente com o centro.

c) Pertence à circunferência.

d) Coincidente com o centro.

e) Excêntrico.



GABARITO COMENTADO 

1. 
As vogais da palavra SARGENTO aparecem 
em ordem alfabética, como podemos anali-
sar abaixo:

SARGENTO

A   E   O

Como podemos visualizar, este anagrama já 
está em ordem alfabética. Vamos trocar as 
posições das vogais e analisar quantas pos-
sibilidades está em ordem alfabética: 

Dessa forma, existe uma única expressão 
que está em ordem alfabética a cada 6 ana-
gramas, ou seja, 1 a cada 3 fatorial (1 em 3!)

A palavra SARGENTO possui 8 anagramas 
no total, assim, queremos saber quantos 
anagramas – que vamos chamar de (a) – 
está em ordem alfabética. Logo:

1 - 3!

a - 8!

Resolvendo, temos:

3!a = 8!

Portanto, os anagramas em ordem alfabéti-
ca serão 8! a cada 3!

Resposta: Letra B.

2. 
Essa é uma questão que envolve trigonome-
tria. Dessa forma, temos: 

sen(x) = sen(2x)

Substituindo a seguinte identidade trigo-
nométrica: sen (2x) = 2 ∙ sen (x) ∙ cos (x) na 
equação acima, temos:

O próximo passo é encontrar o ângulo x no 
qual o cosseno é igual a ½. Este ângulo x está 
no intervalo [0, 2 π.] Logo, podemos dizer 
que o ângulo x é 60° e 300°. No entanto, é 
necessário converter para radianos: 

SARGENTO

Ao resolver a regra de três acima, vamos 
encontrar:

Logo, 60° equivale . Como já há essa 

opção nas alternativas, não há necessidade 

de encontrar 300° em radianos. 

Resposta: Letra E. 

3. 
Para resolver essa questão, vamos uti-
lizar a propriedade dos logaritmos da 
multiplicação: 

Substituindo os valores que foi fornecido no 
enunciado, temos: 

Resposta: Letra E.

4. 
Essa é uma questão que exige analisar o 
gráfico que melhor representa uma função 
exponencial, com isso, vamos de elimina-
ção das alternativas. A alternativa “b” é uma 
parábola que representa uma função do 2° 
grau; a alternativa “c” representa uma fun-
ção trigonométrica; a alternativa “d” é uma 
reta que representa uma função do 1° grau e, 
por último, a alternativa “e”, que é o gráfico 
de uma função modular.

Como podemos observar, a alternativa “a” é 
a que representa uma função exponencial 
f(x) = 2x. 

Resposta: Letra A. 

5. 
Para calcularmos a distância do centro até o 
ponto P, vamos ter que:

C (3,1)

P (5,3)

A variação de x será: ∆x = 3 - 5 = -2

A variação de y será: ∆y = 1 - 3 = -2
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podemos calcular a distância de C até P:

O enunciado nos fala que o raio é 5. Perceba 
que: 

r = 5 = √25
Logo, dCP < r. Se a distância de CP é menor 
que o raio, o ponto é interno e não coinci-
dente com o centro.

Resposta: Letra B.
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