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Caixa de Relíquias 
 
Eram duas grandes caixas... 
Na mão direita, uma miríade de pensamentos picotados parasita-
vam certezas e convicções. 
Na mão esquerda, desejos ociosos ostentando coroas suntuosas 
sitiavam o caminho com seus tronos enormes.  
Por decreto, os objetivos seriam um dia trazidos numa bandeja de 
prata. E as respostas, para todo tipo de pergunta, seriam, para 
sempre, descartáveis.  
Havia centenas de outras caixas, menores, que você equilibrava 
sobre os ombros, uma para cada pergunta feita, ou resposta recu-
sada. E se precisasse, outras mil caixas apareceriam instantanea-
mente para lhe dar aquela mágica sensação de explicação.  
 
Você parecia impressionado com todas elas.  
 
Seus olhos, entretanto, estavam perdidos em meio a tantos conte-
údos requintadamente inflados de ilusão.  
Desembalava alucinadamente as respostas como uma criança 
numa loja de doces...  
Belíssimas, elas se apresentavam, seduziam-no e...  
desapareciam.  
Era preciso abrir outra caixa! 
 
Por alguma razão, nós nos encontramos. 
Naquela época, mal conseguia ver seus olhos... 
 
E eu coleciono olhares! 
 
Pensamentos, sentimentos, expectativas, um a um, fui mui (ou 
nada) delicadamente desmontando-os daquele caos e os colocan-
do sobre a mesa. 
Lástimas, protestos, murmúrios... 
Seu coração angustiado testemunhava, uma a uma, o desembalar 
de caixas vazias...  
Pilhas e pilhas sobre a mesa. 
Parou de desejá-las e elas o abandonaram.  
Surpreendido,  sentiu um alívio sobre os ombros! 
Como tantas caixas ocas podiam pesar tanto? 
 
Resignado, levantou a cabeça e nos vimos pela primeira vez... 
Depois, digladiamo-nos inúmeras vezes, quase que fatalmente, até 
que as duas grandes caixas, que tolhiam o movimento de suas 

mãos, se juntaram definitivamente ao passado, encantado e entor-
pecido, que repousava, ali em frente, na forma de papelão.  
 
Foi quando nós, finalmente, nos abraçamos. 
Sobre a mesa, os restos quase-mortais de nós dois. 
 
É hora de mostrar-lhe o espelho! 
Você não se reconhece mais. 
Seu olhar se tornara tranqüilo, franco, destemido...  
VERDADEIRAMENTE PODEROSO 
 
Seu pensamento se transmutara em uma teia tênue, quase  invisí-
vel, mas extremamente resistente. Mantinha certezas, dúvidas, 
desejos e convicções, todos unidos entre si e ao seu alcance. 
 
Entretanto, em meio a tanto encantamento, você só foi capaz de 
perceber, através do espelho, a inefável tormenta que impiedosa-
mente alvejara sua alma e que, num surto frêmito de constatação, 
fazia-o presumir ter entendido, em sua plenitude, o verdadeiro 
sentido da palavra... 
APRENDER 
 
Seus olhos, extasiados com a nudez de tantas evidências, não 
perceberam a grande transformação causada nos meus, já caleja-
dos com tantos olhares, caminhos de verdades, encontrados por 
anos a fio na mesma estrada. 
 
E eu coleciono caminhos! 
 
Só um colecionador de caminhos consegue perceber todas as nu-
anças desta transformação. 
Encharcado com toda sorte de sensações, aceito-as e convivo, mais 
ou menos pacificamente, com todas elas e, a cada nova experiên-
cia, quero crer que assimilo sempre um pequeno  
(embora imponderável) detalhe a mais do sentido  
(que parece sempre infinitamente maior do que me parecera que 
da vez anterior), 
do mais verdadeiro sentido da palavra... 
ENSINAR 
 
Eu coleciono palavras... 
 
E, sem temer seu jugo, brinco com elas à noite antes de me deitar.  
Precisar, querer, modificar-se. Perder, sofrer, descobrir, apaixonar-
se. Orgulhar-se, perder-se, conquistar... Achar-se! 

Com tantos verbos pelo já sinuoso caminho, poucos, como você, 
utilizaram como um porto seguro o verbo “confiar”. Num ponto 
da trajetória, já tontos com tantas voltas, céticos, olharam para a 
faixa de areia cortando o mar  e... voltaram... 
temendo se afogarem em suas próprias águas.  
  
Hoje você sabe que nunca fui o mago ao fim da estrada de tijolos 
reluzentes que você, em algum momento, a qualquer preço, dese-
jou enxergar, seguindo-a, perdendo-se, lamentando-se, morrendo 
e, finalmente, ressuscitando-se nela, até encontrar, nada mais, 
nada menos, que o eldorado... 
... em si mesmo. 
 
Hoje você, assim como eu, quando acha uma resposta, prende-a 
na despretensiosa teia de seus pensamentos e só a liberta de lá se 
ela, finalmente, confessar o seu embuste. 
 
Na minha caixa de relíquias eu coleciono as palavras e os cami-
nhos que, ora conduzindo pessoas umas às outras, ora conduzin-
do pessoas a si mesmas, transformam olhares, e são transforma-
dos por eles. 
 
Nesta pequena caixa, do tamanho de todas coisas que nos pare-
cem certas,  forjada com o substrato dos maravilhosos dilemas que 
nos tornam humanos, estão irreversivelmente depositados os 
olhares de todos os alunos que, um dia, confiaram... suportando o 
calor  abrasador daquela ameaçadora fogueira de mutações... 
(...assim como a lembrança tépida dos que, inseguros, não se ex-
puseram o calor intenso.) 
 
Nela estão minhas relíquias, que são a razão e a contra-mão do 
que eu sou. 
O troféu que, embora seu, você não pode ostentar... 
O tesouro que, naquele big-bang de metamorfoses, você fez surgir 
em mim. Um tesouro cujo valor você alegremente aprendeu a 
enxergar, mas que nunca poderá gastar.  
 
Na minha caixa de relíquias eu coleciono razões... 
Razões me fazem orgulhar por ser... 
PROFESSOR 
 

 

Demétrius Melo de Souza    
http://www.escolademestres.com 
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Demétrius e Eleonora 

 

� Nosso endereço: Centro Comercial de Copacabana, na Siqueira CaSiqueira CaSiqueira CaSiqueira Cam-m-m-m-
pos 43 sala no 515pos 43 sala no 515pos 43 sala no 515pos 43 sala no 515,  esquina com Nossa Sra. de Copacabana. 

� Aulas Particulares individuais ou em pequenos gruposAulas Particulares individuais ou em pequenos gruposAulas Particulares individuais ou em pequenos gruposAulas Particulares individuais ou em pequenos grupos. Nossas aco-
modações são bastante confortáveis. Tem ar condicionado, café 

quentinho, vasta literatura para consulta e, para os alunos que pre-
cisarem, podemos fazer uso adequado do computador, desde consul-

tas à internet até o uso de aplicativos educacionais.  
� Matemática, Português, Física, Química e Biologia  

nos níveis fundamental e médio . 
� Cálculo, Álgebra Linear, Mecânica Vetorial, Eletromagnetismo, Ma-

temática Financeira, Estatística, Bioquímica, Fisiologia e Citologia 
para alunos de graduação.  

� Orientamos trabalhos escolares ou de graduação.  
Resolvemos listas de exercíciosResolvemos listas de exercíciosResolvemos listas de exercíciosResolvemos listas de exercícios. 

� Suporte aos graduandos e pós-graduandos da área de Educação. 
� Preparatório para acesso à 5ª sériePreparatório para acesso à 5ª sériePreparatório para acesso à 5ª sériePreparatório para acesso à 5ª série das escolas públicas de elite: Pe-

dro II, Colégio Militar e CAPS. Novas turmas terão início em            
fevereiro/2008. 

� Curso de Raciocínio LógicoCurso de Raciocínio LógicoCurso de Raciocínio LógicoCurso de Raciocínio Lógico para diversos fins: Concursos Públicos, 
Exames de acesso à pós-graduação etc. 

� Preparatório para a ESAEXPreparatório para a ESAEXPreparatório para a ESAEXPreparatório para a ESAEX – especialidade: Magistério  
(matemática, física, biologia). 

� Preparatório para o acesso a escolas militares,  
e vestibulares em geral. 

 Escola de Mestres 

0000XXXXXXXX21212121    2549254925492549----0678067806780678    
 

"Quem aceita o mal sem protestar, coopera realmente com ele".  
Martin Luther King - Líder negro norte-americano assassinado. 

 

EEssccoollaa  ddee  MMeessttrreess  CCUULLTTUURRAALL    
 

Ao longo deste ano, apoiamos uma série de leituras dramati-
zadas realizadas na Livraria Prefácio (em Botafogo), promovidas pelo 
Ciclo de Estudos Teatrais do Rio de Janeiro (CETERJ). 

 
As leituras eram seguidas por um debate que, não raro, rece-

bia personalidades do mundo acadêmico cariocas em diversas áreas 
(Filosofia, Literatura, História etc.), mediadas pela Eleonora. 

 
Além do apoio, ora financeiro, ora logístico, ora técnico, nas 

leituras realizadas, vocês poderão encontrar os nossos nomes no e-
lenco, na direção e na (co)autoria de algumas obras, como é o caso 
de Negros de Verdade, do Demétrius. 
 

Para saber mais, por favor, visite o nosso blog (e faça comen-
tários!): 

 hhttttpp::////bblloogg..eessccoollaaddeemmeessttrreess..ccoomm//cciicclloo    
Ou, especificamente sobre a leitura, Negros de Verdade, há 

uma artigo mais detalhado em  
hhttttpp::////wwwwww..eessccoollaaddeemmeessttrreess..ccoomm//nneeggrrooss__ddee__vveerrddaaddee..ccffmm    
 
O Ciclo de Estudos Teatrais firma contratos para apresentação 

das leituras em empresas e escolas. Também não descarta a possibili-
dade de realizar uma montagem mais convencional. Para tanto, fa-
çam contato com Glei Pélias (gglleeiippeelliiaass@@gglloobboo..ccoomm) e mencionem o 
interesse. 

 
 

 
 

“Democracia é quando eu mando em você.  
Ditadura é quando você manda em mim.” 

(Millôr Fernandes) 
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AAAAAAAACCCCCCCCAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDOOOOOOOO        IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTOOOOOOOO        
 
 Todos já assistimos a alguma reportagem, ou lemos algum texto no qual especialis-
tas falam da importância de se fazer exercícios físicos. Há inúmeros benefícios que eles nos 
trazem: estéticos, condicionamento físico (aumento/modelagem da massa muscular, elasti-
cidade, aumento da capacidade aeróbica etc.), alterações de humor (para melhor!), mudan-
ça na forma como lida,entende e valoriza seu corpo etc. 
 Quase todas estas constatações são hoje em dia inquestionáveis, e responsáveis por 
lotar as academias de todos os tipos, fazendo com que as pessoas, de todas as idades, resga-
tem o hábito de praticar esportes. 
 “Mens sana in corpore sano.” 
 A velha frase liga o corpo saudável à mente sadia.  
 No início, é terrível. O ácido lático o faz sentir as dores que você só sentiria depois 
da quarta ou  quinta idade. A preguiça de acordar mais cedo, ou de chegar em casa mais 
tarde. A monotonia de exercícios repetitivos, o excesso de barulho ou a falta dele... Tudo é 
motivo para convencê-lo de que (re)começar a fazer ginástica não passa de uma idéia de 
jerico. 
 Mas logo logo começam os benefícios... Você se sente mais disposto... Os efeitos 
alardeados que o levaram a iniciar a empreitada começam a aparecer...  
 Agora é ANIMAÇÃO TOTAL! 
 Até descobrir que todas as maravilhas não chegam de uma só vez; vêm aos poucos 
e carecem de continuidade e de muita determinação. 
 
 O contraponto do “Mente sã em corpo são.” é a possibilidade, ou melhor, a neces-
sidade do seu funcionamento de maneira inversa. Ou seja, fazer arte (pintar, cantar, escre-
ver, encenar), amar gratuitamente, festejar, confraternizar, ser solidário, são atitudes im-
prescindíveis para que a mente funcione de maneira saudável e, por conseguinte, o corpo. 
 Isso está escrito em qualquer livro de bolso de auto-ajuda.  
 O que nos fez escrever este artigo é a existência de uma atitude que tonifica e aguça 
a atividade cerebral, promove (com consistência!) a auto-estima e devolve o ser humano ao 
aconchego de si mesmo...  
 Esta atividade se chama: APRENDER. 
 Mas qual aprender? O aprender sistemático, organizado, que, não raro, objetiva o 
entendimento e domínio de parte do patrimônio técnico ou cultural edificado pela Huma-
nidade. Bem diferente do aprender natural do dia-a-dia, que normalmente ocorre por 
tentativa e erro. 
 É curioso como as pessoas não estão acostumadas a encarar o ato de APRENDER 
como tão absolutamente necessário quanto o ato de malhar.  Poucas pessoas se dispõem a 
APRENDER apenas para se manterem sãs. Poucos engenheiros se dispõem a aprender biolo-
gia, poucos médicos se dispõem a aprender matemática, poucos matemáticos param para 
aprender história da arte. Não da mesma forma, com a mesma freqüência, com o mesmo 

empenho com que fazem Pilates, Ioga ou Jiu-Jitsu. Não com a mesma fé em cuja atitude irá 
realmente fazer deles seres humanos bem mais pródigos, física e mentalmente. 

Portanto... 
� contra toda a cultura anti-intelectual; 
� contra o culto histérico à Deusa Mediocridade; 
� contra o orgulho desvairado, irrestrito e desmedido por  saber apenas o trivial da 

escola formal; 
� pelo resgate dos valores e das razões capazes de consolidar sociedades, cidadãos e 

nações saudáveis (e que muitas vezes temos até vergonha de confessar que os se-
guimos)... 

A Escola de Mestres  tem o DESCARAMENTO de fundar  a 
ACADEMIA DO INTELECTO 

 Sediada à Rua Siqueira Campos 43/515 – Copacabana, e com filiais em diversos 
lares da cidade! 
 
 Uma academia é procurada por diversas razões que dividem as pessoas em dois 
grande grupos:  

No primeiro, as pessoas vão à academia por já estarem conscientizadas e confiantes 
nos benefícios que terão. Arrumam a sua mochila e malham várias vezes por semana, du-
rante todas as semanas do ano sem a necessidade de terem o motivo que leva o segundo 
grupo a fazer o mesmo. Neste segundo grupo, as pessoas quebram a sedentarização quan-
do constatam que precisam reverter os malefícios já causados por nunca terem, antes, se 
importado o suficiente com este singelo detalhe: a sua vida. 

O mesmo acontece em nossa ACADEMIA DO INTELECTO. A maior parte dos nossos 
alunos nos procura quando precisa de recuperação ou de um preparatório. E só uma pe-
quena parte nos procura porque descobriu, numa bela manhã de sol, que nunca aprendeu 
uma determinada coisa. Que se sentia pior com a sombra desta limitação, e que desejava, 
portanto, apenas APRENDER... Porque, confiante, sabia que aprender, dis-ci-pli-na-da-
men-te, com métodos e objetivos claros, far-lhe-ia muito bem. 

Como acontece com quase todos, em todas as academias, os objetivos momentâ-
neos acabam cedendo aos definitivos e, quando isso acontece, você instala uma franquia da 
nossa ACADEMIA em sua casa, dentro do seu quarto, na escrivaninha ou sobre a cama, utili-
zando velhos livros, o computador, ou simplesmente um lápis e uma folha de papel...   

Quando isso acontece, nosso trabalho se completa! E você, sem perceber, irá propa-
gar esta nova forma de encarar o mundo para seus filhos, vizinhos e colegas da sua velha 
academia, normal e convencional. HOJE, você compreende que a sua mente, surpreendente-
mente, tanto quanto seu corpo,  também faz parte de você.    
 

"Matemática é a arte de transformar uma coisa na mesma coisa."  
Demétrius Melo de Souza - fundador da ACADEMIA DO INTELECTO. 
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AAcceessssoo  aaoo  66ªª  aannoo  ((55ªª  sséérriiee))  ddaass  eessccoollaass  ppúúbblliiccaass  ddee  eexxcceellêênncciiaa::  
PPPPPPPPeeeeeeeeddddddddrrrrrrrroooooooo        IIIIIIIIIIIIIIII,,,,,,,,        CCCCCCCCoooooooollllllllééééééééggggggggiiiiiiiioooooooo        MMMMMMMMiiiiiiiilllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrr        eeeeeeee        CCCCCCCCAAAAAAAAPPPPPPPPssssssss........  

     As turmas têm um número pequeno de alunos (no máximo 10 alunos). O curso 
compreende quatro aulas semanais de 105 minutos cada uma. As aulas podem 
ocorrer na parte da tarde ou na parte da manhã. O enfoque principal é para as dis-
ciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, mas pode ser que seja necessário 
substituir algumas destas aulas por aulas de outras disciplinas, dependendo do 
conteúdo dos editais. O material e o método didático são feitos de tal forma a mos-
trar ao aluno que ele pode, e deve,  ser o principal agente das grandes transforma-
ções que ocorrem em sua vida. Algumas das conseqüências desta forma de ensinar 
são:  

1. o professor precisa conhecer realmente o aluno, onde está a sua dúvida e 
como ela evolui dia após dia.  

2. o aluno precisa fazer a maior parte dos exercícios sozinho (sem pai, mãe ou 
professor). A maior parte destes exercícios são feitos em casa.  

3. O material didático é feito de tal forma a diminuir ao máximo a necessida-
de do aluno de copiar do quadro e aproveitar o tempo em sala de aula para 
o aluno efetivamente trocar experiências com o professor.  

As aulas começarão  em fevereiro de 2008. 
  

RRaacciiooccíínniioo  LLóóggiiccoo  ee  PPoorrttuugguuêêss  IInnssttrruummeennttaall 
 
 São cursos destinados basicamente a dois tipos de público: 

• Aqueles que pretendem fazer um concurso público.. 
• Aos que farão exames de acesso ao mestrado de boas Universidades em di-

versas áreas (administração, computação etc.) 
O curso também servirá para pessoas que queiram simplesmente adquirir o 

domínio destes conteúdos, sem qualquer compromisso com exames externos. 
O início  do curso está vinculado à formação da turma. Neste tipo de curso, é 

mais difícil conciliar horários porque todos os envolvidos normalmente estão com-
prometidos com diversas outras atividades em seu dia-a-dia. 

Os interessados, favor entrar em contato o quanto antes para que possamos or-
ganizar os grupos. A previsão de início é março/2008. Se já tiverem seu próprio 
grupo formado, podendo iniciar a qualquer tempo.  

AAlluunnooss  HHoommeennaaggeeaaddooss 
 Como em poucas academias, a Escola de Mestres, tem orgulho de ver seus a-

lunos (ou ex-alunos) se destacando nas Olimpíadas que existem para o Intelecto. Que-
remos ressaltar que nós não obrigamos os nossos alunos a se inscreverem nas competi-
ções. Tampouco nós os fizemos passar por qualquer preparação especialmente para 
este fim. Até podemos fazer isso, se o aluno assim o desejar. A questão aqui é que nos-
sos alunos (ou ex-alunos), mesmo não tendo tido uma preparação ostensiva para este 
fim (como qualquer olimpíada exige), conseguiram se destacar nestas competições. 

 
Portanto, queremos dar, publicamente, nossos PARABÉNS a: 
BBEEAATTRRIIZZ  PPEERREEIIRRAA  DDAA  SSIILLVVAA  EE  SSOOUUZZAA  
� Medalha de Bronze na “X Olimpíada Brasileira de Astronomia”. 
� Menção Honrosa na OBMEP 2007 (Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas) - nível 1. 
EEDDUUAARRDDOO  NNAASSLLAAUUSSKKYY  
� Medalha de Bronze na OBMEP 2007 - nível 1. 
� Menção Honrosa na OMERJ 2007 (Olimpíada de Matemática do Estado do 

Rio de Janeiro) - nível 1. 
RRUUHHAANNYY  IIRRIIBBAARRRREENN  AARRAAÚÚJJOO  
� Menção Honrosa OBMEP - nível 3. 

 
MMaallhhaaççããoo  ((oouu  PPrreeppaarraaççããoo))  CCoonnttiinnuuaaddaa  

Aos alunos que ainda não descobriram a necessidade (biológica e não somente 
social) e o prazer de estudar, sugerimos que entrem para a nossa ACADEMIA DO INTE-
LECTO e iniciem uma “malhação” (ou preparação) contínua com um determinado obje-
tivo.  
 Por exemplo, em lugar de entrar num pré-vestibular no 3º ano e quase enlou-
quecer, estude a partir do 2º ano, ou mesmo a partir do 1º ano do nível médio! Você 
estudará com mais calma e, em lugar de “engolir” as matérias, aprenderá a degustá-
las, o que é muito mais saudável para o cérebro, para a alma e para seu futuro!  

Um de nossos alunos, o Hamilton , é um exemplo de sucesso do método. Ele 
conseguiu média 8,5 no ENEM, ainda no 2º ano do ensino médio. 
 Nós possuímos pacotes de duas  (ou mais) aulas semanais de 2 horas de aula 
cada uma, em sistema de aulas compartilhadas. Você poderá malhar duas a três vezes 
por semana e estar em forma, quando o vestibular (ou o concurso desejado) chegar! 
 
"Se não somos bons o suficiente para provocar a mudança, nós certamente não a 

merecemos."  
Demétrius Melo de Souza - fundador da ACADEMIA DO INTELECTO. 
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CCoolleeççããoo  ddee  MMaatteemmááttiiccaa  ddoo  PPrrooff..  LLuuííss  LLooppeess::  

 
Todos os livros contêm dezenas de exercícios detalhadamente resolvidos, 

abrangendo vários níveis de dificuldade, desde as questões elementares até as 
questões que foram cobradas (ou poderiam ter sido) no IME, no ITA e em concur-
sos para o Magistério.  Como TODOS os exercícios estão resolvidos, o aluno ganha 
grande autonomia com relação ao professor ou ao cursinho, otimizando sobrema-
neira o seu aprendizado. Excelente para alunos em fase de maturação e aprofun-
damento do conhecimento, e para professores que desejam se reciclar. 
 
 A coleção compreende os livros: 

� Manual de Progressões 
� Manual de Funções Exponenciais e Logarítmicas 
� Manual de Indução 
� Manual de Seqüências e Séries (2 volumes) 
� Manual de Derivadas 

 
o É Divertido Resolver Problemas  (Raciocínio Lógico) 

 
Para adquirir, basta acessar hhttttpp::////wwwwww..eessccoollaaddeemmeessttrreess..ccoomm//qqeeddtteexxttee , ou 

nos visitar e retirar o livro em nossa sede. 
 
LLaannççaammeennttoo!!  
 

O Prof Luís Lopes está lançando, uma obra difícil de se encontrar no mun-
do. Trata-se de um livro de Construções Geométricas de Triângulos. O lançamento 
começa com a publicação gratuitamente de quase trezentos exercícios resolvidos, 
disponíveis em nosso site para download em: 
hhttttpp::////wwwwww..eessccoollaaddeemmeessttrreess..ccoomm//qqeeddtteexxttee . 
 O livro impresso, que compreende a parte não disponível para download, 
estará à veda também no nosso site no final de 2008.  

Este livro é o fim de um trabalho de anos de pesquisa compilando resulta-
dos de várias fontes espalhadas pelo mundo. Fontes, em geral, pouco óbvias e de 
difícil acesso. Portanto, é uma oportunidade ímpar para os “atletas” da matemáti-
ca. 

 
CCoolleeççããoo  ddee  MMaatteemmááttiiccaa  ddoo  PPrrooff..  CCééssaarr  RRiibbeeiirroo::  

 
São livros destinados principalmente a pessoas que estão em vias de prestar 

concursos públicos ou concursos de acesso à Carreira Militar. Os livros normal-
mente possuem um resumo teórico, seguido por exercícios resolvidos e por uma 
série de exercícios propostos, todos com resposta. 

 
Livros de Nível Médio: 

� Matemática - Dicas e Macetes (3 volumes) 
� Matemática para Provas e Concursos 

 
Livros de Nível Fundamental 

o Exercícios de Aritmética 
o Flashes de Matemática 

 
Para adquirir, basta acessar: hhttttpp::////wwwwww..eessccoollaaddeemmeessttrreess..ccoomm//ddiiccaasseemmaacceetteess, 

ou nos visitar e retirar o livro em nossa sede. 
 

OOuuttrraass  PPuubblliiccaaççõõeess  
 
Matemática para Concursos, do Prof Alex Alves dos Santos: 
 Livro com mais de 700 questões de ARITMÉTICA, com quase 20 anos de 
questões de matemática do Colégio Naval, separadas por tópico e com gabarito. 
hhttttpp::////wwwwww..eessccoollaaddeemmeessttrreess..ccoomm//aalleexx    
 
Coletânea de Provas resolvidas da EEAR, do Prof Demétrius Melo de 
Souza 
 Com provas de Matemática e Física, com resolução detalhada, e Língua 
Portuguesa com gabarito oficial. 
hhttttpp::////wwwwww..eessccoollaaddeemmeessttrreess..ccoomm//aappoossttiillaass//eeeeaarr    
 
Coletânea de provas de Supletivo (RJ e MG), da Equipe da Escola de Mestres 
 Para quem deseja se submeter aos exames de suplência de nível Médio das 
Secretarias Estaduais de Educação dos Estados da Federação. Disponível apenas 
em CDROM. 
hhttttpp::////wwwwww..eessccoollaaddeemmeessttrreess..ccoomm//ssuupplleettiivvoo    
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