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INSTRUÇÕES
 

1.       Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado.
 

2.       Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Após autorização 
confira a opção para Língua Estrangeira Moderna correspondente à sua 
inscrição.

 
3.       A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 
permitidas perguntas aos Fiscais.

 
4.       Nesta prova, há dois tipos de questões:

Questão discursiva, na prova de Redação.
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, Literatura e 
Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma alternativa correta.

 
5.       Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 
impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

 
6.       Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 
cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta preta 
ou azul-escura.

 
7.       Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 
mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado 
para cada marcação anulam a questão. 

 
8.       Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.

 
9.       Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 
candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas exigências 
implicará a exclusão do candidato deste Concurso.

 
10.   Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 
Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva da 
redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados.

 
11.   O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 
duração desta prova.

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS
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SALA-CARTEIRA

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

  
NOME DO CANDIDATO
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FÍSICA 
 

01- Geradores de força eletromotriz, como por exemplo, as pilhas comuns, podem ser associados em série e em 
paralelo. Suponha que você dispõe de dois circuitos de igual resistência efetiva total e seis pilhas comuns 
idênticas. No primeiro circuito, você deve maximizar a corrente; e no segundo você deve diminuir, ao 
máximo, as perdas de energia nos geradores de tensão. Assinale a alternativa que indica corretamente 
como você deve proceder. 

 

a) Em ambos os casos, colocar as pilhas em série. 
b) Em ambos os casos, colocar as pilhas em paralelo. 
c) Colocar as pilhas em série no primeiro caso e em paralelo no segundo. 
d) Colocar as pilhas em paralelo no primeiro caso e em série no segundo. 
e) Formar dois conjuntos de três pilhas em série, e ligá-los em paralelo. 

 
02- Analise o elemento de circuito a seguir. 
 

 
Considerando que R designa um resistor, é correto afirmar: 

 

a) X designa um voltímetro, Y um amperímetro e, com essa associação, podemos medir o valor de R. 
b) X designa um galvanômetro, Y um odômetro e, com essa associação, podemos medir a potência dissipada pelo 

resistor. 
c) X designa um amperímetro, Y um voltímetro e, com essa associação, podemos medir o valor de R. 
d) X designa um reômetro, Y designa um voltímetro e, com essa associação, podemos medir a capacitância do 

resistor. 
e) X designa um odômetro e Y um reômetro e, com essa associação, podemos medir a potência dissipada pelo 

resistor. 
 
03- É comum ouvir notícias relatando incêndios que foram provocados por curtos-circuitos em sistemas 

elétricos. Com base nos conhecimentos sobre circuitos elétricos, assinale a alternativa que indica, 
corretamente, uma causa para esse tipo de incêndio. 

 
a) Devido a algum incidente, a diferença de potencial entre dois pontos do circuito aumenta repentinamente, 

fazendo com que haja um enorme aumento de corrente elétrica passando pelo circuito, além dos limites que 
suporta o circuito. 

b) Devido a algum incidente, a diferença de potencial entre dois pontos do circuito diminui repentinamente, 
fazendo com que haja um aumento concomitante da corrente elétrica, além dos limites que suporta o circuito. 

c) Devido a algum incidente, a diferença de potencial e a corrente aumentam repentinamente, fazendo com que 
nesse elemento do circuito haja uma dissipação maior de energia, além dos limites que suporta o circuito. 

d) Devido a algum incidente, a resistência elétrica entre dois pontos do circuito diminui repentinamente, fazendo 
com que nesse elemento do circuito haja uma dissipação maior de energia, além dos limites que suporta o 
circuito. 

e) Devido a algum incidente, a resistência elétrica entre dois pontos do circuito aumenta repentinamente, fazendo 
com que nesse elemento do circuito haja uma dissipação maior de energia, além dos limites que suporta o 
circuito. 

 
04- Uma das grandes realizações do eletromagnetismo foi a possibilidade do uso de ondas eletromagnéticas 

para codificar sinais e transmiti-los a longas distâncias. É correto afirmar que nas transmissões de rádio, o 
sinal é codificado: 
 

a) Através do campo magnético emitido pela antena da emissora que, combinado com o campo elétrico da rede 
elétrica (ou pilha), produz o sinal que é transformado em som. 

b) Através do campo elétrico emitido pela antena da emissora que, combinado com o campo magnético da rede 
elétrica (ou pilha), produz o sinal que é transformado em som. 

c) Através da radiação eletromagnética gerada na emissora, emitida pela sua antena e captada pelo aparelho 
receptor que o transforma em som. 

d) Através da radiação elétrica do aparelho receptor que sintoniza as vibrações magnéticas da antena da estação 
transmissora.  

e) Pela troca de sinais entre a antena transmissora e a antena receptora. 



 

5 

 

05- Quando colocamos um objeto parcialmente mergulhado num copo cheio de água, percebemos que a 
imagem da porção do objeto imerso na água não é contínua em relação àquela não imersa, dando-nos a 
impressão de que o objeto está quebrado. Trata-se de uma ilusão de ótica, resultado de um fenômeno físico 
bem conhecido. Assinale a alternativa que indica, corretamente, esse fenômeno. 
 

a) Na passagem de um meio material para outro, a freqüência da luz sofre uma alteração, deslocando a posição 
da imagem percebida. 

b) Na passagem de um meio material para outro, a amplitude da radiação eletromagnética sofre uma alteração, 
deslocando a posição da imagem percebida. 

c) Na passagem de um meio material para outro, tanto a amplitude quanto a freqüência da luz sofrem alterações, 
deslocando a posição da imagem percebida. 

d) Na passagem de um meio material para outro, a velocidade da radiação eletromagnética sofre uma alteração, 
deslocando a posição da imagem percebida. 

e) Na passagem de um meio material para outro, tanto a velocidade quanto a freqüência da radiação 
eletromagnética sofrem alterações, deslocando a posição da imagem percebida. 

 
06- Um estudante leu em seu livro-texto de física que ao iluminar um papel verde com uma fonte de luz 

vermelha ele apresentaria a cor preta. No entanto, ao realizar um experimento em que a luz proveniente de 
uma caneta lazer vermelho era projetada sobre uma folha de papel verde, a parte iluminada da folha não 
assumiu a cor preta. A partir do resultado obtido pelo estudante é correto afirmar: 

 

a) A luz emitida pela caneta lazer é tão intensa que altera as propriedades ópticas do papel, mudando sua cor. 
b) A luz emitida pela caneta lazer não é um vermelho puro, apresentando uma mistura de cores. 
c) Por ser concentrada, a luz emitida pela caneta não ilumina completamente a folha de papel, dando ao 

estudante a ilusão de que a cor assumida pela área iluminada não é preta.  
d) A cor verde da folha de papel não é um verde puro, por ser obtido por meio da mistura de pigmentos de outras 

cores, incluindo o vermelho. 
e) Para obter um resultado positivo, o estudante deveria utilizar a luz vermelha de um prisma, tendo como fonte 

primária a luz solar. 
 
07- Sabe-se que a intensidade do som e a sua percepção não seguem a mesma escala. Enquanto a intensidade I 

segue uma escala linear, a sua percepção segue uma escala logarítmica, dada por: 
 

 
 

onde I0 é uma intensidade padrão. Medidas da percepção do som usam uma escala logarítmica de base 10, 
chamada de decibel (dB). Com base nessas informações, considere que, num sussurro, a intensidade 
percebida do som seja de 20 decibéis e que, numa conversa habitual, em uma sala de aula, por exemplo, ela 
seja de 60 decibéis. Assinale a alternativa que indica, corretamente, quantas vezes o som da conversa 
natural é mais intenso do que o som do sussurro. 
 

a) 3 vezes. 
b) 4 vezes. 
c) 300 vezes. 
d) 1000 vezes. 
e) 10000 vezes. 

 
08- Durante o pôr-do-sol decorrem, aproximadamente, 2 minutos entre o instante em que o disco solar encosta 

no horizonte e a sua ocultação completa. A partir deste dado, é correto afirmar que o diâmetro angular 
aparente do Sol, visto da Terra, é igual a: 

 

a) 0,5º 
b) 1,0º 
c) 2,0º 
d) 5,0º 
e) 7,0º 

 
09- Uma escada rolante liga um andar de uma loja a outro, situado 5,0m acima. Assinale a alternativa que indica, 

corretamente, a potência mínima do motor para transportar até 50 pessoas por minuto, sendo que as 
pessoas têm, em média, 60kg de massa. Considere g=10 m/s2 

 

a) 1,5 kW 
b) 2,5 kW 
c) 15 kW 
d) 25 kW 
e) 150 kW 

 

)
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10- Assinale a alternativa que indica, corretamente, o gráfico que melhor representa o volume ocupado por um 
quilograma de água, em função da temperatura. 

          

          

 
 



 

7 

 

11- Pousado numa folha de papel, que bóia sem atrito sobre água em repouso, um inseto salta em direção a 
outro ponto da folha, que é suficientemente grande para que o inseto volte a cair sobre ela. As massas do 
inseto e da folha são de 1g e de 4g, respectivamente. Se a velocidade inicial do inseto forma um ângulo 
entre a direção do salto e a sua projeção sobre a horizontal tal que as velocidades nas direções horizontal e 
vertical são 40 cm/s e 30 cm/s, respectivamente, em que lugar da folha de papel o inseto volta a cair? 
Considere g=10 m/s2. 
 

a) Como o salto dura 0,03s, o inseto volta a cair num ponto que está, na folha, distante 0,9 cm do ponto em que saltou. 
b) Como o salto dura 0,03s, o inseto volta a cair num ponto que está, na folha, distante 1,2 cm do ponto em que saltou. 
c) Como o salto dura 0,03s, o inseto volta a cair num ponto que está, na folha, distante 1,5 cm do ponto em que saltou. 
d) Como o salto dura 0,06s, o inseto volta a cair num ponto que está, na folha, distante 2,4 cm do ponto em que saltou. 
e) Como o salto dura 0,06s, o inseto volta a cair num ponto que está, na folha, distante 3,0 cm do ponto em que saltou. 

 
12- Assinale a alternativa que indica, corretamente, por que o ar que sai de um pequeno tubo faz muito mais 

barulho do que aquele que sai, à mesma vazão, por um tubo de diâmetro grande. 
 

a) Porque a velocidade com que o ar sai do tubo pequeno é maior que a velocidade com que sai do tubo de 
diâmetro grande. 

b) Porque o volume de ar que atravessa a seção transversal por unidade de tempo é maior no tubo pequeno que 
no tubo grande. 

c) Porque a área da seção transversal do tubo pequeno é maior que a área da seção transversal do tubo de 
diâmetro grande. 

d) Porque, por ser um fluido incompressível, a densidade do ar que atravessa o tubo pequeno é maior que a 
densidade do ar que atravessa o tubo grande. 

e) Porque a massa de ar que atravessa o tubo pequeno é maior que a massa de ar que atravessa o tubo grande. 
 
13- Assinale a alternativa que indica, corretamente, por que um piso de mármore parece mais frio aos pés do 

que um carpete à mesma temperatura. 
 

a) Porque, em contato com os pés, o carpete se dilata mais que o mármore. 
b) Porque, por ter calor específico maior que o carpete, o mármore esfria ao entrar em contato com os pés. 
c) Por ter maior condutividade térmica, o mármore conduz mais calor dos pés que o carpete. 
d) Porque o carpete é uma fonte de calor de capacidade térmica maior que a do mármore. 
e) Como o calor latente de vaporização do mármore é menor que o calor latente de vaporização do carpete, a 

temperatura próxima ao carpete é mais alta que a temperatura próxima ao mármore. 
 
14- Quando você sai do banho sente frio, mas, tão logo esteja seco, sente-se mais quente, mesmo que a 

temperatura ambiente seja a mesma. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar: 
 

a) A sensação de frio é devida à condensação do vapor d’água, presente na atmosfera, sobre a pele. 
b) Ao evaporar, a água que está sobre o corpo retira calor da pele. 
c) Após secar o corpo, a água que é transferida para a toalha de banho evapora-se e fornece calor ao ambiente. 
d) Ao sair do banho, a água que está sobre a pele passa por um processo de liquefação e abaixa sua temperatura. 
e) Quando a pele está molhada, a água demora mais tempo para se fundir do que quando o corpo está seco. 

 
15- Usualmente, para baixar a temperatura de sucos, colocamos pedras de gelo nos copos que os contêm. 

Suponha que o calor de fusão do gelo fosse de apenas 10J/g em vez de 334J/g. Isto mudaria o modo de 
baixar a sua temperatura? 

 

a) Sim, pois demoraria mais tempo para o gelo derreter. 
b) Sim, pois seria necessário colocar uma quantidade de 334 gramas de suco para cada 10 gramas de gelo. 
c) Sim, pois seria necessário colocar uma quantidade de gelo 33,4 vezes maior para se obter a mesma variação 

da temperatura no suco. 
d) Não, porque a variação da temperatura do suco, provocada pela mistura com o gelo, depende apenas do calor 

específico da água. 
e) Não, porque o calor de fusão não está relacionado com mudança de estado sólido para líquido. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
01- A organização de um evento esportivo pretende, na coreografia de abertura, posicionar 372 pessoas 

formando pequenos arcos de modo que, no primeiro arco, estejam 20 pessoas e, para cada um dos arcos 
seguintes, estejam duas pessoas a mais do que no arco anterior. O número de arcos formados pelas 
pessoas é: 

 

a)   9 
b) 11 
c) 12 
d) 15 
e) 20 
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