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INSTRUÇÕES 

 
01. Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04. Esta prova é composta por questões de múltipla escolha, com somente 

uma alternativa correta. 
 
05. 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. 

 
06. 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. 

 
07. 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.  

 
08.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
09. 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, 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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FÍSICA 
 
01- Um passarinho de massa m pousa no meio de um fio esticado. Cada metade do fio se mantém em linha 

reta e forma com a horizontal um ângulo θ , indicado na figura.  

 

Se o incremento de tensão no fio, devido ao peso do passarinho e dado por 
θsen2

mgFT = , é correto 

afirmar: 
 

a) Como a massa do passarinho é pequena, é possível esticar o fio sem arrebentá-lo tal que o ângulo θ  fique 
igual a zero. 

b) A resultante da soma dos incrementos de tensão no fio é igual ao peso do passarinho. 
c) O ângulo θ  independe da massa do passarinho. 
d) Se o passarinho se apoiar com apenas uma das pernas, o ângulo θ  se reduz à metade. 
e) O ângulo θ  independe do quanto o fio é esticado. 

 
02- Uma usina hidroelétrica produz energia elétrica à taxa de 100MW fazendo a água acionar um sistema 

turbo-gerador. Se a água cai verticalmente 100m para atingir a turbina, assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, o volume de água que sai da usina por segundo. 
Dado: densidade da água ρ=1,00 ×103 kg/m3; aceleração da gravidade: g=10 m/s2. 

 
a)  100 m3 

b)  200 m3 

c)  500 m3 

d) 1000 m3 

e) 2000 m3 

 
03- Considere que uma espaçonave seja um cilindro oco, no qual os astronautas passeiam pelas paredes 

internas. Se o raio interno da espaçonave é de 100m, qual deve ser a sua velocidade angular para que o 
peso do astronauta em relação à parede interna seja o mesmo que seu peso na Terra? 

 

a) ==
r
gω 0,098 rad/s2 

b) == grω 980 m2/s2 

c) == grω 31,3 m/s 

d) ==
r
gω 0,31 rad/s 

e) == 2r
gω  9,8 × 10-4 m-1s-2 

 
04- Sobre o volume de hélio necessário para fazer um balão flutuar, se o balão vazio e seu equipamento têm 

uma massa de 400kg, é correto afirmar: 

Dados: densidade do ar: 329,1
m
kg

ar =ρ ; densidade do hélio: 3179,0
m
kg

He =ρ  

 
a) O volume do hélio deve deslocar uma quantidade de ar cujo peso seja igual ao peso do hélio de dentro do 

balão. 
b) O volume do hélio multiplicado por sua densidade deve ser igual à massa do ar deslocado. 
c) O volume de hélio deve deslocar uma quantidade de ar cujo peso seja igual ao peso do balão com o 

equipamento mais o hélio. 
d) O volume de hélio deve ser tal que o peso do hélio seja igual ao peso do balão e seu equipamento. 
e) O volume de hélio deve deslocar uma quantidade de ar cujo peso seja igual ao peso do balão vazio. 
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05- Em uma residência há duas lâmpadas colocadas em uma varanda que fica na frente da sala de visitas. 
Para acender essas lâmpadas, há um interruptor que fica no interior da sala. Quando este interruptor é 
acionado, são acesas as lâmpadas da varanda (Lv) e, também, uma das lâmpadas do interior da sala (Ls). 
Enquanto a lâmpada do interior da sala brilha conforme a potência nominal, as lâmpadas da varanda 
emitem menor energia luminosa, isto é, dissipam menor potência que a nominal. Considerando que as 
três lâmpadas são iguais, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o circuito elétrico 
correspondente à ligação dessas lâmpadas. 

 
 

06- Um resistor em forma de bobina está enrolado com duas camadas de fio. A primeira camada está 
enrolada de uma extremidade para a outra, e a segunda camada retorna, de modo que as correntes têm 
sentidos opostos nas duas camadas. O fabricante do resistor alega que ele tem uma auto-indutância 
desprezível. Sobre essa alegação, é correto afirmar: 

 
a) A corrente elétrica no circuito é praticamente nula. 
b) A intensidade do campo elétrico induzido no circuito é praticamente zero. 
c) A tensão elétrica nos terminais do resistor é nula. 
d) A resistência elétrica do resistor é desprezível. 
e) A potência dissipada no resistor é desprezível. 

 
07- Os dispositivos de circuitos integrados são envolvidos em material condutor quando armazenados ou 

transportados, por quê: 
 

a) Cavidades condutoras têm seu interior isolado de campos elétricos externos. 
b) Os materiais condutores são isolantes térmicos. 
c) Os materiais condutores são dielétricos. 
d) Os materiais condutores são impermeáveis. 
e) No interior de cavidades condutoras o campo gravitacional é zero. 

 
Leia a letra da canção a seguir e responda à questão 08. 
 

Alvorada lá no morro  
Que beleza!  
Ninguém chora  
Não há tristeza  
Ninguém sente dissabor  
O sol colorindo  
É tão lindo, é tão lindo  
E a natureza sorrindo  
Tingindo, tingindo  
(Alvorada. Cartola; Hermínio Bello de Carvalho.)  
 

08- O amanhecer e o anoitecer nos deleitam. É muito bonito ver, pela manhã, o surgir gradual da luz e das 
cores que, com o sol, dominarão o dia. E, à tarde, ao pôr do sol, ver essa mesma luz e cores fenecerem, 
até que a escuridão da noite reine absoluta. Amanhecer e anoitecer só são processos graduais devido à 
existência da atmosfera terrestre. Não houvesse atmosfera, o amanhecer e o anoitecer seriam quase 
instantâneos, como o ligar e o desligar de um interruptor. Assinale a alternativa que explica, 
corretamente, a razão física desse fenômeno. 
 

a) A luz do sol é refletida pelas camadas superiores da atmosfera. 
b) Como a velocidade da luz num meio material depende de sua freqüência, cada cor atinge, ou deixa de 

atingir, a superfície do planeta num momento distinto. 
c) A luz do sol é refratada pela atmosfera. 
d) A radiação infravermelha presente na luz do sol é retransmitida pelas camadas superiores da atmosfera nas 

freqüências do visível. 
e) A radiação ultravioleta presente na luz do sol é absorvida pelas camadas superiores da atmosfera e 

retransmitida nas freqüências do visível. 
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09- Um estudante pretende preparar rapidamente batatas cozidas para o jantar e dispõe somente de panelas 
comuns. Para apressar o tempo de cozimento, diminui a quantidade de água ao mínimo necessário para 
que as batatas fiquem completamente banhadas por água fervente e aumenta ao máximo a intensidade 
da chama do fogão. Sobre os procedimentos adotados pelo estudante, é correto afirmar: 

 
a) Provocarão um aumento no tempo de cozimento, pois a água disponível diminuiu. 
b) Não contribuirão de maneira decisiva para a diminuição do tempo de cozimento. 
c) Contribuirão positivamente para a diminuição do tempo de cozimento. 
d) Somente a diminuição do nível de água contribuirá para a diminuição do tempo de cozimento. 
e) Somente o aumento da intensidade da chama contribuirá para a diminuição do tempo de cozimento. 

 
10- Quando fechamos a porta de um congelador doméstico (freezer), é comum a porta “grudar”, exigindo, 

por alguns minutos, uma força excepcionalmente grande para ser reaberta. É correto afirmar que esse 
fato ocorre porque o ar quente que entrou na geladeira quando a porta estava aberta sofre, com o fechar 
da porta:  
a) Uma diminuição relativa de volume que é proporcional à queda relativa da temperatura. 
b) Um aumento relativo de volume que é proporcional à queda relativa da temperatura. 
c) Uma diminuição relativa de pressão que é proporcional à queda relativa da temperatura. 
d) Uma diminuição relativa de densidade que é proporcional à queda relativa da temperatura. 
e) Um aumento relativo de densidade que é proporcional à queda relativa da temperatura.  

 
11- A cor verde está de tal modo associada à natureza que ela chega a dar nome a movimentos ecológicos, 

ONGs e até a partidos políticos. A razão disso está na sua força visual. Quando observamos uma 
paisagem repleta de vegetação, a cor verde domina o cenário. É correto afirmar que a cor verde 
predomina na vegetação por quê: 

 
a) A clorofila utiliza principalmente a radiação correspondente à cor verde no processo bioquímico de produção 

de energia. 
b) A luz de cor verde domina o espectro solar e é, portanto, a mais utilizada pelas plantas. 
c) A radiação eletromagnética correspondente à cor verde é, dentre as cores do espectro, em média, a mais 

importante no processo de fotossíntese. 
d) A radiação eletromagnética correspondente à cor verde e é a mais refletida pelos vegetais, portanto, a 

menos utilizada no processo de fotossíntese. 
e) Os fótons correspondentes à radiação eletromagnética de cor verde são os mais energéticos, por isso os 

mais utilizados pelas plantas. 
 
12- Câmaras escuras são essenciais em todos os processos de aquisição de imagens, sejam eles 

fotográficos ou eletrônicos. Dá-se esse nome ao ambiente quase completamente fechado, em que a 
passagem de luz ocorre somente por um pequeno orifício. Na parede interna da câmara, oposta ao 
orifício, observa-se a formação de uma imagem dos objetos que estão na parte externa da câmara, logo à 
frente do orifício. No entanto, a imagem formada na parede interna está invertida em relação à disposição 
dos objetos reais; o que aparece em cima fica, na imagem, embaixo e o que visualiza-se à direita, na 
imagem, encontra-se à esquerda. Assinale a alternativa que explica corretamente por que as imagens nas 
câmaras escuras aparecem invertidas. 
 

a) A velocidade da luz é finita. 
b) A luz propaga-se em linha reta. 
c) A refração da luz inverte a polarização da luz transmitida. 
d) A interação dos raios luminosos com o orifício inverte a polarização da luz transmitida.  
e) Como a velocidade da luz num meio material, o ar, depende de sua freqüência, o orifício separa os 

componentes do espectro eletromagnético, invertendo sua polarização. 
 
13- Amortecedores de carros são itens essenciais para garantir conforto e segurança aos passageiros de 

veículos de transporte. Eles devem, por um lado, evitar que as oscilações provocadas pelas 
irregularidades dos terrenos por onde passa o carro tornem a viagem desconfortável sem, por outro lado, 
comprometer a estabilidade do automóvel, dissipando o mais rapidamente possível a energia. Assinale a 
alternativa que caracteriza corretamente um amortecedor ideal. 

 

a) Absorve rapidamente as vibrações provocadas por acidentes do terreno voltando, sem oscilar, à posição de 
equilíbrio. 

b) Não dissipa a energia das vibrações provocadas por acidentes do terreno, evitando assim a fadiga do 
material e o desconforto dos passageiros. 

c) Tem freqüência de oscilação variável, que depende da amplitude de oscilação, diferenciando assim as 
grandes e pequenas vibrações provocadas pelos acidentes no terreno. 

d) Tem alta freqüência de oscilação, fazendo com que o carro fique macio e confortável. 
e) Tem um grande período de oscilação, para que a dissipação das vibrações não seja transmitida ao carro e 

aos passageiros. 
 



 

14- Das ondas do mar que atingem a costa os maremotos - “tsunamis” - são certamente os mais perigosos e 
devastadores. Existem relatos de vagalhões que, ao atingirem a costa, tinham 30 m de altura. No entanto, em alto 
mar, suas ondas podem passar desapercebidas por alguém que esteja desatento num barco. Aí, suas ondas não 
se destacam pela altura, que atingem apenas 30 cm, mas pela velocidade e profundidade. Maremotos são 
provocados por terremotos nas regiões profundas dos oceanos, viajam a cerca de 1000 km/h e, ao contrário das 
ondas usuais, que estão restritas à superfície do mar, formam uma parede que vai da superfície até as profundezas 
do oceano. Assinale a alternativa que explica, corretamente, por que um tsunami se agiganta ao atingir a costa.  

 

a) A velocidade da onda é tão grande que o perfil da costa não é capaz de detê-la. 
b) Em alto mar a energia está espalhada por toda a onda e, com a aproximação da costa e a diminuição da 

profundidade do mar, ela se concentra. 
c) A onda, pelo fato de ter alta velocidade e ser, ao mesmo tempo, muito profunda, provoca um efeito 

cooperativo de varredura, o qual aglutina todas as ondas numa única frente. 
d) A onda, pelo fato de ter alta velocidade e ser, ao mesmo tempo, muito profunda, provoca um efeito 

cooperativo de dissipação, o qual é ampliado pela presença da costa. 
e) O efeito devastador do maremoto resulta da combinação da alta velocidade de suas ondas com o tremor da 

terra provocado pelo terremoto. 
 

15- O ano de 2005 marca o centenário da publicação do primeiro trabalho sobre a Teoria de Relatividade. 
Essa teoria, surgida dos trabalhos de Einstein a partir de uma compreensão profunda do 
Eletromagnetismo e da Mecânica Clássica, mudou radicalmente toda a nossa compreensão da natureza e 
está contida em todas a teorias físicas formuladas desde então, de tal forma que uma teoria física só é 
aceita se está de acordo com os princípios da Teoria da Relatividade. Assinale a alternativa que 
expressa, corretamente, um dos princípios que fundamenta a Teoria da Relatividade. 

 

a) O espaço e o tempo são intrinsecamente relativos. Cada observador fará medidas distintas e não 
intercambiáveis dessas grandezas. 

b) O espaço e o tempo são absolutos, os mesmos para todos os observadores. Todos os observadores devem 
sincronizar suas réguas e relógios de tal maneira que diferentes medidas de espaço e tempo não dependam 
de referencial. 

c) O espaço e o tempo são os mesmos para todos os observadores, em quaisquer sistemas de referência 
inerciais. 

d) As leis da física dependem do estado de movimento do observador. 
e) As leis da física são as mesmas para todos os observadores, em quaisquer sistemas de referência inerciais. 
 
 

 

 

 
 

 

 


