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MATEMATICA

1) A raiz da equagao 2.(3x +2) = 2.(4 - x) e um numero racional

(A) compreendido entre 0 e 1
(B) compreendido entre -1 e 0
(C) menor que - 1
(D) maior que 1
(E) igual a 1

2) Em uma divisao entre dois numeros inteiros o quociente e 8, o 
divisor e 12 e o resto e o maior possivel. Logo, o dividendo 
sera:

(A) 20
(B) 96
(C) 106
(D) 107
(E) 108
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3} 0 grafico a seguir apresenta o resultado de uma coleta 
seletiva de lixo realizada por uma empresa de limpeza urbana 
em uma determinada praia do litoral brasileiro.

Resultado da Coleta

250 Kg

Plastico Vidro Metal Papel

De acordo com o grafico acima, a fragao irredutivel que 
representa a quantidade de papel encontrado em relagao a 
quantidade de lixo recolhido foi:

(A) -

:b '

(C) -

(D) -

:ej -7
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4) Assinale a opgao que corresponde ao maior numero que e solugao 
da equaqao x2-3x+2=0.

(A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 1

5) Uma professora de Matematica, durante uma aula, propos o se- 
guinte problema para sua turma: "Quando meu filho nasceu mi- 
nha idade era um quadrado perfeito eompreendido entre 20 e 
30. Hoje a idade do meu filho e um cubo perfeito eompreendido 
entre 5 e 10. Qual a soma de nossas idades hoje?"
Assinale a opgao que apresenta a solugao desse problema.

(A) 45 anos.
(B) 41 anos.
(C) 36 anos.
(D) 30 anos.
(E) 28 anos.

6) Uma camera fotografica digital custa R$ 500,00 a vista. Se for 
vendida a prazo, o valor passa a ser R$ 560,00. Qual o percen- 
tual de acrescimo na venda dessa camera a prazo?

(A) 5,6%
(B) 10%
(C) 12%
(D) 20%
(E) 56%

Uma pipa ficou presa em um galho de uma arvore e seu fio ficou 
esticado formando um angulo de 60° com o solo. Sabendo que o 
comprimento do fio e de 50m, a que altura, aproximadamente, do 
solo encontrava-se a pipa?

(A) 15, 7 m
(B) 25 m
(C) 42, 5 m
(D) 50, 5 m
(E) 85 m

Dado: considere V3 = 1,7
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8) 0 valor da expressao 13 + V25 + Vs - '̂ 64 e:
(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 12
(E) 18

9) O preco da gasolina apresenta uma pequena variapao de estado 
para estado. Sabe-se que um litro de gasolina na cidade que 
Joao mora oust a R$ 2,87 e o seu carro per cor re 12 km com um 
litro desse combustivel. Quanto Joao gastara com gasolina se 
ele percorrer uma distancia de 600 km?

(A) R$ 68,88
(B) R$ 95,78
(C) R$ 115,42
(D) R$ 125,45
(E) R$ 143,50

10) Analise a figura a seguir *

Suponha que o terreno comprado por um proprietario tenha a 
forma da figura acima e suas medidas sej am representadas, em 
unidades de comprimento pelas variaveis X, Y e Z. A expressao 
algebrica que representa o perimetro desse terreno e:

(A) 2X+3Y+Z
(B) 3X+4Y+2Z
(C) 3X+3Y+Z
(D) 3X+2Y+3Z
(E) 4X+3Y+2Z
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Profissao: APREMDIZES-MARINHEIROS

4/24



11) Observe a figura a seguir.

Um dado e dito "normal" quando faces opostas somam sete. Dessa 
forma, a face de nuiero 1 e oposta a face de numero 6, a face 
de numero 2 e oposta a de numero 5, e a de numero 3 e oposta a 
de numero 4. Um jogador langa 8 dados normals sobre uma mesa e 
observa todas as faces superiores conforme a figura acima. 
Sendo assim, pode-se afirmar que o somatorio das faces opostas 
as faces superiores dos dados que se encontram na figura e:

(A) 56
(B) 42
(C) 34
(D) 28
(E) 14

12) A seca no nordeste brasileiro e um dos principals problemas que 
o Brasil enfrenta ha anos. Muitas familias que vivem com essa 
realidade necessitam armazenar agua em reservatorios ou ate 
mesmo andar varios quilometros em busca de agua. Um agricultor 
fez a aquisigao de um reservatorio em forma de um bloco 
retangular de dimensoes 2,0 m de comprimento, 1,5 m de largura 
e 1 m de altura que sera utilizado para o armazenamento de 
agua. Qual e o volume de agua, em litros, desse reservatorio?

(A) 500
(B) 600
(C) 1.000
(D) 3.000
(E) 3.500

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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13) Analise a sequencia a seguir.

Efetuando as operagoes indicadas na sequencia acima, pode-se 
afirmar que o numero escrito no ultimo retangulo sera:

(A) -16
(B) -14
(C) -12
(D) 8
(E) 10

14) Observe a figura a seguir.

4 m

12 m

H— H
4 m

Essa figura representa uma praga de eventos na forma de um 
quadrado com 12 m de lado que teve seu piso revest ido com 
ceramica branca e cinza. A regiao revestida pela ceramica 
branca foi obtida construindo quatro triangulos retangulos com 
catetos medindo 4 m em cada uma de suas extremidades. Quantos 
metros quadrados de ceramica cinza foram utilizados na 
construgao dessa praga?

(A) 64
(B) 72
(C) 80
(D) 100
(E) 112

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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15) Quanto vale a metade de 22014?

(A) 22

(B) 27

(C) 21007

(D) 22013

(E) 22015

Prova : Amarela Concurso
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PORTUGUES 
TEXTO I

0 texto escrito

A luta que os alunos enfrentam com relagao a produgao de 
textos escritos e muito especial. Em geral, eles nao apresentam 
dificuldades em se expressar atraves da fala coloquial. Os 
problemas comegam a surgir quando este aluno tern necessidade de se 
expressar formalmente e se agravam no momento de produzir um texto 
escrito. Nesta ultima situagao, ele deve ter claro que ha 
diferengas marcantes entre falar e escrever.

Na linguagem oral, o falante tem claro com quern fala e em que 
contexto. 0 conhecimento da situagao facilita a produgao oral.
Nela, o interlocutor, presente fisicamente, e ativo, tendo 
possibilidade de intervir, de pedir esclarecimentos, ou ate de 
mudar o curso da conversagao. 0 falante pode ainda recorrer a
recursos que nao sao propriamente linguisticos, como gestos ou 
expressoes facials. Na linguagem escrita, a falta destes elementos 
extratextuais precisa ser suprimida pelo texto, que se deve 
organizar de forma a garantir a sua inteligibilidade.

Escrever nao e apenas traduzir a fala em sinais graficos. 0 
fato de um texto escrito nao ser satisfatorio nao significa que 
seu produtor tenha dificuldades quanto ao manej o da linguagem 
cotidiana, e sim que ele nao domina os recursos especificos da 
modalidade escrita.

A escrita tem normas proprias, tais como regras de ortografia 
- que, evidentemente, nao e marcada na fala - de pontuagao, de 
concordancia, de uso de tempos verbals. Entretanto, a simples 
utilizagao de tais regras e de outros recursos da norma culta nao 
garante o sucesso de um texto escrito. Nao basta, tambem, saber 
que escrever e diferente de falar. E necessario preocupar-se com a 
constituigao de um discurso, entendido aqui como um ato de

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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linguagem que represents uma interagao entre o produtor do texto e 
seu receptor; alem disso, e preciso ter em mente a f igura do 
interlocutor e a finalidade para a qual o texto foi produzido.

Para que esse discurso seja bem sucedido, deve constituir um 
todo significativo e nao fragmentos isolados justapostos. No 
interior de um texto, devem existir elementos que estabelegam uma 
ligagao entre as partes, is to e, elos significativos que confiram 
coesao ao discurso. Considera-se coeso o texto em que as partes 
referem-se mutuamente, so fazendo sentido quando consideradas em 
relagao umas com as outras.

{DURIGAN, Regina H. de Almeida et ali. A dissertagao no 
vestibular. In: A magia da mudanga - Vestibular UNICAMP: lingua e
literatura. Campinas: Editora da UNICAMP, 2012, p. 13-14 -
adaptado.)

As quesbdes 16 a 26 se referem ao TEXTO 1.

16) Leia a frase a seguir.

"Os problemas comegam a surgir quando este aluno tern 
necessidade de se expressar formalmente..." (1°§)

Assinale a opgao que substitui adequadamente o termo destacado 
na frase acima, no contexto.

(A) no momento em que
(B) a fim de que
(C) no entanto
(D) porque
(E) logo

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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17) Observe os vocabulos destacados retirados do texto I:

"Nesta ultima situagao..." (1°§)
"A escrita tern nomas prbprias. . ." (4°§)
"Nao basta, tambem, saber que escrever e diferente de falar." 
(4°§)

Assinale a opgao que contem, respectivamente, palavras com as 
mesmas justificativas de acentuagao grafica dos vocabulos 
destacados acima.

(A) Graficos - concordancia - armazem.
(B) Sofa - ausencia - distancia.
(C) Omega - lider - gramatica
(D) Rapido - saida - vaivem.
(E) Constituido - porem - e.

18) Em que opgao a concordancia verbo-nominal esta de acordo com a 
modalidade padrao da lingua?

(A) Neste texto, encontrei menas coisas para corrigir.
(B) Muitos alunos e alunas reconhece sua fraqueza em produzir 

textos.
(C) Se houvessem imperfeigoes, neste texto, o professor nos di~ 

ria.
(D) 0 pessoal chegaram mais cedo para as aulas de produgao tex

tual .
(E) Encontramos as alunas e os professores cansados, porem sa- 

tisfeitos com os novos textos.

19) Assinale a opgao que apresenta apenas o uso denotativo da lin- 
guagem.

(A) Ao produzir seu texto, o aluno mergulhou nas regras de or- 
tografia.

(B) Escrever nao e apenas traduzir a fala em sinais graficos*
(C) Ler um texto bem produzido e como receber um carinho.
(D) A perna dessa letra nao esta bem feita.
(E) A pontuagao e a alma de um bom texto.

Prova Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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20) A expressao oral torna-se mais facil para o falante porque ele 
tem claramente o conhecimento

(A) do receptor e do contexto.
(B) da situagao e da produgao de textos.
(C) do contexto e das expressoes escritas que usara falando.
(D) do receptor e dos esclarecimentos que ele pode pedir, na

conversa.
(E) do contexto e da possibilidade de discordancia por parte 

do receptor.

21) Em que opgao as virgulas foram empregadas de acordo com a
norma padrao da lingua portuguesa?

(A) Os alunos, enfrentam, problemas, na produgao textual.
(B) Lemos, livros e apostilas, sobre o uso dos sinais de pon- 

tuagao.
(C) E verdade, professores que ha, alunos, que nao conseguem 

escrever bem.
(D) A ortografia e a pontuagao, elementos importantes do 

texto, possuem normas proprias de uso.
(E) 0 texto avaliado, nao esta bom ou seja, apresenta dificul

dades no seu entendimento.

22) Segundo o texto, os alunos, de um modo geral, nao sentem di
ficuldades, quando precisam expressar-se na fala

(A) culta.
(B) formal.
(C) escrita.
(D) coloquial.
(E) literaria.

23) Leia a frase a seguir.

"O conhecimento da situagao facilita a produgao oral" (2°§)

Em que opgao o termo sublinhado pertence a mesma classe de 
palavras do termo destacado na frase acima?

(A) Um texto deve ser capaz de atingir suas finalidades.
(B) "A luta que os alunos enfrentam ... e muito especial".(1°§)
(C) "...ha diferengas marcantes entre falar e escrever". (1°§)
(D) Comegaremos a investigar agora essas e outras questoes 

relativas a textos.
(E) "Considera-se coeso o texto em que as partes referem-se 

mutuamente..." (5°§)
Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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24) De acordo com o texto, um otimo discurso deve ser

(A) um todo sem preocupagao com significado.
(B) um conjunto de regras gramaticais.
(C) diferente da forma como se fala.
(D) um texto escrito com sucesso.
(E) um todo com significado.

25) Assinale a opgao que apresenta um recurso proprio da comuni- 
cagao oral.

(A) Tempos verbals.
(B) Sinais de pontuagao.
(C) Regras de ortografia.
(D) Regras de concordancia.
(E) Expressoes faciais.

26) Analise a construgao abaixo.

As questoes graficas surgirao tambem para aqueles alunos?

0 emprego do tempo verbal em destaque esta corretamente
justificado em que opgao?

(A) A intengao e mostrar um fato atual, que ocorre no momento 
da fala.

(B) A ideia e expressar um fato ja concluido no momento da 
fala.

(C) Expressa um fato passado que aconteceu antes de outro 
tambem do passado.

(D) Exprime um fato que ainda nao se realizou, que esta por 
vir.

(E) Mostra uma possibilidade, duvida ou incerteza do aconte- 
cimento de um fato.

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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TEXTO II
ONIBUS LOTADO

0 onibus aguardava no ponto final, no alto de uma ladeira. 
Apos os passageiros entrarem, seguiu ladeira abaixo.

Eis que um homem de bigode, de meia-idade, comegou a correr 
atras do onibus.

Da janela, um passageiro gritou:
- Esquece, cara! 0 busao ja ta lotado.
E o senhor, ofegante:
- Nao posso. Sou o motorista!

Almanaque Brasil, 02\07\2009 (adaptado).

A questao 27 se refere ao TEXTO II.

27) 0 homem de bigode corria ofegante porque

(A) ele era um passageiro atrasado.
(B) o onibus ja estava lotado.
(C) ele era o motorista do onibus.
(D) o onibus ja estava com a saida atrasada.
(E) um passageiro nao quis pagar a passagem.

28) Analise as frases a seguir.

I - Durante a reuniao do Conselho Escolar, os professores
expuseram suas ideias.

II - Os professores regressaram cansados do recesso escolar. 
Ill- Nao se deve escrever um texto sem sentido.

Assinale a opgao que apresenta, respectivamente, a relagao de 
sentido dos vocabulos destacados nas frases acima.

(A) Tempo - origem - ausencia.
(B) Lugar - posse - oposigao.
(C) Tempo - ausencia - fim.
(D) Lugar - origem - causa.
(E) Fim - causa - diregao.

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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29) Em que opgao o termo destacado foi corretamente empregado, no 
contexto?

(A) Porque precisamos conhecer os mecanismos da linguagem
numa situagao comunicativa?

(B) Os candidatos precisam apresentar alguns conhecimentos ha 
cerca de gramatica.

(C) Depois de estudar bastante, os alunos do curso prepara-
torio assistiram a uma sessao de cinema nacional.

(D) Os pais nao desejam que seus filhos se comportem mau
na escola.

(E) Apos uma pesquisa cuidadosa, sabemos de aonde procedem os 
alunos candidatos no concurso.

30) Assinale a opgao que completa corretamente as lacunas da frase 
abaixo.

Apos ____  reuniao com os antigos alunos, todos foram ___
sala, para assistir _____ chegada dos novatos.

(A) a / a / a
(B) a / a / a
(C) a / a / a
(D) a / a / a
(E) a / a / a

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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CIENCIAS

31) 0 calor e uma forma de energia que ocorre devido a uma dife- 
renga de temperatura. Assinale a opgao que apresenta a forma 
de propagagao de calor que se caracteriza por ocorrer apenas
nos fluidos.

(A) Convecgao.
(B) Irradiagao.
(C) Condugao.
(D) Equilibrio Termico.
(E) Eletrizagao.

32) Observe a figura a seguir.

www.ariosto_tiras.zip.net/arch2005-02-13_2005-02-19.html

Sabe-se que o personagem da figura esta a 50 cm do espelho 
piano. Assinale a opgao que indica a distancia entre o espelho 
e a sua imagem.

(A) 10 cm 
{B) 15 cm
(C) 25 cm
(D) 50 cm
(E) 100 cm

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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33) Um estudante aprendeu que a miopia e corrigida com uma lente 
esferica divergente, de distancia focal e grau negativos e de 
bordos grossos. Entretanto, a hipermetropia e corrigida com 
lentes esfericas convergentes. Sua receita oftalmologica 
apresentou as seguintes informagoes:

LENTES ESFERICAS
OLHO DIREITO + 2,50
OLHO ESQUERDO oint—tl

A respeito dos defeitos da visao desse estudante, e INCORRETO
afirmar que:

(A) o olho direito possui hipermetropia.
(B) o olho esquerdo possui miopia.
(C) a lente esferica a ser utilizada no olho direito e uma 

lente convergente.
(D) a distancia focal da lente a ser utilizada no olho es

querdo e positiva.
(E) a lente esferica a ser utilizada para corrigir o olho es

querdo possui bordos grossos.

34) Na tabela periodica estao organizados os elementos quimicos. 
Assinale a opgao que apresenta o grupo com maior quantidade de 
elementos quimicos, de acordo com suas propriedades fisicas.

(A) Elementos de transigao interna.
(B) Gases nobres.
(C) Hidrogenio.
(D) Nao metais.
(E) Metais.

35) 0 petroleo e uma mistura liquida que quando processada 
transforma-se nos subprodutos: gasolina, diesel, querosene
entre outros. Mas esse process o so e possivel porque estes 
derivados do petroleo nao tern temperaturas de ebuligao muito 
proximas. Desta forma, qual e a opgao que indica o processo de 
separagao de misturas utilizado nas refinarias para dar origem 
aos derivados do petroleo?

(A) Destilagao fracionada.
(B) Destilagao simples.
(C) Decantagao.
(D) Filtragao.
(E) Catagao.

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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36) Um estudante, realiza a seguinte experiencia durante um dia em 
que a temperatura ambiente e de 30°C: retira uma cagamba de
gelo e a coloca sobre um balcao. Apos determinado tempo, o 
gelo derretera completamente. Se ele, apos isso, pegar a 
porgao de agua resultante, no estado liquido, e a colocar em 
uma panela sobre a chama de um fogao a agua ira vaporizar
completamente passando assim pelos tres possiveis estados 
fisicos da materia. A respeito do estado de agregagao das
moleculas nos estados fisicos da materia, e correto afirmar 
que as moleculas:

(A) estao pouco agregadas apenas no estado solido.
(B) estao bastante agregadas em todos os estados fisicos.
(C) possuem um estado de agregagao intermediario apenas no 

estado liquido.
(D) estao bastante agregadas apenas no estado de vapor.
(E) estao pouco agregadas em todos os estados.

37) Alguns elementos quimicos artificiais nao tem aplicagao no dia 
a dia, contudo sua produgao ajuda a entender melhor a 
estrutura dos atomos. Um dos ultimos elementos quimicos 
artificiais foi produzido em laboratorio por cientistas. Para 
tanto eles usaram um acelerador de particula que langou 
nucleos de plutonio para produzir um atomo com 114 protons e
175 neutrons. Sendo assim, pode-se afirmar que o numero

(A) atomico desse novo elemento e 114.
(B) atomico desse novo elemento e 175.
(C) de massa desse novo elemento e 114.
{D) de massa desse novo elemento e 175.
(E) atomico desse novo elemento e 289.

38) As propriedades da materia podem ser classificadas em Gerais 
ou Especificas, Intensivas ou Extensivas. Assinale a opgao que 
relaciona corretamente o tipo de propriedade com a sua 
respectiva aplicagao.

(A) A massa ou volume de um corpo sao propriedades gerais da 
materia.

(B) Os pontos de fusao e ebuligao da agua sao propriedades 
gerais da materia.

(C) A densidade absoluta de uma substancia e uma propriedade 
extensiva da materia.

{D) A temperatura de um corpo e uma propriedade extensiva da 
materia.

(E) A energia liberada na combustao de um combustivel e uma 
propriedade intensiva da materia.

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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39) Em 1820, Oersted observou que o ponteiro de uma bussola mudava 
de diregao quando se aproximava de um fio percorrido por uma 
corrente eletrica. Pouco mais de uma decada depois, Ampere 
estudou fios proximos percorridos por correntes eletricas.
Em relagao ao Eletromagnetismo, coloque V(verdadeiro) ou F 
(falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opgao que apresenta 
a sequencia correta.

{ } Oersted descobriu que uma corrente eletrica em um fio pro- 
duz um campo magnetico ao redor do fio que altera o sentido 
do ponteiro da bussola.

( ) Ampere descobriu que a atragao ou repulsao entre dois fios 
percorridos por correntes eletricas deve-se unicamente ao 
campo eletrico gerado pelos fios.

( ) Ao enrolar um fio ao redor de uma chave de fenda e ligar os 
fios a uma pilha ou bateria, a chave de fenda torna-se um 
eletroima e passa a atrair determinados obj etos metalicos.

( ) O funcionamento dos motores eletricos como, por exemplo, o 
do ventilador e baseado nos eletroimas, ou sej a, um grande 
ima em movimento que gera corrente eletrica.

(A) (V) (V) (F) (F)
(B) (F) (V) (F) (F)
(C) (V) (F) (V) (V)
m (F) (F) (V) (V)
(E) (V) (F) (V) (F)

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
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40) Analise a tabela a seguir.

Corrente eletrica Dano biologico
De 0,01 A ate 0,02 A Dor e contragao muscular
De 0,02 A ate 0,1 A Parada respiratoria
De 0,1 A ate 3 A Fibrilagao ventricular que pode 

ser fatal
Acima de 3 A Parada cardiaca e queimaduras 

graves

www.mundoeducacao.com/fisica/os-efeitos-corrente-eletrica-no-corpo-humano.html

A tabela acima apresenta valores de corrente eletrica e as 
consequencias para a saude dos seres humanos. Para medir a 
corrente eletrica a que uma pessoa fica submetida deve-se 
dividir a diferenga de potencial (ddp) em volts (V) pela 
resistencia eletrica em Ohms (Q). Desta forma, assinale a 
opgao que indica a consequencia para uma pessoa que tenha uma 
resistencia eletrica de 2000 Q e fica submetida a uma ddp de 
100 V de uma rede eletrica.

(A) Contragao muscular.
(B) Parada respiratoria.
(C) Parada cardiaca.
(D) Fibrilagao ventricular.
(E) Queimaduras graves.
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41) Observe a figura a seguir.

Assinale a opgao que completa corretamente as lacunas da sen- 
tenga abaixo.

Durante construgao de um navio, sao pintadas linhas 
horizontais a uma certa distancia de sua parte inferior 
(chamadas de calado) a fim de demarcar o limite do nivel da 
agua. Um navio possui duas dessas marcas como mostra a figura 
acima. Sabendo que esse navio e utilizado tanto nos rios 
quanto nos oceanos e que os oceanos sao mais densos que as
aguas dos rios, e correto afirmar que a linha ______ re-
presenta o limite do nivel da agua ___   .

(A) 1 / nos rios e nos oceanos
(B) 1 / somente nos rios
(C) 2 / somente nos oceanos
(D) 2 / nos rios e nos oceanos
(E) 2 / somente nos rios

42) Considere que a fim de explorar a biodiversidade aquatica em um 
naufragio, um mergulhador esta a 24 metros de profundidade. 
Desta forma, dentre os principios abaixo, qual descreve o au- 
mento da pressao a que esse mergulhador esta submetido em ra- 
zao do aumento da profundidade que ele alcanga?

(A) Pascal.
(B) Stevin.
{C) Einstein.
(D) Arquimedes.
(E) Newton.
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43) Em regioes mais frias do Brasil e fundamental a utilizagao de 
chuveiros eletricos para aquecimento da agua do banho diario. 
Cada banho possui um certo consumo de energia. Quanto de ener- 
gia se gasta em um banho de 10 min (1/6 de hora)em um chuveiro 
eletrico cuja potencia e 3,0 kW, em kWh?

(A) 0,5 kWh
(B) 3,0 kW'h
(C) 5,0 kWh
(D) 3000 kWh
(E) 30000 kWh

44) Observe a figura a seguir.

Alguns marinheiros sao designados para abastecer um armazem 
(paiol) de explosivos com caixas de 50,0 kg de explosivos cada 
uma. Para levantar cada caixa com maior facilidade os 
marinheiros montaram uma associagao de roldanas representadas 
na figura acima.
Qual a intensidade da forga F , em newtons, que um marinheiro 
deve exercer para manter uma caixa em equilibrio estatico ou 
faze-la subir com velocidade constante?

F

(A) 25 N
(B) 50 N
(C) 250 N
(D) 500 N
(E) 1000 N

Dado: Considere a aceleragao local da 
gravidade g = 10 m/s2.
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45) Observe a figura a seguir.

t^ ^ d K S W i S

www.labquaglio.blogspot.com.br/2008/02/tirinhas-de-fisica

Assinale a opgao que indica a lei da Fisica que foi parcialmente 
representada na figura acima.

(A) Gravidade.
(B) Agao e reagao.
(C) Inercia.
(D) Coulomb.
(E) Ohm.

46) 0 SONAR e um dispositivo criado na segunda decada do seculo XX 
com o intuito de detectar obstaculos e determinar a profun
didade. 0 seu principio de funcionamento consiste na emissao de 
uma onda sonora pela embarcagao que incide sobre o fundo do 
oceano ou sobre um obstaculo e retorna a embarcagao para ser 
detectada pelo SONAR. Qual e o fenomeno sonoro descrito no 
texto anterior relacionado com o funcionamento do SONAR?

(A) Indugao.
{B) Reflexao.
(C) Refragao.
(D) Difragao.
(E) Interferencia.
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47) A vida nas grandes cidades lentamente transforma pessoas sau~ 
daveis em doentes. Segundo a Organizagao Mundial da Saude, to
dos os anos, cerca de 6 milhoes de pessoas no mundo perdem 
suas vidas por causa da poluigao do ar. Por isso, para a me- 
Ihoria do ar nas grandes cidades, foram feitas quatro propos- 
tas. Assinale a opgao que indica a proposta que NAO corres- 
ponde a uma atitude que auxilia no processo de melhoria do ar 
nas grandes cidades.

(A) Melhorar o transporte publico o que incentivaria as pessoas 
a deixarem seus carros na garagem.

(B) Reduzir o consumo de combustiveis fosseis.
(C) Fiscalizar as industrias para o controle da emissao dos ga

ses poluentes resultantes de sua produgao.
(D) Aumentar o consumo de produtos descartaveis, como copos,

pratos e talheres.
(E) Incentivar o plantio de arvores nas grandes cidades.

48) Analise o trecho de musica a seguir.

"Agua que nasce na fonte serena do mundo... Aguas que banham 
aldeias e matam a sede da populagao... Agua que o sol evapora 
pro ceu vai embora virar nuvens de algodao... E sempre voltam 
humildes pro fundo da terra... Terra! Planeta Agua".

Fonte: www.letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/

Assinale a opgao que indica as tres etapas do ciclo da agua 
que estao representadas no trecho de musica acima.

(A) Evaporagao, condensagao e sublimagao.
(B) Condensagao, evaporagao e fusao.
(C) Evaporagao, condensagao e precipitagao.
(D) Evaporagao, precipitagao e fusao.
(E) Precipitagao, condensagao e sublimagao.
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49) 0 Brasil e um pais de dimensoes continentals, por isso deve 
fortalecer cada vez mais sua frota de trens e metros. 0 
projeto dos trilhos dessas composigdes ferroviarias preve 
espagamentos muito pequenos entre dois trilhos consecutivos 
porque:

(A) com o aumento da temperatura ao longo do dia cada trilho
deve se contrair ocupando o espago vazio entre eles.

(B) com a diminuigao de temperatura ao longo do dia cada trilho 
deve se dilatar ocupando o espago vazio entre eles.

(C) com a variagao de temperatura ao longo do dia cada trilho
deve se contrair ocupando o espago vazio entre eles.

(D) se a temperatura aumentar durante o dia cada trilho ird se
dilatar e ocupar os pequenos espagos vazios sabiamente pro- 
j etados.

(E) se a temperatura diminuir durante o dia cada trilho ira se 
contrair ate tornar o espagamento suficientemente grande 
para uma passagem segura da composigao ferroviaria.

50) Observe a tabela a seguir.

Escola de Aprendizes-Marinheiros
Altitude
aproximada

Espxrito Santo (EAMES) 12 m
Ceara (EAMCE) 4 m
Pernambuco (EAMPE) 16 m
Santa Catarina (EAMSC) 0 m (nivel do 

mar)

Assinale a opgao que apresenta a Escola de Aprendizes-Marinhei- 
ros que sofre a menor e a maior pressao atmosferica, respecti- 
vamente.

(A) EAMSC e EAMES
(B) EAMPE e EAMSC
(C) EAMPE e EAMCE
(D) EAMSC e EAMCE
(E) EAMES e EAMCE

Prova : Amarela Concurso : CPAEAM/2014
Profissao: APRENDIZES-MARINHEIROS

24/24


